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Þróun hvalaskoðunar á Íslandi 
 
 

Inngangsorð 
Á þeim tíma þegar ég heimsótti Ísland í fyrsta sinn 1993 var hvalaskoðun ekki 

til sem ferðamannaafþreying. Þvert á móti voru Íslendingar þekktir fyrir að veiða og 

snæða hvali. Húsavík var lýst í minni ferðahandbók sem fallegu og söguríku 

fiskiþorpi með áhugaverðri timburkirkju og var aðallega kennd við þræl Garðars 

Svavarssonar, Náttfara, hinn fyrsta alvöru landnema Íslands.1 Á seinustu tólf árum 

hefur hins vegar mikið breyst í ferðaþjónustu hér á landi, hvalaskoðun varð til og 

þróaðist í árangursríka ferðamannagrein. Nú á dögum er einn kostur Íslands í augum 

erlendra ferðamanna, fyrir utan ósnortna náttúru, góð skilyrði til hvalaskoðunar og 

Húsavík er aðallega kennd við hana. Töluvert margir erlendir ferðamenn gefa 

hvalaskoðun gaum í ferðaskipulagningu sinni og erlendir ferðaskipuleggjendur leggja 

áherslu á að skapa rými fyrir hvalaskoðunarferðir í pakkaferðum.  

Eftir að ég kom til  Íslands hef ég næstum alveg getað fylgst með þróun 

hvalaskoðunar og þeim breytingum sem hér hafa átt sér stað. Ég kynntist Húsavík á 

ferðum mínum sem myndarlegu fiskiþorpi sem liggur á leiðinni í þjóðgarð 

Jökulsárgljúfurs. Hvalaskoðun var þá enn óþekkt. Eftir að ég flutti til Íslands bjó ég 

fyrstu árin í Mývatnssveit og á Húsavík og komst þar í kynni við hvalaskoðun með 

þeim afleiðingum, að ég vann í eitt sumar á Hvalasafninu á Húsavík. Á þessum tíma 

var ekki lengur beinlínis hlegið að hvalaskoðun en það var langt frá því að hún væri 

tekin alvarlega. Vinna mín í safninu þetta sumar álitu til dæmis margir Íslendingar 

vera lítils háttar vinnu. Eftir það sumar varð ég, sem leiðsögumaður þýskra 

ferðamanna á Ísland, vitni að því hvernig hvalaskoðun varð æ mikilvægari þáttur í 

áætlun ferðamanna. Ferðamenn sýndu greinilega hvalaskoðun sífellt meiri áhuga frá 

ári til árs. Þar kom að hvalaskoðun hófst í Reykjavík og mér var boðin vinna sem 

leiðsögumaður á hvalaskoðunarbát. Þá tók ég loks eftir því að sá tími var liðinn að 

litið væri á hvalaskoðunariðnað sem léttvæga atvinnugrein. 

Árið 2003 urðu, í mínum huga, þáttaskil í greininni þegar Íslendingar hófu 

hvalveiðar á ný. Hvalveiðar Íslendinga vöktu mig svo og ferðamennina til 

umhugsunar um hvernig Íslendingar geta sameinað tvær algjörlega ólíkar 

                                                 
1 Böltig, Klaus: Island. bls. 150-152. 
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atvinnugreinar eins og hvalaskoðun og hvalveiði. Þar sem umræðan hefur verið 

ofarlega á baugi í fjölmiðlunum að undanförnu og ég nátengd efninu fannst mér ég 

hafa fundið rétta efniviðinn fyrir lokaritgerðina sem til stóð að skrifa.  

Það sem einnig réð úrslitum var að, í mínum augum, hefur Ísland þróast á 

ótrúlegan hátt frá því að vera hvalveiðiþjóð í þjóð sem nýtir sér nú á dögum 

hvalaskoðun. Við þetta þróunarferli virðist mér, sem utanaðkomandi, tvennt vera 

óvenjulegt og sérstakt. Í fyrsta lagi er það þversögnin sem myndast með því að 

hvalveiðiþjóð stundi hvalaskoðun. Þrátt fyrir það að Íslendingar hafi á öllum tímum, 

frá því þeir uppgötvuðu hvalveiði sem arðbæran atvinnuveg, barist fyrir réttinum til 

að veiða hvali virðast þeir allt í einu sýna dýraverndunarhyggju með því að stunda 

hvalaskoðun. Þróun þversagnarinnar náði hámarki þegar Íslendingar hófu hvalveiðar á 

nýjan leik þó að hvalaskoðun hefði þá þegar verið orðin mikilvæg afþreyingargrein í 

ferðaþjónustunni. Þannig kom í ljós að þjóðin var ekki lengur sömu skoðunar á 

nýtingu hvala og hún er smátt og smátt að klofna í afstöðu sinni til hvalveiða og 

hvalverndunar. Spurningin er: Hvað olli hugarfarsbreytingu sumra Íslendinga sem 

vilja nú á dögum heldur stunda hvalaskoðun en hvalveiðar.  

Í öðru lagi er orsök þess að hvalaskoðun náði að festast í sessi á 

ferðamarkaðnum hérlendis mjög áhugaverð. Greinin þróaðist einnig á mjög 

óvenjulegan hátt og vakna þá spurningar um ástæður þess. Þar að auki tel ég það vera 

mjög merkilegt að hvalaskoðun sem ferðamannaafþreying beri meiri árangur en 

margar aðrar afþreyingargreinar ferðaþjónustunnar.  

Í ritgerðinni velti ég fyrir mér þessum spurningum og hugmyndin er að lýsa 

þróunarferli hvalveiða yfir í hvalaskoðun og túlka það sem þar á sér stað. Fyrsti kafli 

er yfirlit yfir hvalveiðar í alþjóðlegu samhengi með tilliti til hvalveiða Íslendinga og 

hvalveiðar við Íslandsstrendur. Hann er forsenda þess að við skiljum hlutverk 

hvalveiða í íslenskri menningu. Í öðrum kafla er lýst upphafi og þróun hvalaskoðunar 

og er grein gerð fyrir ýmsum þáttum sem lýsa ferlinu fyrir utan staðreyndir um tölur 

og vöxt hvalaskoðunar, þættir sem höfðu áhrif á þróun hvalaskoðunar á ýmsan hátt. 

Fram kemur hér meðal annars hve sérkennileg þróun hvalaskoðunar varð. Kaflinn og 

einstakir þættir hans eru túlkaðir með hliðsjón af spurningum um orsök þess að 

hvalaskoðun festi rætur hérlendis og með hliðsjón af atriðum sem hugsanlega höfðu 

áhrif á árangur hvalaskoðunar. Einnig er tekið mark á stöðu hvalaskoðunar sem 

atvinnugrein. 
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Til þess að gefa lokasvar við þeim spurningum sem sífellt verður velt upp í 

ritgerðinni er nauðsynlegt að skoða hvernig viðhorf margra til hvala þróast en það er 

jafnframt grundvöllur rökstuðnings míns sem ég kem fram með í þriðja kafla. Skoðuð 

verður enn fremur staða hvalaskoðunar í íslensku samfélagi en einnig tekið tillit til 

stöðu íslenskrar hvalaskoðunar í alþjóðalegu samhengi. Síðan skoða ég hvalaskoðun 

sem ferðamannagrein og skýri frá stöðu hennar í ferðaþjónustu. Í þessum kafla túlka 

ég merkingu hvalaskoðunar með hliðsjón af ferðaþjónustu.  

 Lokaorðin eru samantekt úr ritgerðinni. Fyrri hlutinn er upprifjun og stutt 

yfirlit yfir kaflana sem ritgerðin fjallar um og síðari hluti lokaorðanna er yfirlit yfir 

túlkun mína með hliðsjón af viðfangsefni ritgerðarinnar. 
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1. Hvalveiði – sögulegt yfirlit 
1.1.Upphaf hvalveiða og fyrri hvalveiðitíminn 

Segja má að hvalveiðar hafi hafist, sem atvinnugrein, með veiðum Baska við 

Biscayaflóa á 12. öld.2 Baskar voru mikil siglingaþjóð og stóðu ásamt Portúgölum 

meðal fremstu þjóða í Evrópu í skipasmíðum við lok miðalda. Í fyrstu veiddu Baskar 

aðallega á heimasvæði en með aukinni þróun siglingartækni og fækkun hvala í 

Biscayaflóanum færðu Baskar sig yfir í Norður-Atlantshaf. Þeir virðast hafa fært sig 

fyrst yfir á Írlandshaf og síðar að Nýfundnalandi á síðari hluta 16. aldar.3 

Fram á 17. öld stunduðu aðallega Baskar hvalveiði. Samkvæmt Trausta 

Einarssyni, sagnfræðingi, höfðu Baskar verið svo að segja einráðir á 

hvalaafurðamarkaðnum í Evrópu. Engar aðrar þjóðir kunni veiðiaðferðir Baskanna og 

ekki heldur að vinna úr aflanum. Á 17. og 18. öld hófu þó fleiri þjóðir eins og 

Hollendingar, Bretar, Danir, Þjóðverjar, Frakkar, Norðmenn og Bandaríkjamenn 

hvalveiðar enda þótti hvalveiðaiðnaður þá vera nýstárleg og arðbær atvinnugrein.4 

Meðan aðrar þjóðir brugðu á það ráð að fá Baska í vinnu til sín til þess að læra af 

þeim hvernig stunda mætti þessa atvinnugrein, hvalveiðar, sem sífellt varð 

mikilvægari, barst verkkunnátta við hvalveiðar til Norður-Ameríku með enskum 

innflytjendum. Bærinn Nantucket við Austurströnd Bandaríkjanna þróaðist og varð 

stærsta miðstöð hvalveiða þessa tíma. Hvalveiðar Nantuckets náðu hámarki árið 1774 

segir Trausti Einarsson, þegar um 360 skip voru að veiðum. 4700 manns höfðu beina 

atvinnu af veiðum og vinnslu hvala. „Árleg framleiðsla á búrhvalslýsi var 45 þúsund 

tunnur á árunum 1771-75, á öðru hvallýsi 8500 tunnur, en á hvalskíðum 75 þúsund 

pund.“5 

Hvalveiðar Baska voru bundnar við tvær sléttbakstegundir í Atlantshafinu, 

sléttbak og norðhval. Þeir voru hægsyndir hvalir sem héldu sig að mestu leyti við 

yfirborðið við fæðunám og eftir að þeir höfðu verið drepnir flaut skrokkurinn af 

þeim.6  Sökum þess voru þeir mjög auðveld bráð, enda kölluðu hvalveiðimenn þá 

„réttu hvalina“ (sbr. enska heitið „Right Whales).7 Fyrir utan það höfðu þeir þykkt 

                                                 
2 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
3 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 12-16. 
4 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 16. 
5 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 16, 20-21.  
6 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 44. 
7 Sigurður Ægisson og fleiri: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 81. 
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spiklag kringum líkamann sem var eftirsóknarvert og þeir höfðu löng skíði.8  Þegar 

fleiri þjóðir höfðu hafið hvalveiðar bættust einnig búrhvalurinn og hnúfubakurinn við 

hóp veiðidýra.9 Markmið hvalveiða var að afla hráefnis til iðnaðar. Mest um vert þótti 

spikið og jókst eftirspurnin á 16.öld þar sem hvalslýsi var mikilvægur ljósgjafi í 

Evrópu (sbr. lýsi - ljós).10 Lýsi var einnig notað í smjörlíkisframleiðslu,  smurningu, 

sápugerð, snyrtivöru- og kertaframleiðslu svo að dæmi séu tekin. Hitt dýrmæta 

hráefni hvalanna, hvalskíði, var notað í klæðagerð, bursta, sól- og regnhlífar, 

veiðistangir, svipur og fleira.11 

Það liðu fjögurhundruð ár frá upphafi hvalveiða Baska þar til Hollendingar 

fundu Svalbarða í leit að verslunarleið í norðurhöfum og hvalveiðar hófust á 

Íslandsmiðum. Miðin við Svalbarða voru mjög auðug af grænlands-sléttbak og hófust 

fljótlega deilur milli hvalveiðiþjóða um veiðiréttindi. Hvalveiðimenn leituðu þess 

vegna að öðrum svæðum til að veiða á og sóttu á miðin við Ísland á árunum 1613-15. 

Ekki er nákvæmlega vitað hvaða þjóð sótti fyrst á Íslandsmið en ályktað hefur verið 

að Böskunum hafi verið kunnugt um auðug mið við Ísland þá þegar vegna 

verslunarleiðangra þeirra á þessum slóðum. Heimildir segja hins vegar frá 

Hollendingum sem veiddu við Ísland kringum 1615 og frá Frökkum sem sóttu á 

Íslandsmið fram til loka 18. aldar. Einnig er vitað að Danir sýndu um tíma veiðum á 

Íslandsmiðum áhuga. Samt sem áður virðist vera að Baskar, ásamt Hollendingum, 

hafa sótt mest á miðin við Ísland á 17. öld.   

Fram að 20. öld voru hvalveiðimenn að hluta til enn háðir vinnslu í landi, sem 

þýddi að aflinn var dreginn að landi og gert að honum þar. Ísland virðist hafa verið 

góður staður til þess. Þar var mikill rekaviður, sem nota mátti til að bræða spikið, 

möguleikar á að stunda sel-, fugla-, og fiskveiði og síðast en ekki síst var hægt að 

stunda vöruskipti við Íslendinga.12 

Vitað er að Íslendingar höfðu haft viðskiptaleg samskipti við Baska en þeir 

veiddu sjálfir sáralítið þar sem litlir árabátar þeirra hentuðu ekki til hvalveiða.13 Í 

fornum íslenskum ritum eru hvalir oftast nefndir í sambandi við deilur um hvalskurð 

eða eignarrétt á hvölum sem reka að landi. Það bendir til þess að hvalir hafi verið 

                                                 
8 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 44. 
9 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
10 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 9. 
11 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 36. 
12 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 17- 28.  
13 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 44. 
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talsvert nýttir hérlendis og að hvalreki hefur greinilega verið mikilvægur atburður.14 

Auðvelt þótti að drepa hvali sem hafísinn lokaði inni í firði. Sennilega reyndu 

Íslendingar einnig að handskutla hval en þá þurftu þeir að bíða í nokkra daga þangað 

til dýrið drapst og rak á land.15 Ekki er vitað hvaða tegund af hvali og í hve miklum 

mæli Íslendingar nýttu sér þá. Gísli Víkingsson, hvalasérfræðingur hjá 

Hafrannsóknastofnun, segir að það sé ljóst að hér hafi aðeins verið um að ræða 

frumstæðan sjálfsþurftabúskap.16   

Þó að samskipti Íslendinga við erlenda hvalveiðimenn hafi ekki alltaf verið 

friðsamleg er ljóst að náin vinátta tókst með Böskum og Íslendingum. Baskneskt - 

Íslenskt orðasafn, sem er til í þremur útgáfum og samið var á 17. öld, ber vitni góðra 

viðskiptalegra samskipta þjóðanna. Talað er jafnvel um að baskneskan hafi verið 

fyrsta lifandi erlenda málið sem vitað er að Íslendingar hafi tekið saman orðasafn 

um.17 

Á 19. öld fór hvalveiðum að hnigna en ofveiði og minnkandi eftirspurn eftir 

hvalaafurðum með tilkomu nýrra hráefna svo sem jarðolíu og gass er gjarna kennt 

um.18 Sléttbaki fór sífellt fækkandi á Íslandsmiðum og misheppnaður franskur 

leiðangur um miðja 19. öld batt endahnútinn á veiðar við Ísland.19 

Þannig endaði tímabil sem má kalla fyrra hvalveiðitímabilið, þar sem 

hvalastofn hægsyndra hvala minnkaði stöðugt vegna ofveiði. Það er þó ekki svo að 

hvalveiðum hafi verið hætt þess vegna. Þetta var á tímum iðnbyltingarinnar en hún 

hafði einnig mikil áhrif á hvalaiðnaðinn. Drifkrafturinn voru aðrar hvalategundir sem 

hvalveiðimenn höfðu fram að þessum tíma ekki veitt neina athygli. Þegar hér var 

komið sögu fór hvalaiðnaðurinn að taka breytingum vegna tækniþróunar sem átti sér 

stað en hún einkenndi einmitt tíma nútímahvalveiða sem í hönd fór.  

 

                                                 
14 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
15 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 44. 
16 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
17 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 28-31. 
18 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 22. 
19 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands.  
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1.2. Nútímahvalveiði í heiminum frá 19.- 20. aldar 

Nútímahvalveiði einkenndist meðal annars af mikilli byltingu og iðnvæðingu 

hvalveiða en einnig af óhóflegri veiði á hvalastofnunum. Í kjölfar iðnvæðingar bættust 

reyðarhvalir inn í hóp veiðidýra. Á þessu tímabili hvalveiða, frá miðri 19. til miðrar 

20. aldar urðu þeir aðalveiðibráð hvalveiðimanna þar sem sléttbakurinn og 

norðhvalurinn voru orðnir mjög sjaldgæfir. Reyðarhvalir eins og steypireyður, 

langreyður og sandreyður voru að vísu afar stór dýr en höfðu fram að þessu verið of 

hraðskreið fyrir árabáta hvalveiðimanna og þar að auki sökk skrokkurinn af þeim eftir 

að þau höfðu verið drepin.20 

Byltingin og iðnvæðingin fólst aðallega í þróun nýrra veiðiaðferða og bættri 

vinnslu hvalanna. Þegar á 18. öld tókst Böskum að þróa frumlega aðferð en það var að 

flensa hval við skipshlið og bræða lýsi um borð. Með þessari nýju aðferð þurfti ekki 

að sigla með hvalinn að landi til þess að gera að honum og opnaði það nýjar leiðir á 

þeim tíma þar sem hvalveiðimenn gátu nú sótt á fjarlægari hvalamið en áður. Það var 

nauðsynlegt því ofveiði var farið að gæta á nærlægum miðum. Bandaríkjamenn 

endurbættu þessa vinnsluaðferð seinna með svo góðum árangri að veiðiferðir urðu 

sífellt lengri:21 Aðalskip bandarískra veiðimanna var kallað móðurskipið. Þar bjuggu 

veiðimennirnir og unnu úr aflanum. Móðurskip þessa veiðiferða breyttist í lok þriðja 

áratugar síðustu aldar í risastóra fljótandi hvalvinnslustöð eða verksmiðjuskip. Út frá 

móðurskipinu fóru svo veiðimenn til veiða á mörgum litlum árabátum.22 Á 20. öld, 

þegar ofveiði í Atlantshafi var orðin greinileg, færðust veiðarnar fljótlega til 

Kyrrahafsins og til Suður-Íshafsins. Með þróun móðurskipa yfir í verksmiðjuskip 

hófst hvalveiðitímabili í Suður-Íshafinu sem má kalla nú á 21. öldinni „stórtækustu 

hvalveiðar sögunnar.“23  

Um miðja 19. öld kom Bandaríkjamaðurinn Thomas Roy fram með 

eldflaugarskutul24 og stuttu seinna fengu fyrstu bresku móðurskipin gufuafl.25 

Aðalbyltingin er hins vegar kennd við Norðmanninn Svend Foyn. Hann uppgötvaði 

fasta hvalabyssu sem skaut sprengjuskutli að hvalnum. Enn fremur má rekja til hans 

uppfinning stálskips með gufuafli sem sameinaði kosti timburárabátanna og kosti 

                                                 
20 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 45. 
21 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 21. 
22 Sbr. lýsingu Herman Melvilles Moby Dick og R.B. Robertsons Of whales and men. 
23 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
24 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 44. 
25 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 39. 
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stórs skips. Skip Svends Foyns „ Spes et Fides“ var  fimt og lipurt en þó nógu 

hraðskreitt til þess að sigla uppi hraðsynda hvali.26 Önnur ekki síður byltingarkennd 

uppfinning er kennd við Svend Foyn: „Þegar búið var að vinna á hvalnum var dælt í 

hann lofti úr slöngu svo hann flaut, og þannig var hvalurinn dreginn að nærliggjandi 

landi.“27 Þar með var leiðin gerð greið fyrir nútímahvalveiði. 

Á meðan aflinn úr Norður-Atlantshafi og Íslandsmiðum var oftast unninn í 

landi tíðkaðist annars staðar að vinna úr honum um borð í móðurskipum. Norðmenn 

notuðu hina nýju veiðiaðferð Svends Foyns og reistu hvalstöðvar víða um heim og 

meðal annars á Íslandi. Hérlendis hófu Norðmenn hvalveiðar árið 1883 og markar það 

upphaf nútímahvalveiða við Ísland. 

Talið er að frumkvöðull hvalveiðanna hér á landi hafi verið enginn annar en 

Svend Foynd ásamt Thomas Amlie en þeir dvöldu á þessum tíma nokkur ár á Íslandi. 

Svend Foynd taldi sig  hafa fundið heppilegan stað á Langeyri við Álftafjörð vestra 

þar sem fyrsta hvalveiðistöðin á Íslandi var reist.28 Á næstu árum urðu stöðvar þeirra 

átta á Vestfjörðum og síðar voru fimm stöðvar reistar á Austfjörðum.29  

Stærsta stöðin virðist hafa verið á Sólbakka í Önundarfirði í eign Hans 

Ellefsens. Þó að veiðar við Íslandsstrendur væru ekki alltaf mjög arðbærar óx 

fyrirtæki Hans Ellefsens með árunum og varð ein stærsta hvalveiðistöð við Norður-

Atlantshaf. Það má meðal annars rekja til þess að Hans Ellefsen nýtti hvalinn til fulls. 

Á þeim tíma þegar eftirspurn eftir lýsi var sem mest var aðeins flensað af hvalnum 

spikið og hræið látið reka til hafs. Ellefsen lagði hins vegar grunninn að atvinnuvegi 

sem fram til þessa hafði verið óþekktur á Íslandi. Hann framleiddi mjöl úr kjöti og 

beinum hvala og fiskúrgangi og flutti það til Englands. Mjölið seldist mjög vel, bæði 

til skepnufóðurs og sem áburður.30  

Um aldamótin fór að bera á ofveiði vestan við land og teygðust veiðarnar því 

austur á bóginn. Ellefsen ákvað að reisa stöð á Austfjörðum til að styttra yrði á miðin. 

Stöðin var reist á Asknesi við Mjóafjörð. Að fáum árum liðnum, um 1910, tóku 

veiðarnar einnig að dvína við Austfirði og voru að lokum ekki arðbærar. 

Steypireyðurin var næstum horfin og Íslandssléttbakur varð, vegna ofveiðar, svo 

sjaldgæfur að norskir hvalveiðimenn á 20. öld könnuðust ekki einu sinni við nafnið á 

                                                 
26 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 39. 
27 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 46. 
28 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
29 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 46. 
30 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
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honum þegar þeir veiddu einn slíkan. Á Íslandsmiðum var þegar hér var komið sögu 

greinilega um ofveiði að ræða. Ellefsen seldi stöðina og bátana og fór suður á bóginn 

til hvalveiða.31  

 Eins og Joh. N. Tønnesen gerir grein fyrir var ferill Hans Ellefsens ekki 

óvenjulegur á þessum tíma heldur taldi Tønnesen feril Ellefsens vera að ýmsu leyti 

einkennandi og táknrænan fyrir örlög norskra hvalveiða. Norðmennirnir eyðilögðu eitt 

veiðisvæði eftir annað: Fyrst Finnmörk við Noreg, þá vestan við Ísland og hófu svo 

veiðar austan við Ísland.32 Þegar reksturinn þar var orðinn erfiður leituðu margir á ný 

svæði eins og Svalbarða, Hjaltland, Suðureyjar, Írland, Japan og sérstaklega Suður-

Íshafið þar sem miðin voru auðug af steypireyðum. 

Sjá má ástand hvalastofnanna hér við land um aldamótin 1900 þegar bornar 

eru saman tölur veiddra dýra: Árið 1914 veiddust við Ísland aðeins 35 hvalir 

samanborið við 1.300 dýr árið 1902.33 Þá loksins tók Alþingi Íslendinga þá ákvörðun 

að banna allar hvalveiðar frá ársbyrjun 1916. Veiðarnar hefðu þó sennilega hætt af 

sjálfu sér því þær voru orðnar óarðbærar eins og Jón Jónsson, fiskifræðingur, hélt 

fram.34 Þó að ástandið hér við land væri ekki eins slæmt og við Finnmörku hjá 

Norðmönnum vildu Íslendingar friða hvalinn og það að minnsta kosti í tíu ár. 

Tilgangur þess var samkvæmt Tønnesen „að varðveita það, sem eftir kynni að vera af 

hvalastofninum fyrir Íslendinga sjálfa.“35 Íslendingar höfðu kynnst því að hvalveiði 

Norðmanna var arðbær atvinnuvegur og ætluðu þeir greinilega að taka þessa 

atvinnugrein í sínar eigin hendur. 

Hvað Íslendinga varðar voru hvalveiðar Norðmanna ekki endilega það versta 

sem kom fyrir þá. Án vafa hafa erlendar hvalveiðar við Ísland verið þýðingarmiklar 

fyrir íbúa landsins enda gengu mikil harðindi yfir landið sem ollu mikilli neyð þegar 

hvalveiðar Norðmanna hérlendis hófust.  

Fjárhagslegur hagnaður er einn af þeim þáttum sem var afar mikilvægur fyrir 

Íslendinga, svo þýðingarmikill að upp hófust deilur vegna fyrirhugaðs hvalveiðibanns 

frá árinu 1916 fyrir útlendinga:  

Eins og áður var getið átti Ísland sínar hvalveiðideilur. Þær voru jafngamlar 
veiðunum og hitinn í þeim var í samræmi við arðinn af veiðunum. Yfirvöld létu ekki 

                                                 
31 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
32 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
33 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
34 Jón Jónsson: Hvalur og hvalveiðar við Ísland.  Sérprentun úr Ægi. bls. 4.  
35 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
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undan þrýstingi sjómanna og stafaði það af því, að hvalveiðarnar höfðu mikla 
fjárhagslega þýðingu fyrir Íslendinga, og þá sérstaklega fyrir fátæka íbúa þeirra 
staða er stöðvarnar voru starfræktar á. Íslendingar gátu því illa án stöðvanna verið, 
og víst er að beinar og óbeinar tekjur landsmanna af stöðvunum skiptu meira máli á 
Íslandi en á Finnmörku. 36 
 

Til dæmis skilaði tekjuskattur háum upphæðum í landssjóð en hann var lagður á 

hvalveiðifélögin árið 1903. Einnig fékk landssjóður töluverðar tekjur af útflutnings- 

og aðflutningsgjöldum. Til eru opinberar skýrslur sem sýna að hvalaafurðir voru um 

fjórðungur útflutnings. Óvíst er hvað hagnaðurinn af hvalveiðunum var mikill en 

höfundur kaflans um hvalveiðar í Íslenskum söguatlas segir að áætlað hafi verið að 

hreinn gróði af hvalveiðum 1883-1915 hafi numið um tvöföldum tekjum landssjóðs á 

sama tíma. Enn fremur nefnir hann að tiltölulega fáir Íslendingar hafi unnið við veiðar 

og vinnslu miðað við það hvað hvalveiðar eru taldar hafa verið mikilvægar fyrir 

íslensku þjóðina. Hann giskar á að 100-200 manns af um alls 1000 til 1200 manns 

hafi verið Íslendingar.37 

Þrátt fyrir frekar litið atvinnuframboð voru hvalveiðistöðvar samkvæmt 

Trausta Einarssyni þýðingarmiklar fyrir Íslendinga sem bjuggu nálægt stöðvunum í 

afskekktum byggðarlögum eins og á Vestfjörðum. Vitað er að hvalstöðvarnar hafa 

haft áhrif á þorpsmyndun. Í Tálknafirði og á Þingeyri í Dýrafirði myndaðist til dæmis 

kauptún nálægt stöðvunum. Bendir það meðal annars til þess að samskipti hafi verið á 

milli Íslendinga og hvalstöðvarmanna segir Trausti Einarsson. Gegnum Norðmenn 

kynntust Íslendingar einnig vélavæðingu: „Þegar togaraöld hófst árið 1907 kom í ljós 

að Íslendingar voru síður en svo vanir aflmiklum gufuvélum.“38 Upphaf hrefnuveiða 

Íslendinga má jafnvel rekja til hvalveiða Norðmanna eins og síðar verður getið. Hér 

að framan hefur einungis verið varpað örlitlu ljósi á hvalveiðar við landið og áhrif 

þeirra á líf Íslendinga en af umfjölluninni má sjá að veiðarnar höfðu tvímælalaust 

mikla þýðingu fyrir íslensku þjóðina. Af því má draga þá ályktun að hvalveiðar 

Norðmenn hafi leitt til þess að Íslendingar hafi æ meira byggt afkomu sína á auðæfum 

hafsins meðan hvalveiðar Norðmanna stóðu yfir.39  

                                                 
36 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
37 Íslenskur söguatlas 2. bindi frá 18. öld til fullveldis. bls. 142. 
38 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 93. 
39 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 67-95. 
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1.3. Nútímahvalveiði Íslendinga frá 1915 

Upphaf hvalveiði Íslendinga má rekja til ársins 1914 þegar Þorlákur 

Guðmundsson úr Súðavík skaut fyrstu hrefnuna. Hrefnu - Láki, eins og Þorlákur var 

síðar kallaður, hafði verið í vinnu hjá Norðmönnum og fékk frá þeim smáhvalabyssu 

sem hann notaði í veiðum sínum. Líklega hefur Þorlákur veitt margar hrefnur fyrir 

íbúana við Ísafjarðardjúp.40 Síðan breiddust hrefnuveiðar út til nokkurra staða á 

Norðurlandi eins og lesa má í heimildum frá Hafrannsóknastofnun. Veiðin hafði verið 

heldur lítil og talið er að um nokkrir tugir dýra hafi verið veiddir á ári.41 

 Alvöru hvalveiði Íslendinga hófst eftir að hvalveiðibann Alþingis frá því 1915 

var endurskoðað tíu árum síðar. Frumvarpið sem lagt var fram 1925 gekk ekki í gildi 

fyrr en 1928. Með nýjum lögum mátti veita Íslendingum sérleyfi til hvalveiða með því 

skilyrði að hvalurinn yrði nýttur að öllu leyti og úr honum unnar markaðshæfar vörur. 

Þó að í lögunum hafi verið gert ráð fyrir að notuð yrðu íslensk skip til veiða og 

útgerðarmenn yrðu að vera íslenskir ríkisborgarar var þó þegin hjálp Norðmanna til að 

koma Íslendingunum af stað. Íslendingar keyptu stöðina á Tálknafirði og reksturinn 

stóð frá 1935 til 1939. Á þessum fjórum árum voru veiddir 469 hvalir42, þar af 30 

steypireyðar, 375 langreyðar43 og einnig nokkrir búrhvalir. Trausti Einarsson heldur 

því fram að seinni heimsstyrjöldin hafi bundið endi á hvalveiðarnar, meðal annars af 

því að Norðmenn tóku hvalveiðibátana sem Íslendingar leigðu í herþjónustu.44  

Veiðarnar hófust á ný árið 1948 eftir að stríðinu lauk. Um vorið sama ár hóf 

félagið Hvalur h/f starfsemi sína með fjórum gömlum norskum bátum. Hvalstöðin var 

reist í Hvalfirðinum í gamalli bandarískri herstöð.45 Til að byrja með var aftur leitað 

til Norðmanna og skytturnar á bátunum voru fyrstu árin vanir norskir hvalveiðimenn. 

Fljótlega tóku Íslendingar við „er þeir höfðu lært nóg.“46 

Á 40 rekstrarárum fyrirtækisins nam veiðin árlega milli 300 og 400 dýrum eða 

um það bil 15.000 í heildina. Hrefnuveiðin er hér ekki talin með af því hún var 

stunduð, eins og fyrr segir, á Norður- og Vesturlandi. Tegundir sem veiddust voru 

fimm: langreyðar, búrhvalir, sandreyðar, steypireyðar og hnúfubakar. Tvær 

síðastnefndu tegundirnar voru aðeins veiddar í litlum mæli: hnúfubakurinn 6-7 dýr á 

                                                 
40 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 94. 
41 www.hafro.is/hrefna → saga hrefnuveiðar. 
42 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland. bls 1600-1939. 136-145. 
43 Jón Jónsson: Hvalur og hvalveiðar við Ísland. Sérprentun úr Ægi. bls. 6. 
44 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 144. 
45 Tønnesen, Joh. N.: „Hvalveiðar í Norðurhöfum 1883-1914“. 
46 Jón Jónsson: Hvalur og hvalveiðar við Ísland. Sérprentun úr Ægi. bls. 9. 
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ári og alls 163 steypireyðar eða um 12 á ári. Má rekja það til laga um friðun hvala sem 

Alþjóðahvalveiðiráðið, sem stjórnað hafði hvalveiðum frá 1946, setti.47 Þegar hvölum 

þessara tegunda fækkaði talsvert vegna ofveiði voru þær alfriðaðar: hnúfubakurinn 

1955, steypireyðurin 1960 og að lokum búrhvalurinn 1983.48 

Á töflu 1 er yfirlit veiðiáranna frá 1983 til 1989 um veiðar Norðmanna og 

Íslendinga. Taflan sýnir að langreyðurin hefur verið langmikilvægasta tegundin fyrir 

Íslendinga svo búrhvalurinn. Hvað veiðar Norðmanna varðar kemur fram að þróun 

þeirra veiða um aldamótin 1900 sýnir tvímælalaust einkenni ofveiði. Talið er að 

Norðmenn hafi á þessu tímabili veitt 17.000 hvali á Íslandsmiðum, aðallega 

steypireyðar og langreyðar.49 

 

Tafla 1. Yfirlit veiða Norðmanna og Íslendinga 50 

Heimild: Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs 

Leiðsöguskóla Íslands 

                                                 
47 „Alþjóðahvalveiðiráðið var stofnað árið 1946 af ríkisstjórnum hvalveiðiþjóða með það að markmiði, 

að samræma nýtingu á hvalastofnum í heiminum og hagsmuni aðildarþjóðanna. Íslendingar gerðust 
aðilar að ráðinu árið 1948.“ Morgunblaðið. 9. júní 200: („Samtökin meingölluð“). 

48 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 
Íslands. 

49 Ásbjörn Björgvinsson & Helmut Lugmayr: Walbeobachtung vor Ísland. bls. 46. 
50 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
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Einnig má sjá í töflu 1 vísindaveiða Íslendingar á árunum 1986 - 89. 

Alþjóðahvalveiðiráðið ákvað að stöðva tímabundið veiðar í atvinnuskyni vegna 

ofveiði á þessum árum. Hins vegar áttu að fara fram rannsóknir á stofnstærð hvalanna 

á því tímabili. Íslendingar veiddu þess vegna takmarkaðan fjölda lang- og sandreyða, í 

samræmi við ákvörðun Alþjóðahvalveiðiráðsins. Aðalmarkmið rannsóknanna var 

samkvæmt Gísla A.Víkingssyni, að meta ástand og veiðiþol hvalastofnanna við landið 

og skiptust rannsóknirnar í mörg undirverkefni. Fyrir þetta rannsóknarverkefni voru 

samtals veiddar 292 langreyðar og 70 sandreyðar.51 

Vísindaveiðar Íslendinga voru gagnrýndar víða um heim. Meirihluti 

Alþjóðahvalveiðiráðsins og alþjóðlegra náttúrusamtaka voru þeirrar skoðunar að 

vísindaveiðar Íslendinga væru einungis afsökun fyrir veiðar í atvinnuskyni meðan á 

banninu stæði. Á ársfundi Alþjóðahvalveiðiráðsins í Aukland á Nýja-Sjálandi 1988 

ályktaði ráðið að veiðar Íslendingar stæðust ekki öll skilyrði vísindaveiða. 

Hvalaafurðir úr vísindaveiðum ættu að vera notaðar í veiðilandinu sjálfu en 

Íslendingar seldu meiri hlutann til Japans. Alþjóðahvalveiðiráðið afturkallaði þó ekki 

leyfið og alþjóðleg náttúrusamtök, sem gerðu ráð fyrir að það yrði gert, urðu fyrir 

vonbrigðum. Þar með byrjaði áróðursherferð alþjóðlegra náttúrusamtaka gegn 

íslenskum sjávarafurðum á mikilvægustu mörkuðum Íslendinga sem stóð hæst árið 

1988. Í kjölfar hennar hættu þýsk fyrirtæki að kaupa og selja íslenskar sjávarafurðir 

og einnig raskaðist bandaríski markaðurinn. Íslendingar voru þá sjálfir á báðum áttum 

um hvort þeir ættu að hætta að veiða eða ekki. Þar sem stutt var eftir af áætlun um 

veiðar í vísindaskyni árið 1989 luku veiðunum samkvæmt áætluninni og 

sjávarútvegsráðherrann tilkynnti að ekkert yrði veitt þar til vísindanefnd 

Alþjóðahvalveiðiráðsins hefði komist að niðurstöðum um ástand og veiðiþol 

hvalastofnanna 1990-91. Hvalveiðibannið frá því 1986 varð endurnýjað opinberlega 

árið 1989.52  

Þar sem Íslendingar ákváðu að andmæla ekki banninu frá 1986 á sínum tíma, 

samkvæmt stofnunarsáttmála hvalveiðiráðsins, voru þeir bundnir að honum meðan 

Japan, Noregur, Perú og Sovétríkin héldu sínu striki í hvalveiðum þrátt fyrir bannið.  

Þessar þjóðir mótmæltu nefnilega ákvörðun hvalveiðiráðsins innan lögboðins tíma og 

                                                 
51 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskóla 

Íslands. 
52 Jóhann Viðar Ívarsson: Science, Sanctions and Cetaceans. Iceland and the Whaling Issue. bls. 21, 

25, 71, 206-210. 
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voru þess vegna ekki bundnar að banninu.53 Íslendingar gerðu þess vegna á næstu 

árum tilraun til að fá hvalveiðiráðið til þess að flokka hrefnustofninn, sem kenndur er 

við Mið-Atlantshafið, sem nýtanlegan stofn og að fá í kjölfarið úthlutað veiðikvóta.  

Tillögur Íslendinga mættu harðri andstöðu eins og fram kom á ársfundinum í Hollandi 

1990.54  

Á ársfundinum 1991 lögðu Íslendingar einu sinni enn fram tillögur um veiðar, 

sem vísindanefnd hvalveiðiráðsins hafði áður viðurkennt, en tillögurnar voru ekki 

ræddar. Í framhaldi af því ákvað ríkisstjórn Íslands að Ísland ætti að segja sig úr 

Alþjóðahvalveiðiráðinu. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar var byggð á þeirri skoðun að 

Alþjóðahvalveiðiráðið starfaði ekki lengur samkvæmt eigin stofnsáttmála, sagði 

Þorsteinn Pálsson þáverandi sjávarútvegsráðherra. Á árunum þar á undan hefði ráðið 

smám saman verið að breytast í hreinræktuð verndunarsamtök og ríkisstjórn Íslands 

liti svo á að það stríddi gegn megintilgangi alþjóðahvalveiðisáttmálans og væri þar af 

leiðandi ekki í samræmi við stefnu Íslands og þjónaði ekki íslenskum hagsmunum. 

Úrsögnin tók gildi 30. júní 1992.55 

Eftir úrsögnina ætluðu Íslendingar að hefja hvalveiðar utan 

Alþjóðahvalveiðiráðsins en málin reyndust ekki vera eins einföld og þau virtust í 

fyrstu. Íslendinga grunaði bráðlega að úrsögnin úr hvalveiðiráðinu hafði ekki verið 

skynsamleg ákvörðun. Áður en langt um leið heyrðist þess vegna sú skoðun að réttur 

Íslendinga til að hefja hvalveiðar væri best tryggður með því að gerast aftur aðilar að 

Alþjóðahvalveiðiráðinu. Hagsmunum Íslands væri betur borgið innan 

Alþjóðahvalveiðiráðsins en utan þess.56 

Af fyrri reynslu af alþjóðalegum náttúrusamtökum áttuðu Íslendingar sig 

nefnilega á því að nýja hvalveiðistefna þeirra gekk út frá því að pólitísk, efnahagsleg 

og þjóðfélagsleg áhrif hvalveiða yrðu vel metin áður en byrjað yrði að veiða. Auk 

þess þyrfti að tryggja markað fyrir hvalaafurðir. Forsendur hvalveiða voru að 

Íslendingar gætu selt afurðir til Japans eins og áður fyrr. Japan var hins vegar enn í 

hvalveiðiráðinu og samkvæmt lögum þess er einungis heimilt að kaupa hvalaafurðir 

                                                 
53 Jóhann Viðar Ívarsson: Science, Sanctions and Cetaceans. Iceland and the Whaling Issue. bls. 16-17. 
54 Morgunblaðið. 3. júlí 1990: („Hvalveiðiráðið: Hugmyndir Íslendinga mæta andstöðu“). 
55 Morgunblaðið. 3. apríl 1991: („Alþjóðahvalveiðiráðið: Hvalveiðibann til aldamóta þýðir úrsögn 

Íslendinga“ ) og Morgunblaðið. 28. desember 1991: („Íslendingar segja sig úr 
Alþjóðahvalveiðiráðinu“). 

56 Morgunblaðið. 16. apríl 1994: („Björn Bjarnason um hvalveiðar Íslendinga“) og Morgunblaðið. 3. 
júní 1994: („Við eigum að ganga í Alþjóðahvalveiðiráðið“). 
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af ríkjum innan hvalveiðiráðsins.57 Þar að auki kvað Hafréttarsáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna á um að þjóðir sem hlynntar væru hvalveiðum mættu „einkum starfa á 

vettvangi viðeigandi alþjóðastofnana að verndun og stjórnun hvala“58. Hérlendis voru 

skiptar skoðanir um hvort Sjávarspendýraráð Norður-Atlantshafs, NAMMCO59, 

uppfyllti skilyrði Hafréttarsáttmálans.60 

Þegar hér var komið sögu fundu menn sárt til þess að úrsögn Íslands úr 

Alþjóðahvalveiðiráðinu fylgdu greinilega fleiri gallar en kostir.61 Í júní 2001 komust 

menn innanlands að þeirri niðurstöðu, eftir miklar deilur, að sækja skyldi um 

inngöngu í hvalveiðiráðið á ný en um leið skyldi mótmæla hvalveiðibanninu frá árinu 

1986  eins og Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, taldi vera ráðlegast.62 En 

umsókninni um aðild Íslands að hvalveiðiráðinu var hafnað á ársfundinum í maí árið 

2002.63 Samkvæmt Bo Fernholm, formanni ráðsins, var ástæðan fyrir því að 

hvalveiðiráðið hafnaði aðild Íslands að ráðinu einmitt sú að Ísland setti fyrirvara við 

aðild sinni.64 Íslendingar mótmæltu vinnubrögðum hvalveiðiráðsins65 og á aukafundi í 

Englandi í október sama ár fengu Íslendingar loksins aðild að Alþjóðahvalveiðiráðinu 

með ofangreindum fyrirvara en skuldbundu sig til að hefja ekki hvalveiðar í 

atvinnuskyni fyrir árið 2006. Fyrirvarinn takmarkaði hins vegar ekki möguleika 

Íslendinga á að hefja vísindaveiðar.66 

Með samþykki inngöngu Íslendinga í hvalveiðiráðið með fyrirvara tókst 

Íslendingum að ganga frá grundvallaratriði varðandi hvalveiðar í atvinnuskyni. Að 

vera aðili Alþjóðahvalveiðiráðsins með viðurkenndan fyrirvara tryggir langtíma 

hagsmuni Íslands í hvalveiðum í atvinnuskyni. Nú var bara spurning um hvers konar 

hvalveiðar og hvenær þær mundu hefjast hérlendis.67  

                                                 
57 Morgunblaðið. 30. júní 1992: („Íslendingar gengu úr Alþjóðahvalveiðráðinu í gær“). 
58 Morgunblaðið. 13. apríl 1994: („Ráðgjafarnefnd þingflokka um hvalveiðimál“). 
59 NAMMCO var stofnuð 1992 af norðlenskum hvalveiðiþjóðum (Íslendingum, Norðmönnum,     

Grænlendingum og Færeyingum) í kjölfar þess að málefnum hvalveiðiþjóða var ekki gefin gaumur 
á vettvangi Alþjóðahvalveiðiráðsins. NAMMCO ætlar að sjá um vísindalegar rannsóknir og 
stjórnun á öllum sjávarspendýrum. Morgunblaðið. 9. júní 2001: („Samtökin meingölluð“). 
Morgunblaðið. 10. apríl 1992: („Íslendingar, Grænlendingar, Færeyingar og Norðmenn stofna 
sjávarspendýraráð“). 

60 Morgunblaðið. 13. apríl 1994: („Ráðgjafarnefnd þingflokka um hvalveiðimál“). 
61 Morgunblaðið. 3. júní 1994: („Við eigum að ganga í Alþjóðahvalveiðiráðið“). 
62 Morgunblaðið. 12. október 1996: („Forsætisráðherra meðmæltur inngöngu í Alþjóðahvalveiðiráðið á 

ný“) og Morgunblaðið. 15. október 2002: („Ísland fær aðild að Alþjóðahvalveiðiráðinu“). 
63 Morgunblaðið. 21. maí 2002: („Aðild Íslands að hvalveiðiráðinu hafnað“). 
64 Morgunblaðið. 23. maí 2002: („Nýtt aðildarskjal hafði að geyma sömu fyrirvara og áður“). 
65 Morgunblaðið. 26. maí 2002: („Gengu út af fundi Alþjóðahvalveiðiráðins“). 
66 Morgunblaðið. 15. október 2002: („Ísland fær aðild að Alþjóðahvalveiðiráðinu“). 
67 Morgunblaðið. 15. október 2002: („Ekki hvalveiðar fyrr en 2006“). 
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Árið eftir inngöngu Íslendinga í hvalveiðiráðið lögðu þeir áætlun um 

vísindaveiðar fyrir vísindanefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins og fengu ályktunina 

samþykkta á ársfundi ráðsins í Berlín í júní 2003.68 Vísindaveiðar Íslendinga á hrefnu 

hófust í ágúst sama ár á vegum Hafrannsóknastofnunarinnar. Veiddar voru 36 hrefnur 

árið 2003 og 25 dýr 2004 og gert er ráð fyrir að rannsóknunum ljúki árið 2006.69 

                                                 
68 Morgunblaðið. 2. apríl 2003: („Áætla að veiða 250 hvali í vísindaskyni“) og Morgunblaðið. 19. júní, 

2003: („Ályktun gegn vísindaveiðum samþykkt“). 
69 Gísli A. Víkingsson: Hvalir og hvalveiðar við Ísland. Minnispunktar námskeiðis Leiðsöguskóla 

Íslands. 
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2. Þróun hvalaskoðunar 
Þegar fyrstu hvalategundirnar voru friðaðar fékk hvalurinn allt í einu annars 

konar athygli. Hann var í útrýmingarhættu og sjaldgæfur og vegna þess áhugaverður. 

Það virðist vera eins og tími hafi verið kominn til að gefa hvalnum nýtt hlutverk og 

þannig var kominn grundvöllur fyrir hvalaskoðun sem atvinnugrein. Fyrsta tilraunin 

til að hefja hvalaskoðun í viðskiptaskyni í heiminum var gerð þegar Cuck Chamberlin 

frá San Diego setti áletrað skilti út á götu: „hvalaskoðun 1 dollari“.70 Þetta var á 

miðjun sjötta áratugnum. Á næstu 25 árum fóru aðeins örfá þúsund manns í 

hvalaskoðun en eflaust naut nýjungin, hvalaskoðun, mikilla vinsælda. Eftirspurnin óx 

sífellt og sú frétt barst einnig til annarra landa  að hvalaskoðun væri arðbær 

atvinnuvegur. Um 1980 uppgötvuðu Evrópubúar hvalaskoðun sem nýja 

ferðamannagrein. Árið 1988 hófst hvalaskoðun í Tokýo og Ástralíubúar fylgdu svo í 

kjölfarið á níunda áratugnum.71 Þar sem framboð á hvalaskoðun jókst, vegna 

sívaxandi áhuga fólks á að skoða sjávarspendýrin í sínu eðlilega umhverfi, fjölgaði 

farþegum á níunda áratugnum upp í eina milljón. 1998 var fjöldi hvalaskoðenda þá 

þegar kominn í níu milljónir í 87 löndum og má segja að hvalaskoðun hafi náð að 

festast í sessi sem atvinnugrein í heiminum.72 Að sögn Ásbjarnar Björgvinssonar telur 

Erich Hoyt, sérfræðingur á sviði hvalaskoðunar, heildartöluna vera komna upp í tíu 

milljónir árið 2004.73 

Ísland bættist heldur seint í hóp þjóða sem bjóða upp á hvalaskoðun en í 

staðinn þróaðist hvalaskoðun hérlendis þeim mun hraðar líkt og Ísland er þekkt fyrir á 

öðrum sviðum. Á fyrstu rekstrarárum hvalaskoðunar hérlendis var Ísland talið vera 

með mestan vöxt í hvalaskoðunariðnaði á eftir Taiwan74 og náði hvalaskoðun á 

einungis tíu árum að komast upp fyrir ýmsar mikilvægar atvinnugreinar í íslensku 

þjóðfélagi. 

                                                 
70 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 198. 
71 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 230, 246. 
72 www.wwf.de: → Naturschutz → WWF-Seiten zum Thema Wale beobachten → Allgemeine Richtlinien 
    für Walbeobachtungen der IWC → Jahrestagung der IWC → Weitere Informationen: Alle 
    Hintergundinfos zur IWC zu den Walen auf einen Blick → zum Ausdrucken: Whale watching. 
73 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
74 Hoyt, Erich: Whale watching 2001. bls. 149. 



 20

2.1. Þróun að upphafi reglubundinna skoðunarferða 

Fyrsta opinbera hugmyndin um að stunda hvalaskoðun á Íslandi virðist hafa 

komið fram árið 1990 í skýrslu sem nefnist „Frumkönnun á möguleikum á 

hvalaskoðun við Ísland“ og er eftir Danann Ole Lindquist, sagnfræðing og 

heimspeking.75 Ole Lindquist hafði þá verið áheyrnarfulltrúi 

Alþjóðahafrannsóknarstofnunar í Alþjóðahvalveiðiráðinu þegar honum fannst 

tímabært að kanna hvort ekki væri mögulegt að stunda hvalaskoðun frá Íslandi. Í 

stöðu sinni sem áheyrnarfulltrúi í ráðinu gat hann fylgst mjög vel með þróun mála í 

sambandi við hvali. Á þessum tíma var einungis eitt Evrópuland, Noregur, sem 

stundaði  hvalaskoðun. Uppistaðan fyrir skýrsluna voru tölur sem birtust um fjölda og 

dreifingu hvala á Íslandsmiðum. Tölurnar voru niðurstöður rannsókna sem 

framkvæmdar höfðu verið samkvæmt þágildandi stefnu Alþjóðahvalveiðiráðsins til að 

rannsaka veiðiþol stofnsins á árunum 1986-1989. Ole Lindquist lagði fram tillögu um 

rannsóknarhugmynd sína við alþjóðleg umhverfissamtök og vakti tillagan allstaðar 

mikinn áhuga og naut stuðnings. Í kjölfar þess rannsakaði hann 1989-90 í samvinnu 

við Maríu Helenu Tryggvadóttur þann möguleika fyrir Íslendinga að stunda 

hvalaskoðun. Niðurstöður skýrslunnar sýndu  fjölbreytileika tegunda og að fjöldi 

hvala á grunnslóð gæfi góð fyrirheit um vænlegan árangur ef hvalaskoðun yrði hafin 

hér við land. Eins og Ole Lindquist tekur fram í skýrslunni var stungið upp á að kynna 

niðurstöður hennar einnig heimamönnum og fulltrúum atvinnulífs á vissum stöðum á 

landinu.76 Að sögn  Ole dreifði hann skýrslunni á Íslandi og erlendis í mörgum 

eintökum en viðbrögð við henni voru heldur dræm hérlendis.77  

Fáein ár liðu þangað til bresk ferðaskrifstofa, Arctic Experience/ Discover the 

world, uppgötvaði ágæti þess að bjóða Evrópubúum upp á hvalaskoðun frá Íslandi  

Þetta var 1992. Arctic Experience/ Discover the world sérhæfir sig í ferðum til landa 

víða um heiminn með hvalaskoðun sem markmið. Að sögn Ásbjarnar Björgvinssonar, 

formanns Hvalasafnsins á Húsavík og Hvalasamtakanna, voru þessar fyrstu 

hvalaskoðunarferðir farnar að hausti til, frá Höfn í Hornafirði, í samvinnu við 

Jöklaferðir.78 Hóparnir komu einkum hingað til að skoða hvali og komu þeir einnig 

með reyndan hvalaskoðunarleiðsögumann með sér. Ásbjörn Björgvinsson komst í 

                                                 
75 Í skýrslu Ole Lindquists er að finna fyrstu opinberu hugmyndina um að koma á fót hvalaskoðun frá 

Íslandi. Það er hins vegar ekki útilokað að einhver hafi komið fram með slíkar hugmyndir áður en 
skýrsla Lindquists birtist. 

76 Lindquist, Ole: Frumkönnun á möguleikum á hvalaskoðun við Ísland. 
77 Viðtal við Ole Lindquist.  
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snertingu við þessa ferðagrein gegnum leiðsögumann þeirra, Mark Carwadine, 

dýrafræðing og ljósmyndara, sem er vinur hans. Mark Carwadine bauð Ásbirni að 

koma með í skoðunarferð og má kalla það vendipunktinn í lífi Ásbjarnar og í íslenskri 

ferðaþjónustu.79 Mark Carwadine vinnur meðal annars einnig sjálfboðastarf fyrir 

bresk umhverfis- og dýraverndunarsamtök, Whale and Dolphin Conservation Society 

W.D.C.S., Þau hvöttu Ásbjörn til þess að setja upp kynningarfund fyrir áhugasama 

ferðaþjónustuaðila á Íslandi og sams konar námskeið um hvalaskoðun. Ásbjörn var á 

þeim tíma þegar gagntekinn af hvölum. Hann hafði samband við alla 

ferðamannafulltrúa og fékk 20 manns til þess að mæta á þriggja daga fund og 

námskeið í hvalaskoðun. Whale and Dolphin Conservation Society (W.D.C.S.) stóð 

fyrir þessum fundi og hann var haldinn á Hótel Keflavík í byrjun júní 1995. „Flestum 

fannst hugmyndin hlægileg og vildu ekki tengjast svona brandara...“ sagði Ásbjörn 

þegar hann var spurður um viðbrögð þátttakenda vinnufundarins en í framhaldi af 

fundinum fóru þrjú fyrirtæki að bjóða upp á reglubundnar ferðir til hvalaskoðunar: 

Hvala- og höfrungaskoðun í Keflavík, Sjóferðir á Dalvík og Norður-Sigling á 

Húsavík.80 

Að sögn Ásbjarnar telst sumarið 1995 vera upphaf hvalaskoðunar: frá því  

sumri var boðið upp á það sem má kalla reglubundnar hvalaskoðunarferðir81 og fóru 

það sumar 2.200 ferðamenn í hvalaskoðun.82 Þess vegna er í þessari ritgerð miðað við 

árið 1995 þegar reglubundnar skoðunarferðir hófust. 

Nokkurn veginn samtímis var einnig gerð tilraun á Húsavík til að hefja 

hvalaskoðun hérlendis og fyrirtæki á Hauganes í Eyjarfirði bendir á heimasíðu sinni á 

að þau höfðu stundað hvalaskoðun síðan 1989.83  Því er ekki endilega einfalt að rekja 

upphaf hvalaskoðunar til einstakra tilrauna. Um tilraun á Húsavík er getið árið 1997 í 

viðtali blaðamanns við Pál Þór Jónsson, þáverandi hótelstjóra Hótel Húsavíkur. Páll 

Þór Jónsson bendir í þessu viðtali á að upphafið að hvalaskoðunarævintýrinu megi 

rekja til ársins 1992 þegar hann tók á móti 25 erlendum ferðaheildsölum í samvinnu 

við Mývetninga. Páll segir við blaðamanninn að hópurinn hafi átt að fara í siglingu. 

Þeim hafði verið kynntur sá möguleiki að sjá hvali á siglingunni, sem var eiginlega 

einungis sett inn í dagskrána í tilraunaskyni. Þar sem siglingin bar góðan árangur 

                                                                                                                                            
78 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun staða og framtíðarmöguleikar. 
79 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
80 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun staða og framtíðarmöguleikar. 
81 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
82 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun staða og framtíðarmöguleikar. 
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samdi Páll síðan við einn ferðaheildsala árið 1993 um að prófa að bjóða upp á þennan 

möguleika. Hann segir það hafa verið erfitt að finna einhvern sem var tilbúinn til að 

reyna að bjóða upp á hvalaskoðunarferðir og tók það allan veturinn.84 Viðtöl við fleiri 

hvalaskoðunarfyrirtæki leiddu það af sér að Páll hóf samstarf við fyrirtækið Sjóferðir 

Arnars á Húsavík sem hafði þá þegar boðið upp á náttúru- og fuglaskoðunarferðir 

síðan 199485 Að sögn Arnars ákváðu hann og Páll Þór að prófa að bjóða upp á 

hvalaskoðun. Ári seinna kom Norður-Sigling inn í hvalaskoðunarferðir og samvinna 

hófst milli Páls og Norður-Siglingar. Norður-Sigling keypti Sjóferðir Arnars árið 

1999.86 

Þróun eins og við höfum hér, þar sem ekki er hægt að rekja uppaf 

hvalaskoðunar til einnar einstakrar tilraunar, gefur til kynna að þörf hafi verið fyrir 

nýja viðskiptagrein. Það eitt dugir þó ekki til heldur verður ákveðinn 

viðskiptagrundvöllur einnig að hafa verið til staðar eins og tíundað verður í kaflanum 

hér á eftir. 

 

2.2. Grundvöllur hvalaskoðunar 

Grundvöllur hvalaskoðunarfyrirtækja á tíunda áratugnum til að hefja 

reglubundnar ferðir var sá að ferðaþjónusta var í miklum vexti á þessum tíma. 

Erlendum ferðamönnum fjölgaði verulega87 þannig að fjárfesting í ferðaþjónustu 

lofaði góðu. Samkvæmt Trausta Valssyni, sagnfræðingi, gilti það sérstaklega fyrir þá 

sem voru búsettir í dreifðum byggðum. Þeir sýndu á þessum tíma mikið 

hugmyndaflug í því að byggja upp þjónustugreinar fyrir ferðaiðnaðinn heima í héraði 

sínu.88 Myndun nýrra heimsmynda studdi þessa þróun. Hrein og lítt snortin náttúra eru 

á 21. öld talin vera dýrmætustu fágæti sem finnast á þessari jörð. Fyrir Ísland þýddi 

það að hreinleiki og fegurð landsins voru augljóslega dýrmæt auðlind.89 Í kjölfar þess 

reyndu sveitarfélög og heimamenn að markaðssetja auðlindir staðanna og kunnáttu 

sína. Gamlir sjómenn sáu sér til dæmis leik á borði að markaðssetja sjóinn með því að 

                                                                                                                                            
83 www.niels.is → hvalaskoðun. 
84 Morgunblaðið. 5. janúar 1997: („Hótelrekstur og hvalaskoðun á Húsavík“). 
85 Símtal við Arnar Sigursson. Viðtöl við Ásbjörn Björgvinsson, Rannveigu Grétarsdóttir, Júlíus 

Snorrason og Þórunn Harðardóttur.  
86 Símtal við Arnar Sigursson. 
87 Til samanburðar má skoða töflu um fjölda erlendra ferðamanna 1972-2003 sem er unnin úr tölum 

útlendingaeftirlitsins af Ferðamálaráði, fáanleg: 
http://um.margmidlun.is/um/ferdamalarad/vefsidur.nsf/index/11?open. 

88 Trausti Valsson: Framtíðarsýn - Ísland á 21. öld. bls. 30-31. 
89 Trausti Valsson: Framtíðarsýn - Ísland á 21. öld. bls. 77. 
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bjóða upp á skemmtisiglingar. Þegar Þórunn Harðardóttir, starfsmannastjóri Norður-

Siglingar var spurð um ástæðu upphafs og þróunar hvalaskoðunarfyrirtækisins 

Norður-Siglingar svaraði hún að á áðurnefndu tímabili hefðu ekki verið til neinar 

skemmtisiglingar. Íslendingar þekktu sjóinn og siglingar aðeins í atvinnuskyni og við 

sjósókn, hins vegar bauð sjórinn einnig upp á aðra möguleika. Norður-Sigling sá hér 

möguleika á að byggja upp nýja grein innan ferðaþjónustunnar.90  

Nokkur fyrirtæki höfðu í kringum 1990 hafið skemmtisiglingar og kölluðu þær 

náttúruskoðun, fuglaskoðun og sjóstangaveiði. Sum þessara fyrirtækja hófu einnig 

síðar hvalaskoðun og með tímanum urðu slíkar ferðir aðalskoðunarferðir 

fyrirtækjanna. Sjóferðir Arnars, Hvala- og höfrungaskoðun í Keflavík, Sjóferðir á 

Dalvík, Sæferðir á Snæfellsnesi eru auk Norður-Siglingar dæmi um fyrirtæki þar sem 

þessa þróun átti sér stað.91  

Sjóferðir á Dalvík eru til dæmis reknar af vönum sjómönnum. Fyrsti bátur 

þeirrar var keyptur 1992 og var áætlað að hann yrði notaður í sjóstangaferðir og 

skemmtisiglingar. Eftir vinnufundinn í Keflavík 1995 hóf fyrirtækið hvalaskoðun og 

var ætíð tiltaks fyrir þá gesti sem gistu á hótelinu sem Júlíus Snorrason, meðeigandi 

Sjóferða, rekur. En fram til árisins 2004 var þróunin þannig að hvalaskoðun var það 

sem fólk sóttist í æ meira mæli eftir. Ákveðið var að bjóða upp á reglubundnar 

hvalaskoðunarferðir. Vorið 2004 keyptu Sjóferðir dæmigerðan íslenskan 23 tonna 

eikarbát, sem smíðaður var á Akureyri árið 1994, fyrir þessar ferðir.92 

Norður-Sigling hefur svipaða sögu að baki. Árið 1994 keyptu bræðurnir Árni 

og Hörður Sigurbjarnarsynir 20 tonna eikarbát, m/b Knörrinn. Upprunalega var 

tilgangurinn að bjarga honum frá eyðileggingu. Á árunum á undan hafði verið 

ákveðið að endurnýja fiskiskipaflotann á Íslandi og burt skyldu trébátarnir, sem voru 

oftast úr eik. Knörrinn var þá úreltur fiskibátur, smíðaður á Akureyri 1963 og sögðu 

Hörður og Árni að þá langaði ekki bara til að bjarga bátnum frá eyðileggingu heldur 

einnig að bjarga menningarverðmætum sem þeir töldu liggja í honum. Bátarnir hafa 

verið úr timbri allt frá landnámsöld til dagsins í dag og tekur það til dæmis fimmtán 

manns heilt ár að smíða svona bát. Í upphafi var ætlunin að bjóða upp á 

náttúrusiglingar og fuglaskoðunarferðir til að fjármagna endurbæturnar á bátnum en 

vinnufundurinn  í Keflavík árið 1995 breytti áætlun bræðranna og þeir fóru einnig að 

                                                 
90 Viðtal við Þórunni Harðardóttur. 
91 Símtal við Arnar Sigursson. Viðtöl við Ásbjörn Björgvinsson, Rannveigu Grétarsdóttur, Júlíus 

Snorrason og Þórunni Harðardóttur.  
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bjóða upp á reglubundnar hvalaskoðunarferðir.93 Strax á fyrsta rekstrarárinu, 1995, 

fóru 1.700 manns í hvalaskoðun frá Húsavík.94 Fjöldi  farþega ber vitni um að 

ferðirnar hafi borið góðan árangur. Árið 1996 hafði farþegafjöldinn aukist í 5.600 og 

þá var ákveðið að kaupa annan bát, Hauk, 20 tonna bát sem  smíðaður var 1973 í 

Reykjavík.95 Árið 1996 var Norður-Sigling ehf. stofnuð og á næstu árum var tveimur  

bátum bætt við. 

Þó að verkefni fyrsta bátsins hafi ekki verið ákveðið strax í upphafi sagði 

Hörður í viðtali við blaðamann í júlí 1997: „ Vorum við Árni vissir um að það mætti 

finna honum nýtt verkefni“96 og hvalaskoðun varð lausnin.  

Á þessum tíma sýndu menn mikið hugrekki þegar þeir eyddu tíma og lögðu á 

sig vinnu til að koma á fót ferðagrein sem almennt var talin fráleit hugmynd hérlendis 

en þá vissu menn ekki að hér væri mjög árangursrík grein komin til að vera í 

ferðamálageiranum. Mikill vöxtur hvalaskoðunariðnaðarins sýnir að ákvörðun þeirra 

sem fylgdu ráði Ásbjarnar Björgvinssonar og hófu hvalaskoðun var rétt. Í kaflanum 

hér á eftir verður sýnt fram á að hvalaskoðun er greinilega árangursrík 

ferðamannagrein og á góðri leið með að verða nýr og arðbær atvinnuvegur.  

 

2.3. Vöxtur hvalaskoðunar 

Hvalaskoðun hefur verið sívaxandi atvinnugrein, alls staðar í heiminum. 

Hérlendis hefur fjöldi ferðamanna sem fara í hvalaskoðunarferðir og fjöldi þeirra sem 

bjóða upp á slíkar ferðir aukist afar hratt. Árið 1995 stunduðu aðeins þrjú fyrirtæki á 

þremur stöðum reglubundnar hvalaskoðanir, árið 2004 voru fyrirtækin orðin ellefu á 

átta stöðum97 og er það næstum því fjórföldun á tæpum áratug. Þess vegna tel ég 

þróunarferli hvalaskoðunar vera fremur sérstakt. Erich Hoyt, hvalasérfræðingur, 

rannsakaði stöðu hvalaskoðunar í heiminum og birti skýrslu með niðurstöðum. Má hér 

benda á að Erich Hoyt tekur árið 1994 ínn í útreikningana. Árið 1994 fóru 200 

erlendir gestir á vegum ferðaskrifstofu Arctic Experience á hvalaskoðunen teljast 

þessar ferðir ekki vera reglubundnar Erich Hoy sýnir í skýrslu sinni um hvalaskoðun 

að vöxturinn er mestur á Íslandi milli áranna 1994 og 1998. 

 
                                                                                                                                            
92 Viðtal við Júlíus Snorrason.  
93 Morgunblaðið. 13. júlí 1997: („Bátarnir sem brunnu ekki“). 
94 Morgunblaðið. 5. janúar 1997: („Hótelrekstur og hvalaskoðun á Húsavík“). 
95 www.nordursigling.is → um Norður-Siglingu. 
96 Morgunblaðið. 13.júli 1997: („Bátarnir sem brunnu ekki“). 
97 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun eða hvalveiðar. 
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Iceland's extraordinary average annual growth rate of 250,9% from the mid-to late 
1990 is one of the highest ever growth rates in whalewatching. In 1994 some 200 
people went whale watching from one community; by 1998, there were 30.330 
taking trips from eight communities. 98 
 

Ásbjörn Björgvinsson hefur tekið saman upplýsingar um farþegafjölda hjá 

öllum aðilum sem boðið hafa upp á reglubundnar hvalaskoðunarferðir síðan 1995. 

Tölurnar koma beint úr dagbókum hvalaskoðunarfyrirtækjanna sem halda nákvæmt 

bókhald yfir alla sína starfsemi.99 Á þá leið fékkst fullkomið yfirlit yfir farþegafjölda 

frá 1995 til 2004 og sýnir fjölgun farþega milli áranna og framtíðarhorfur miðað við 

sömu þróun. 

 

Tafla 2. Fjöldi gesta í hvalaskoðun 1995-2003 (-2007) 

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Heimild: Geir Oddsson: Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar á Íslandi árið 2003. 

 

 

Nýjustu tölur um farþega sumarsins 2004 eru hins vegar komnar og fóru alls 81.600 

ferðamenn þetta ár í hvalaskoðun.100 Það eru jafnvel meira en framtíðarhorfurnar í 

töflu 2 spáðu. Taflan gefur einnig til kynnar að vöxtur hvalaskoðunar hefur verið 

mikill: Við upphaf reglubundinna hvalaskoðana 1995 tóku 2200 ferðamenn þátt í 

hvalaskoðun en árið 2004 voru það 81.600, þannig að farþegum í 

hvalaskoðunarferðum fjölgaði að jafnaði á ári um tæplega 49% á þessu tímabili. 

                                                 
98 Hoyt, Erich. Whale watching 2001. bls. 147. 
99 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun staða og framtíðarmöguleikar. 
100 Ásbjörn Björgvinsson: Hvalaskoðun eða hvalveiðar. 
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Miðað við sömu þróun má ætla að fjöldi ferðamanna sem fara í hvalaskoðun fari yfir 

100.000 árið 2007. 

Geir Oddsson, auðlindafræðingur og forstöðumaður Umhverfisstofnunar 

rannsakaði efnahagslegt gildi hvalaskoðunarferðamennsku fyrir þjóðarbúið á árinu 

2003 í tengslum við umræður um hvort hefja skuli hvalveiðar á ný. Rannsókn hans 

leiddi í ljós að bein efnahagsleg áhrif hvalaskoðana á árinu 2003 nema rúmum 1,7 

milljörðum króna (1.752.294.000).101 Hins vegar námu beinar og óbeinar tekjur þegar 

árið 2004 1,9 miljörðum króna.102 Um framtíðina segir Geir: „ Ef áætlanir um fjölgun 

standast þá má gera ráð fyrir því að bein efnahagsleg áhrif 100.000 

hvalaskoðunargesta árið 2007 verði nálægt 2,5 milljörðum króna á verðlagi 2003.“103 

Samkvæmt þessu virðist viðskiptaleg framtíð ferðagreinarinnar „hvalaskoðunar“ vera 

mjög björt og vænleg á heildina litið, en ef litið er á einstök fyrirtæki kemur í ljós að 

dreifing hvalaskoðenda og árleg fjölgun þeirra er mjög misjöfn. Mikil 

barátta milli fyrirtækjanna um markaðshlutfall er einkenni þessarar þróunar. Þó að 

framboð hvalaskoðunarferða ykist í kjölfar stöðugs vaxtar ferðamanna, var það ekki 

Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið sem þróaðist í aðalhvalaskoðunarstað eins og 

hugsanlegt væri heldur litill bær í Norður-Þingeyjarsýslu, Húsavík. 

 

2.4. Þróun hvalaskoðunar á Húsavík 

Ástæður þess að Húsavík hefur verið frá upphafi miðstöð hvalaskoðunar má 

helst rekja til góðrar markasetningar. Á fyrstu tveimur árum hvalaskoðunar á Húsavík 

fjölgaði farþegum úr 1.500 í 7.000.104 Seinni talan er 72% af heildarfjölda þeirra sem 

fóru í hvalaskoðun á Íslandi. Frá upphafi hefur Norður-Sigling lagt mikla áherslu á að 

auglýsa og markaðssetja hvalaskoðun á Húsavík mjög vel:105 „The whale watching 

capital of Europe“ kallar Norður-Sigling Húsavík í auglýsingarbæklingi sínum árið 

2004.106 

Þar sem ferðamenn eru aðalmarkaðshópurinn eru alls kyns möguleikar á 

afþreyingu og þjónustu á Húsavík og nágrenni auglýstar: Gististaðir í Norður-

Þingeyjarsýslu, veitingastaðir og safnahús Húsavíkur, Ásbyrgi, Dettifoss, 

                                                 
101 Geir Oddsson. Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunnar á Íslandi árið 2003. 
102 Morgunblaðið. 8. maí 2005: („Hvalaskoðun og hvalveiðar fara ekki saman“). 
103 Geir Oddsson. Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunnar á Íslandi árið 2003. 
104 Morgunblaðið. 5. janúar 1997: („Hótelrekstur og hvalaskoðun á Húsavík“). 
105 Niðurstaða viðtala við nokkra aðila hvalaskoðunarferðamennsku um eftirfarandi: „Hvers vegna 

þróaðist Húsavík í að vera höfuðstaður hvalaskoðunar Íslands?“ Október/nóvember 2004. 
106 Húsavík Whalewatching 2004. [Auglýsingabæklingur Norður-Siglingar 2004]. 
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þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfri og Mývatnssveit.107 Tilgangurinn er meðal annars að 

skapa Húsavík ímynd skemmtilegs ferðamannastaðar og enn frekar sýna Húsavík sem 

bæ sem er í forystu í hvalaskoðun.108  Markaðssetningin ber sýnilegan árangur. 

Fljótlega varð Húsavík talin vera höfuðstöð hvalaskoðunar á Íslandi og þekkt hjá 

erlendum gestum sem höfuðstaður hvalaskoðunar í Evrópu. Tölur bera þess vitni að 

Húsavík er í forystu á Íslandi: Árið 2004 eru tvö fyrirtæki á Húsavík og níu annars 

staðar á Íslandi. Einungis Norður-Sigling hefur birt opinberlega tölur um 

farþegafjölda. Árið 2004 fóru 27.000 manns í hvalaskoðun hjá Norður-Siglingu109 og 

eru það tæplega 34% af heildarfjölda þeirra sem fóru hérlendis í hvalaskoðun. Annar 

þáttur hefur í mínum augum haft áhrif á mikilvægi Húsavíkur í hvalaskoðun á Íslandi: 

Það er stofnun Hvalasafnsins og staðsetning þess á Húsavík. 

 

2.5. Stofnun hvalasafnsins og hlutverk þess 

Norður-Sigling og Páll Þór Jónsson, þáverandi Hótelstjóri Húsavíkur og 

meðeigandi Norður-Siglingar, hvöttu Ásbjörn Björgvinsson fljótlega eftir að 

reglubundnar ferðir hófust til þess að stofna fræðslumiðstöð um hvali.110 Fræðslan og 

fróðleikur um hvali tilheyrir faglegri hvalaskoðun og fyrirmyndir um sams konar 

stofnanir eru til á mörgum stöðum í heiminum þar sem stunduð er hvalaskoðun.111 

Vegna jákvæðrar þróunar Húsavíkur sem ferðamanna- og hvalaskoðunarstað var 

Húsavík tilvalinn staður fyrir verkefnið og Ásbjörn, vegna þekkingar sinnar, einnig 

tilvalinn til að framkvæma hugmyndina.112 

Á árinu 1997 var sett á fót sjálfseignarstofnunin Hvalamiðstöðin á Húsavik 

(sem heitir frá árinu 2004 Hvalasafnið á Húsavík) og Ásbjörn Björgvinsson var 

kosinn formaður stofnunarinnar. Á fyrstu árunum var einungis sett upp sýning á 

Hótelinu á Húsavík en ári síðar flutti sýningin í leiguhúsnæði við höfnina.113 Árið 

1998 varð Hvalamiðstöðin á Húsavík formlega opnuð í nýju húsnæði. Safnið var 

hugsað sem upplýsinga- og fræðslumiðstöð fyrir áhugafólk um hvalaskoðun. 

Markmið þess var og er að fræða menn um hvali og önnur sjávarspendýr. Hvalasafnið 

                                                 
107 Húsavík Whalewatching 2004. [Auglýsingabæklingur Norður-Siglingar]. 
108 Niðurstaða viðtala við nokkra aðila hvalaskoðunarferðamennsku um eftirfarandi: „Hvers vegna 

þróaðist Húsavík í að vera höfuðstaður hvalaskoðunar Íslands?“ Október/nóvember 2004. 
109 Viðtal við Þórunni Harðardóttur. 
110 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
111 Carwardine, Mark og fleiri. Wale Dephfine &Tümmler: bls. 176-177.  
      og Erich Hoyt. Whale watching 2001. 
112 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
113 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
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vill veita upplýsingar um þróun, líf, lífríki og hegðun þessara dýra og vistkerfi hafsins. 

Aukamarkmið safnsins er að koma fólkinu í samband við íslenska sögu og menningu 

sem eru tengdar sjávarspendýrum.114 Síðan safnið opnaði hafa komið þangað um það 

bil 100.000 gestir. Ásbjörn segir að gestum safnsins fari stöðugt fjölgandi og árið 

2004 hafi 19.000 gestir komið að skoða safnið.115  

Þó að hvalaskoðun hafi orðið til á undan Hvalasafninu er ég þeirrar skoðunar 

að hvalaskoðunariðnaður á Húsavík hafi hag af veru safnsins þar. Fræðslumiðstöð 

eins og Hvalasafnið hefur mikil og jákvæð áhrif á ímynd hvalaskoðunarinnar á 

staðnum. Hvalaskoðun og fræðslumiðstöð á einum stað sýnir, í mínum huga, ákveðna 

fagmennsku sem ég tel vera mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þar að auki hafa 

ferðamenn mikinn áhuga á menningu og sögu Íslands og hefur þessi þáttur, 

samkvæmt könnun Ferðamálaráðs, áhrif á það hvort menn kjósi að fara til Íslands.116 

Eins og koma mun nánar fram síðar í ritgerðinni er samspil náttúru, sögu og 

menningar sérstakt á Íslandi.117 Hvalasafnið býður upp á þetta samspil og uppfyllir á 

þann hátt væntingar ferðamanna. 

Hvað fagmennsku snertir þá sýnir samvinnu safnsins og hvalaskoðunar-

fyrirtækisins á staðnum hana vel. Sem dæmi mætti nefna rannsóknir á hrefnum sem 

Ásbjörn hvatti Hafrannsóknastofnun árið 1998 til að vinna í samstarfi við safnið. Í 

samvinnu Hafrannsóknastofnunar og Hvalasafnsins eru núna bátar frá tveimur 

hvalaskoðunarfyrirtækjum á vettvangi og rannsaka lifandi dýr. Einn þeirra báta er á 

Húsavík og starfsfólk hvalasafnsins sér um framkvæmd rannsóknarverkefnisins.118 

Þess konar samvinnu er víða að finna í heiminum og virðist það vera táknrænt fyrir 

gestina að hér sé um vísindalega viðurkennd og fagleg vinnubrögð að ræða, sem 

tryggir gæði hvalaskoðunarferðar sem þeir taka þátt í.  

Þannig má segja að Hvalasafnið taki þátt í framþróun hvalaskoðunar-

iðnaðarins. Safnið hefur verið, sérstaklega fyrstu árin, miðpunktur hvalaskoðunar-

iðnaðar og Ásbjörn var fulltrúi þess. Sökum stöðu sinnar hefur hann góða yfirsýn yfir 

umrædda ferðagrein og gat þess vegna stöðugt unnið í framþróun hennar og í því að 

styrkja stöðu hennar. Hvalasafnið hefur oft verið vettvangur ýmissa opinberra funda 

og Ásbjörn þannig tengiliður við alla sem eru á einhvern hátt viðriðnir hvalaskoðun 

                                                 
114 www.icewhale.is → about us. 
115 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
116 Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. [Upplýsingabæklingur Ferðamálaráðs Íslands]. 
117 Auðlindin Ísland — ferðaþjónustusvæði. Skýrsla Ferðamálaráðs Íslands. 
118 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson.  
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innanlands og ekki síst er hann tengiliður Íslands við önnur lönd. Eitt markmið 

framþróunar er greinilega að gera íslenska hvalaskoðun samkeppnishæfa á 

alþjóðagrundvelli. Sem dæmi má hér meðal annars nefna kynningu á reglum 

Alþjóðahvalveiðiráðsins á því hvernig hvalaskoðunarferðum skuli hátta og að menn 

skuli vera hvattir til þess að vinna eftir þeim. Tilgangur reglnanna er að samræma 

kröfur og þarfir þriggja aðila í hvalaskoðun: hvalanna, hvalaskoðunargesta og 

hvalaskoðunarfyrirtækja og að halda þeim (kröfum og þörfum) í jafnvægi. Þar af 

leiðandi er hvölum tryggt næði í sínu umhverfi og samtímis er tryggður góður árangur 

í hvalaskoðunarferðum. Það ætti ekki að vanmeta þessar reglur því World Wild Fund-

samtökin (WWF) birta nöfn fyrirtækja á heimasíðu sinni sem lofa að stunda 

hvalaskoðun samkvæmt þessum reglum. Lesendur heimasíðunnar eru hins vegar 

hvattir til þess að velja einungis fyrirtæki sem WWF nefnir eða velja fyrirtæki sem 

lesendur geta verið öruggir um að fylgi reglunum.  

Sem formaður safnsins og ráðgjafi hvalaskoðunarfyrirtækja gat Ásbjörn unnið 

í framþróun hvalaskoðunar eins og dæmin um kynningu á reglugerð Alþjóða-

hvalveiðiráðsins um verndun hvala og rannsóknarverkefnið gefa til kynna. Þau eru 

góð sýnishorn af skrefi í þá átt að íslensk hvalaskoðun fái alþjóðlega viðurkenningu. 

Mörg dæmi væri hægt að nefna til viðbótar en öll eiga það sameiginlegt að eiga að 

tryggja að hvalaskoðun hérlendis fari fram samkvæmt alþjóðamælikvarða og 

jafnframt sýna Íslendingar fagleg vinnubrögð. Án efa er það lykilatriðið sem gerir 

hvalaskoðun á Íslandi samkeppnishæfa á alþjóða grundvelli. Ekki síst vitnar stofnun 

hagsmunasamtakanna „Hvalasamtök Íslands“ um framþróun umræddrar 

ferðamannageinar og mikilvægi stöðu hennar. 

 

2.6. Stofnun hvalaskoðunarsamtaka 

Á einungis fáum rekstrarárum hefur hvalaskoðun orðið svo mikilvæg 

ferðamannagrein að Ásbjörn Björgvinsson telur að tími sé kominn til fyrir íslensk 

hvalaskoðunarfyrirtæki að koma hérlendis og erlendis fram sem ein heild. Í mars 2003 

var haldinn þriðji vinnufundur um hvalaskoðun á Húsavík á vegum Hvalasafnsins. 

Nánast öll hvalaskoðunarfyrirtæki á landinu sóttu fundinn. Tilgangur fundarins var, að 

sögn Ásbjarnar, að ræða hagsmunamál þeirra fyrirtækja sem stunda hvalaskoðun hér 

við land og að stofna hagsmunasamtök.119 Á fundinum komu meðal annars fram 

                                                 
119 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson. 
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gestir frá Bandaríkjunum og Bretlandi sem lýstu hagsmunum slíkra samtaka, sem eru 

til víðar í heiminum. Samtökin fengu síðar nafnið „Hvalaskoðunarsamtök Íslands“ og 

Ásbjörn Björgvinsson varð formaður þeirra. Meginhlutverk samtakanna er meðal 

annars að skapa sameiginlegan vettvang handa hvalaskoðunarfyrirtækjunum til að 

gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna sinna og að vinna að framgangi 

hvalaskoðunar bæði innanlands og erlendis.120 Framtíðarverkefni samtakanna er að 

þróa merki, einhvers konar gæðastimpil, sem veitt verður fyrirtækjum er vinna eftir 

reglum samtakanna. Hvalaskoðunarfyrirtækin eru með þeim hætti hvött til að standast 

ákveðnar kröfur.121 

Ég tel stofnun Hvalaskoðunarsamtaka Íslands vera án efa mikilvægt skref til 

viðbótar í þá átt að festa hvalaskoðun í sessi í íslenskri ferðaþjónustu en einnig skref 

til að vekja athygli á að hvalaskoðun er komin í þá stöðu að hún á það skilið að vera 

tekin alvarlegt sem atvinnuvegur. 

Þar sem Hvalaskoðunarsamtökin voru stofnuð á þeim tíma þegar Ísland fékk 

að ganga í Alþjóðahvalveiðiráðið á ný má álykta að innganga Íslands í ráðið hafi hvatt 

íslensk hvalaskoðunarfyrirtæki til þess að stofna hagsmunasamtök. Með inngöngu 

Íslands í ráðið fékk hvalaskoðun allt í einu keppinaut og hagsmunir hvalaskoðunar-

fyrirtækja voru í hættu þar sem margir aðilar hvalaskoðunariðnaðarins eru þeirrar 

skoðunar að hvalveiði skaði hina náttúrutengdu afþreyingu, hvalaskoðun. Með 

stofnun Hvalaskoðunarsamtaka Íslands tókst Ásbirni Björgvinssyni að sameina 

fyrirtækin sem tengjast hvalaskoðun en það var mikil framför í hagsmunabaráttu 

þeirrar. Núna tala hvalaskoðunarfyrirtækin einni röddu gagnvart stjórnvöldum, 

fjölmiðlum, útlöndum svo og öðrum sem hvalaskoðunarfyrirtækin skipta við. 

                                                 
120 www.skarpur.is → eldri fréttir → 31. mars 2003: Hvalaskoðunarsamtök Íslands stofnuð á Húsavík. 
121 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson. 
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3. Hvalveiðiþjóð stundar hvalaskoðun 

Margar og fjölbreyttar ástæður eru fyrir því að stunda hvalaskoðun. Fyrir 

Íslendinga virðist hvalaskoðun aðallega vera möguleiki á að nýta auðlindir hafsins í 

viðskiptaskyni. Eins og áður hefur verið nefnt virðist hvalaskoðun vera mjög vinsæl 

hjá mörgum víða í heiminum. Hún þróaðist frá því að vera tilraun í upphafi í nýja 

atvinnugrein sem er sífellt í vexti. Þannig opnuðust fyrir Íslendingum nýjar leiðir í 

nýtingu auðlinda sinna, eftir að alþjóðlega hvalveiðibannið gekk í gildi. Viðskiptaleg 

verðmæti einstakra svæða á Íslandi hafa aukist og má rekja það til hvalaskoðunar en 

það er í samræmi við niðurstöður Geirs Oddssonar, auðlindafræðings og 

forstöðumanns Umhverfisstofnunar, um að hvalaskoðun hafi góð áhrif á atvinnulíf 

byggðarlaga.122 Besta dæmið fyrir þá þróun er Húsavík. Með hvalaskoðun jókst 

verðmæti bæjarins talsvert, hann stendur nú mun betur og hvalaskoðun tryggir 

heimamönnum þokkalega fjárhagslega afkomu. Þróun eins og átt hefur sér stað á 

Húsavík finnst ekki einungis á Íslandi heldur er hún einnig þekkt í öðrum löndum, 

eins og í Kaikoura á Nýja-Sjálandi.123 

Rök hvalaskoðenda fyrir því að fara í hvalaskoðun eru tengd hugsjónum og 

tilfinningum. Fyrir þá er hvalaskoðun tækifæri til að sýna áhuga á verndun hvala og 

náttúru og tækifæri til að taka sjálft þátt í vernduninni á óbeinan hátt. Fyrir utan það 

að þátttaka í hvalaskoðun veiti einstaka náttúruupplifun geta farþegar skoðað villt 

sjávarspendýr í sínu eðlilega umhverfi og kynnst þannig verðmætum náttúru og dýra. 

Hvalaskoðun kennir þátttakendunum á þá leið að bera virðingu fyrir náttúrunni og 

dýrunum. Fræðslan um hvali um borð eða á fræðslumiðstöðum líkt og Hvalasafni 

Húsavíkur ýtir undir það.124 

Það eru ekki nema tíu ár frá því að hlegið var að hugmyndinni um að stunda 

hvalaskoðun. Íslendingunum fannst það óhugsandi á þeim tíma að önnur verðmæti 

fælust í hvalnum en kjötið og spikið. Einnig virtist sá hugsunarháttur vera fráleitur að 

öðrum gæti fundist nytjadýr Íslendinga svo áhugavert að það borgaði sig að stunda 

viðskipti með hval sem viðfangsefni. Nú, árið 2005, er skoðun hluta þjóðarinnar á 

hvalaskoðun gagnstæð. Spurningin er því sú: Hvað varð til þess að heil þjóð, sem áður 

                                                 
122 Geir Oddsson: Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunnar á Íslandi árið 2003. 
123 Hoyt, Erich: Whalewatching 2001. bls. 134. 
124 www.wwf.de → WWF-Seiten zum Thema Wale beobachen → Allgemeine Richtlinien für 

Walbeobachtungen der IWC → Jahrestagung der internationalen Walfangkomission IWC → Weitere 
Informationan: Alle Hintergründe zur IWC zu den Walen auf einen Blick → Zum Ausdrucken:  
Whale Watching. 
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hafði barist sem ein heild gegn ákvörðunum Alþjóðahvalveiðiráðsins, klofnaði í 

afstöðu sinni til hvalveiða. Utanaðkomandi finnst þetta óskiljanleg þversögn en ég kýs 

að túlka þetta svo að skoðanir, sem þó eru byggðar á sama grunni, hafi þróast á 

misjafnan hátt. Fáir Íslendingar hafa nefnilega virkilega skipt um sjónarhól því 

sjónarmið dýraverndunar er ekki það sem rekur þá til að stunda hvalaskoðun. Samt 

virðist vera eins og hagsmunir sumra Íslendinga og ferðamanna fari nú ágætlega 

saman. Til að geta skilið hvers vegna hvalaskoðun náði svo góðri fótfestu hérlendis 

langar mig að varpa ljósi á stöðu hennar í íslensku samfélagi. Í þessu samhengi er 

mikilvægt að skoða viðhorf einstakra aðila til hvala svo og í framhaldi stöðu 

hvalaskoðunar í ferðaþjónustu til þess að geta gefið heildarmynd af þróuninni.  

 

3.1. Keiko eða 60.000 kjötbollur til Súdan! Um ímynd hvala í tímans rás 

Flest atriðin úr umræðunni sem skapaðist árið 1998 við „heimkomu“, 

háhyrningsins og kvikmyndastjörnunnar Keikos úr myndinni „Free Willy“ eru 

sennilega gleymd. Hins vegar trúi ég að margir muni eftir viðhorfi fréttamanns til 

Keiko, að Keiko væri á þyngd við 60.000 kjötbollur. Hann gerir miklu meira gagn 

með því að fara þannig til Súdan en Íslands.125 Keiko til Íslands eða 60.000 kjötbollur 

til Súdan!  

Í  leit minni að heimildum fyrir ritgerðina rakst ég aftur á þetta viðhorf í 

ritgerð Jóns Kr.Gunnarssonar Hvalreki eða kvalræði. Ritgerðin á að lýsa fáránleika 

umdeildrar frelsunar og flutnings Keikos til Íslands. En í mínum augum er ekki 

einungis því lýst þar heldur einnig öðru. Ritgerð Jóns Kr. Gunnarssonar ber á sama 

hátt vitni um mismunandi viðhorf fólks til hvala. Lifandi Keiko eða 60.000 

kjötbollur? Hvort er meira virði: háhyrningurinn Keiko eða sveltandi börn? Í mörgum 

dæmum gefur Jón Kr.Gunnarsson annars vegar lýsingu á hugsjón dýraverndunarsinna 

sem taka dýrin fram yfir mannkynið og hins vegar á fólki sem nýtir sér dýrin eins og 

þau henta þeim.126 Bilið eða réttara sagt gjáin milli sjónarhólanna er mjög djúp. 

Samtímis myndast við „heimkomu“ Keikos ákveðin þversögn: hval- og fiskveiðiþjóð 

aðhyllist dýraverndun. Keiko-málið líkt og umræðan um hvalveiðar er vafalaust besta 

dæmið í nútímanum um mismundandi viðhorf fólks til hvala og einnig um áður 

nefnda þversögn. Til þess að skilja þessa þversögn og enn fremur hvers vegna 

hvalaskoðun náði að þróast hérlendis er mikilvægt og nauðsynlegt að kanna viðhorf 

                                                 
125 Jón Kr. Gunnarsson: Hvalreki eða kvalræði, ritgerð. bls. 61. 
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ýmissa þjóða til hvala frá hvalveiðitímanum fram til okkar dags. Hvernig eru þau 

viðhorf, hvernig þróuðust þau og hver er undirstaða þversagnarinnar? 

 

3.1.1. Hvalur, heillandi vera 
 
From the beginning of history, people have regarded whales with mixed feelings, 
seeing them variously as terrifying beasts, animal to be exploited or mysterious and 
fascinating beings of wonder. In the eyes of some, whales are shrouded in mystique, 
while others see them as man's rivals on the fishing-grounds. For the most part, 
whales are now protected, and the last few years more and more poeple have sailed 
the open seas to look at them in their native element.127 

 

Hér er vitnað í ferðamannavef sem gefur okkur mjög stutta en góða lýsingu á ímynd 

hvala í tímans rás. Þó að viðhorf til hvala hafi verið breytilegt á milli alda þá hefur 

mannkynið eiginlega alltaf verið heillað af  fegurð og glæsileik hvala í lífríki sínu í 

hafinu, ekki síst af stærð skepnanna, af hæfileikanum til að aðlagast umhverfi sínu og 

dularfullum leyndardómum sem umlykur hann.128  

„Hvalir eru þau spendýr sem best eru aðlöguð að lagarlífi“129 halda rithöfundar 

bókarinnar Sjávarnytjar við Ísland fram og í rauninni er hvalurinn eina 

sjávarspendýrið sem aðlagast alveg lífríki sínu. Einkenni spendýra felst meðal annars í 

því að fæða lifandi afkvæmi, hugsa um þau og ala afkvæmi sín á mjólk. Einnig er 

jafnheitt blóð og öndun með lungum einkenni spendýra.130 Í kjölfar aðlögunar að 

lífríki sínu ræður hvalurinn við þessa lífsþætti í vatninu. Þessir hæfileikar hvalsins 

virðast manninum ótrúlegir og stórkostlegir, eða jafnvel yfirnáttúrulegir miðað við 

takmarkanir okkar og annarra spendýra í vatni. Einfalt dæmi um köfunarhegðun hvala 

í samanburði við manninn gerir muninn augljósan: við getum ef til vill haldið í okkur 

andanum í 30-40 sekúndur en hvalurinn getur hins vegar kafað í klukkutíma, 

búrhvalurinn jafnvel í tvo tíma eða lengur ef nauðsyn krefur.131  

Frásögn Annes Colletes, Tanz mit den Walen, sem fjallar um vinnu hennar 

sem sjávarlíffræðingur, ber vitni um ákveðna hugmyndafræði sem ég get tekið undir. 

Hún gerir grein fyrir að aðlögun hvals að lífríki sínu gerir hann að algjörum meistara í 

samanburði við mannkynið og önnur spendýr. Hún er mjög hrifin af stjórnun 

                                                                                                                                            
126 Jón Kr. Gunnarsson: Hvalreki eða kvalræði, ritgerð. 
127 www.randburg.com → Information based on countries: Iceland → Whalewatching in Iceland. 
128 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 14-15. 
129 Karl Gunnarsson og fleiri: Sjávarnytjar við Ísland. bls. 249. 
130 www.namsgagnastofnun.is → lífsferlar í náttúrunni → → → →→ spendýr og Íslensk orðabók fyrir 

skóla og skrifstofur. bls. 935. 
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fínhreyfinga hvala í vatni þrátt fyrir ótrúlega stærð þeirrar, meðan mönnum finnst 

heldur erfitt að stjórna hreyfingum sínum í vatni. Hún komst að þessum niðurstöðum 

þegar hún synti með sléttbak. Þessi sléttbakur var heldur forvitinn og nálgaðist Anne 

til þess að skoða hana. Hann velti sér rétt hjá henni nokkrum sinnum. Bægsli hvalsins 

fór mjúklega í vatnið rétt hjá henni án þess að snerta hana, jafnvel án þess að bleyta 

hana. Hún er viss um að hvalurinn hafi stjórnað hreyfingum sínum nákvæmlega og 

hefði hann viljað hefði hann snert hana eða meitt.132 Frásögn Anne Colletes vitnar um 

að hæfileikar hvala heilla mankynið einfaldlega vegna þess að vatn eða hafið sé 

umhverfi og lífríki hvals en sé óeðlilegt umhverfi mannsins. Hafið veitir mannkyninu 

ekki einu sinni aðgang án tæknilegrar hjálpar. Þannig er lífríki hvala óaðgengilegt 

fyrir almenning. Það gefur okkur litla möguleika á að kynnast hvalnum, að rannsaka 

hann eða að fylgjast með honum. Hann er þess vegna lítið rannsakað dýr í samanburði 

við önnur dýr. Við vitum afar lítið um hann og hann hefur því alltaf verið dularfull og 

leyndardómsfull skepna. Allt sem er dularfullt og leyndardómafullt heillar okkur í 

miklu mæli og er áhugavert einmitt vegna þess hve leyndardómsfullt það er.  

Að lokum vil ég minna á stærð hvalanna. Það er engin spurning að við erum 

heilluð af stærð hvalanna. Stórhvalir eru og hafa alltaf verið stærstu dýrin í 

heiminum.133 Maðurinn og öll önnur dýr virðast vera smá miðað við stórhveli jafnvel 

þýðingarlítil. Meira að segja er vitað að hvalveiðimenn á hvalveiðitímanum voru 

hrifnir af stærð hvalanna. Í bókmenntun um veiði er stærð hvala alltaf atriði sem er 

sérstaklega tekið fram. Eftirfarandi lýsing er úr bókinni Of whales and man eftir R.B. 

Robertson, sem var læknir á hvalveiðibát, þegar veiðimennirnir veiddu fyrstu 

steypireyðina í veiðiferð árið 1950-51. Steypireyðurin var kölluð „a fat nice whale“: 

The length of the beast is that of a railroad car, and its height and girth are about the 
same. An elephant could walk under its up-ended jawbone without touching at any 
point. Its fins are the size and weight of a pretty large dining-table, and its flukes 
would make an excellent pair of wings for a fighter aircraft [...] Its blubber would 
keep all the votive candles burning in St. Peter's, Rome, for a century or more; its 
meat would supply a hamburger [...] to every person in Boston. Its tongue would 
overload a fair-sized truck, and it would take six very strong men to lift its heart. Its 
skull is the size and weight of a motor car [...] Its blood would fill seven thousand 
milk bottles, and, if we wish to go into physiological astronomy, it contains by my 
reckoning some eight million red blood corpuscles! A fairly large monster!134 

 
Hvaða maður yrði ekki uppnumin ef hann heyrði þessa ótrúlegu lýsingu á stærð hvals. 

                                                                                                                                            
131 Carwardine, Mark og fleiri: Wale, Delphine & Tümmler. bls. 156. 
132 Collet, Anne: Tanz mit den Walen. Entdeckungsreise in eine verborgene Welt. bls. 30. 
133 Sigurður Ægisson og fleiri. Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 88. 
134 R.B. Robertson. Of whales and men. bls. 139. 
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 En þrátt fyrir þá staðreynd að hvalurinn hefur verið heillandi skepna á öllum 

tímum hefur viðhorf til hvala hins vegar verið mjög misjafnt í aldanna rás. Viðhorf 

þriggja aðila sem tengjast þema ritgerðarinnar verða rædd aðeins nánar hér að neðan. 

 

3.1.2. Grimm skepna og lifandi lýsisgámur! Ímynd hvala á hvalveiðitímanum frá 

16. - 20. aldar 

„Yes, there is death in the business of whaling.“135  Hér er vitnað í atvik í 

skáldsögunni Moby Dick. Við erum stödd á 19. öld og sögumaðurinn skoðar í 

kirkjugarði minningartöflur sjómanna sem hafa drukknað. Þar segir:136 

 
S A C R E D 

In the Memory 

of 

The late 
CAPTAIN EZEKIEL HARDY 

Who in the bows of his boat was killed by a 
Sperm Whale on the coast of Japan 

August 3d, 1833 
T H I S  T A B L E T 

Is erected to his Memory 
By 

HIS WIDOW 

 

Sögumaðurinn skoðar minningartöflurnar daginn áður en hann fer í fyrstu 

hvalveiðiferð sína og allar þær ævintýralegu og rómantísku tilfinningar sem hann 

hafði fundið fyrir og tengdi við hetjudáð og hvalveiðar hurfu á svipstundu. „There is 

death in the business of whaling“ er úrskurður þess augnabliks. Lesandanum jafnt  

sem sögumanninum verður ljóst að líkurnar á að deyja af völdum hvals eru jafnmiklar 

og að komast heim heill á húfi úr fjögurra ára hvalveiðiferð, sem voru algengar á 

þessum tíma. Öll upplifun í veiðiferð, eins og að leggja líf sitt í hættu, dauði, sigur, 

limlestingar og þar af leiðandi tilfinningar eins og hatur, lífhræðsla og sigurvíma móta 

viðhorf veiðimanna til hvala. Að fara á hvalveiðar var eins og að fara í stríð. 

Hvalurinn fékk því með tímanum ímynd óvinarins, hann varð sambærilegur við óvin í 

stríði. Ímynd hvalsins sem óvinur eða andstæðingur ríkti aðallega á fyrri 

                                                 
135 Melville, Herman: Moby Dick. bls. 41. 
136 Melville, Herman: Moby Dick. bls. 41. 
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hvalveiðitímanum þegar veiddir voru erfiðir búrhvalir. Skáldsaga Hermans Melvilles 

Moby Dick endurspeglar þessa ímynd. 

Önnur heimild um líkt viðhorf er frásögn Frank T. Bullen  Hvalur fram undan. 

Frásögnin er um sjómann og upplifun hans á fjögurra ára hvalveiðiferð kringum 

heiminn. Frásögn Frank T. Bullens dregur einnig fram í dagsljósið að hvalurinn er í 

rauninni ekkert annað en dýrmætt lýsishráefni. Þó að hvalveiðar hafi verið taldar 

hættulegar á þessum tíma og hvalurinn, sérstaklega búrhvalurinn, talinn vera hættuleg 

og grimm skepna, var engin vafi á að litið var á hvalinn sem hráefni, sem mjög 

eftirsóknarvert og dýrmætt hráefni.  

Á fyrra, líkt og á nútímahvalveiðitímabilinu, var hvalurinn almennt eingöngu 

metinn í lýsistunnum. Lýsistunnan var því mælieining sem notuð var til að meta 

verðmæti hvals eftir stærð og þyngd hans. Hvalveiðimenn fengu borgað eftir magni 

lýsisframleiðslunnar og veiðikvótinn var einnig gefinn upp í lýsistunnum. Aldrei var 

spurt um fjölda veiddra hvala heldur einungis um fjölda lýsistunna svo sem fram 

kemur í eftirfarandi dæmi: 

 
              Tafla 3. 
 

Blubber Oil 13.604 kilos 13,5 tons approx. or   80 barrels 

Meat Oil 6.880 kilos   6,5 tons     "         "   40 barrels 

Bone Oil 7.224 kilos   7    tons     "         "   42 barrels 

Total 27.708 kilos 27    tons     "         " 162  barrels 
                  Heimild: R.B. Robertson. Of whales and men. bls. 138. 

 
 

Lesendur muna örugglega eftir myndrænni lýsingu úr frásögn R.B. Robertson Of 

whales and men sem ég vitnaði til í kaflanum „Hvalur, heillandi vera“ til að veita 

lesendum mynd af stærð hvala. Tafla 3 gefur upp þyngdina og verðmæti þess hvals 

„the fat nice whale“ eins og hann varð seinna skráður í bókhaldinni.  

Á seinni hvalveiðitímanum sem er einnig kallaður nútímahvalveiðitímabilið, 

breyttust viðhorfin þegar tæknileg þróun treysti stöðu mannsins gegn hvalnum. 

Hvalurinn var nú augljóslega ekki lengur eins hættulegur og vegna breyttra og þróaðra 

veiðiaðferða - og vegna ofveiði - var einnig hætt að veiða erfiða búrhvali. 

Steypireyðar og langreyðar urðu ný bráð veiðimanna en þær voru ekki taldar vera eins 

grimmar og hættulegar. Hvalveiði var samt mjög krefjandi en veiðimenn, sem nú voru 
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greinilega sterkari í baráttu við hvalinn, töpuðu að nokkru leyti virðingunni fyrir 

honum. Verðmæti afurðanna sem unnin voru úr hvalnum virðast hafa verið 

aðalatriðið.  

Mig langar að nefna tvö góð dæmi, sem endurspegla viðhorf veiðimanna til 

hvala, úr frásögninni Of whales and men. Á sögutíma frásagnarinnar hafði 

Alþjóðahvalveiðiráðið þá þegar lagt fram fyrstu dýra- og 

hvalastofnverndunarreglurnar. Í kjölfar þess gerði ráðið einnig kröfur um að hafa 

opinberan umsjónarmann um borð í hvalveiðiskipum en hann átti að fylgjast með að 

allir héldu sig við reglur og lög.137  Í frásögn Robertson er umsjónarmaður sem 

kallaður er Gyle. Eitt dæmið er um vinnslu gamalla hvalhræja:  

The gunners scoured a vast area of ocean, killing as many whales on each of the 
seven days as the factory could deal with inside the legal time limit (and maybe a 
few more, Gyle suspected when he saw badly „burned“ whales comming aboard; 
but, if the gunners did kill extra whales during those last few hectic days and stow 
them quietly behind icebergs until the dared to report them, the official eye was 
benignly opaque).138 

 

Lögin sögðu að vinnsla á hval ætti að fara fram innan 33 tíma frá því hann var 

veiddur. Ástæðan fyrir þessari reglugerð er hættan á að hvalhræið rotni. Fyrsta stig 

rotnunar er mikil hitamyndun og þrýstingur í hræinu (þess vegna er talað um „badly 

burned whales“ í tilvitnuninni). Spik hvalsins er farið að lykta á þessu rotunarstigi og 

er eiginlega ekki lengur nothæft.139  

Annað dæmi segir frá veiðimanni sem, þrátt fyrir bannið, veiddi hvalkú sem 

var greinilega með kálf á spena.140 Í báðum tilfellum horfði umsjónarmaðurinn Gyle 

viljandi framhjá lagabroti veiðimannanna: kjöt rotna hvalsins var notað og 

veiðimaðurinn fékk einungis viðvörun fyrir að hafa veitt hvalkú með kálf á spena en 

ekki refsingu eins og hann hefði átt að fá. Viðbrögð Gyles er besta dæmið um að 

framleiðsla lýsisins, „að fylla tunnurnar“, gekk fyrir öllu og lög um dýraverndun og 

heilnæma framleiðslu voru jafnvel brotin. 

  Hvalurinn á nútímahvalveiðitímabilinu var mikið verðmæti og eftirsótt 

hlunnindi hafsins. Það var ekki lengur litið á hann sem lifandi veru eða virðingarvert 

nytjadýr heldur var hann verðmikil og dýrmæt auðlind. Það mátti og átti að hagnýta 

                                                 
137 Robertson, R.B.: Of whales and men. bls.194-195. 
138 Robertson, R.B.: Of whales and men. bls. 277-278. 
139 Robertson, R.B.: Of whales and men. bls. 286-287. 
140 Robertson, R.B.: Of whales and men.. bls. 203-204. 
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hvalinn, hvað sem það kostaði. Á þann hátt þróaðist ímynd hvala í að vera auðlind og 

hráefni fyrir iðnaðinn og hvalurinn var réttindalaust nytjadýr og lifandi lýsisgámur.  

Óhóflegar veiðar á hvölum eru táknrænar fyrir nútímahvalveiðitímann þrátt 

fyrir að á þessum tíma hafi menn farið af stað með fyrstu aðgerðir til friðunar. Það tók 

menn langan tíma að átta sig á að hvalurinn væri ekki óþrjótandi auðlind og þess 

vegna var Alþjóðahvalveiðiráðið stofnað 1946 til að stjórna hvalveiðum í því skyni að 

koma í veg fyrir að hvalastofnum yrði útrýmt. Enda þótt jákvæð hugsun lægi að baki 

stofnun hvalveiðiráðsins má segja að ráðið hafi náð litlum árangri fyrstu árin. því vald 

hvalveiðiiðnaðarins hefur verið meira en vald ráðsins. 40 ár liðu þangað til 

hvalveiðiráðið náði loksins valdi á stjórnun hvalveiða. Á meðan fækkaði í sumum 

hvalastofnum svo mikið að þeir teljast nú í útrýmingarhættu.141 

Á sama tíma og Alþjóðahvalveiðiráðið barðist við að ná stjórn á hvalveiðum 

breyttist smátt og smátt viðhorf manna til hvala vegna tilkomu náttúruverndarsamtaka 

sem studdu hvalveiðiráðið í baráttunni fyrir verndun hvala. Í augum þeirrar voru 

hvalir orðnir of fáir, í útrýmingarhættu og þess virði að bjarga þeim.    

 

3.1.3.„The gentle giants“! Nútímaleg ímynd hvala 

Á síðari hluta nútímahvalveiðitímabilsins, þar til allsherjarhvalveiðibannið 

gekk í gildi breyttust viðhorf manna enn einu sinni. Besta dæmið um þær breytingar 

sem urðu á viðhorfi manna til hvalsins er framþróun á starfi Aljóðahvalveiðiráðsins. 

Ráðið var stofnað af hvalveiðiþjóðum með það að marki, að samræma nýtingu á 

hvalastofnum í heiminum og hagsmuni aðildarþjóðanna. Það þróaðist smám saman í 

það að vera verndunarsamtök sem ekki er í samræmi við stefnu hvalveiðisinna.142 

Örugglega hefur það haft áhrif að lýsið af hvalnum var með tilkomu nýrra hráefna, 

svo sem jarðolíu og gass auk rafmagnsins, ekki lengur eins eftirsóknavert og áður.143 

Á hinn bóginn var hvalurinn þá fyrir löngu kominn í útrýmingarhættu og það gerði 

hann dýrmætan á annan hátt. Hann var núna ekki eftirsóknaverður lýsisins vegna 

heldur vegna þess hve honum hafði fækkað og vegna þeirrar útrýmingarhættu sem 

hann var þá kominn í. Ímynd hans sem óvinur, grimm skepna, lifandi lýsisgámur og 

að vera hráefni fyrir iðnaðinn vék fyrir því sem alltaf hefur heillað mennina, sem sagt 

stærð og einstakir hæfileikar til köfunar, ásamt ímynd um hjálpavana skepnu í 

                                                 
141 Gísli Víkingsson, Össur Skarphéðinsson: „Úr harmsögu Alþjóðahvalveiðiráðsins“. 
142 Morgunblaðið. 9. júní 2001: („Samtökin meingölluð“). 
143 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland. bls. 23. 
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útrýmingarhættu. Á þessu byggist aðallega nútímaímynd hvalsins, það er: ótrúleg 

stærð hans, dulrænan sem umlykur hann, aðlögunarhæfni hans auk fallegra og 

glæsilegra hreyfinga: „The gentle giant“ í útrýmingarhættu. 

En nútímaímynd byggist ekki einungis á því heldur er sú ímynd í mínum 

augum samsett úr mörgum þáttum. Það má segja að hún eigi rætur sínar að rekja til 

afar gamalla viðhorfa til hvala sem ríktu áður en hvalveiðar hófust og til 

nútímaviðhorfa náttúruverndarsinna. Saman hafa viðhorfin þróast og sameinast frá því 

á sjöunda áratug 20. aldar. 

Til grundvallar rökstuðningi mínum liggur kenning eftir mannfræðinginn 

Níels Einarsson. Hann heldur því fram að myndhverfingar hafi mikil áhrif á 

hversdagslega hugsun og hegðun manna. Manngerving sé sú tegund myndhverfingar 

þar sem ómannlegum fyrirbærum og hlutum eru eignaðir mannlegir eiginleikar, 

hvatir, tilfinningar og mynd. Við þetta yrði umbreyting á eðli og stöðu dýra og náttúru 

og tengslum manna við þau.144 Hvalurinn og náttúran hafa verið persónugerð af 

manninum. Það gefur skýringu á af hverju hvalurinn hefur í nútímasamfélagi enn eða 

aftur sérstöðu í dýraríkinu og sérstöðu í hugarheimi mannsins. Það skýrir einnig út 

hvers vegna það getur gerst að hvalurinn er rétthár manninum, að maðurinn lítur á 

hann sem greinda og gáfaða skepnu. Enn fremur bendir Níels á að persónugerving 

náttúrunnar sé einnig aðferð til að færa óhlutbundin fyrirbæri nær mannlegum 

skilningi.145 Ekki má gleyma í þessari umræðu að hvalurinn er lítt rannsakað dýr og 

dulræna umlykur hann. Menn virðast ekki skilja hann og hann virðist þess vegna vera 

fjær okkur. Ástæða þess að manngerving dýra og náttúru færast í vöxt á 

Vesturlöndum gæti verið sú að fæst okkar hafa beina reynslu af gangi náttúrunnar. 

Samkvæmt Níels snúum við okkur, vegna skorts á reynsluþekkingu, til myndmálsins 

sem hjálpar okkur að skilja og skilgreina það sem annars er svo framandi.146 

Einn þáttur sem virðist hafa áhrif á nútímaviðhorf sem byggir á kenningu 

Níels Einarssonar eru gamlar þjóðsagnir og goðsögur um hvali. Þær greina frá 

sérstöðu hvals í dýraríkinu og í hugarheimi mannsins enda er litið á hann sem greinda 

og gáfaða skepnu. Hvalurinn hefur í sögunum ýmis og oftast mjög þýðingarmikil 

hlutverk. Má nefna Múhameðstrú þar sem hvalurinn er undirstaða heimsins eða 

goðsögn Inúíta, þar sem hvalurinn hefur sitt hlutverk í sköpun heimsins. Hjá mörgum 

                                                 
144 Níels Einarsson: „Af hvölum, fiskum og öðru fólki“. 
145 Níels Einarsson:„Af hvölum, fiskum og öðru fólki“. 
146 Níels Einarsson: „Af hvölum, fiskum og öðru fólki“. 
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austrænum frumbyggjum telst hvalurinn vera góður andi eða boðberi goðanna147 eins 

og kvikmyndin og skáldsagan Whale rider ber vitni um. Þar syndir hvalur með 

forföður höfðingjaefnis Maorifrumbyggja á bakinu að hinu útvalda landi. 

Vafalaust var mikil virðing borin áður fyrr fyrir hvölum. Þeir voru taldir hafa 

verið til á undan mannkyninu og voru þar af leiðandi hafnir yfir mannkynið enda 

jafngildir guði. Áhugavert er að sú mikilvæga þýðing hvala sem sögurnar endurspegla 

er aftur vinsæl í dag. Eins og Níels Einarsson orðar það, gæti hvalurinn í augum 

margra sagt þeim mikið um hvernig heimurinn leit út áður fyrr.148 Þetta álit styður 

nútímaímynd hvala og styrkir töluvert sérstöðu þeirra í dýraríkinu og 

nútímasamfélagi. Sem dæmi um það má nefna söguna Whale Rider. Sagan er byggð á 

gamalli þjóðsögu sem tekin er upp og blandað saman við umræðuefni nútímans 

(jafnréttisbarátta kvenna) og vitnar um að gömul viðhorf til hvala eru enn í gildi. 

Skáldsagan Whale Rider segir í senn tvær sögur sem sameinast að lokum. 

Undirstaða skáldsögunnar er goðsögnin um forföðurinn sem kom á baki hvals til hins 

útvalda lands, Nýja-Sjálands. Forfaðirinn fékk þess vegna nafnið „Whale Rider“. 

Hann var í sérstöku sambandi við hvali og kunni að tala við þá. Það kom að því að 

forfaðirinn dó en lífið í heiminum hélt að sjálfsögðu áfram. Á meðan afkomendur 

hans lifðu í nánum tengslum við náttúruna og eins lengi og þeir báru virðingu fyrir 

henni og trú sinni var allt í góðu lagi. 

Aðalsaga skáldsögunnar Whale Rider hefst þar sem samfélagið er að hruni 

komið. Smátt og smátt hafði þjóðin gleymt rótum sínum og misst virðingu fyrir 

náttúrunni og trúnni. Maorimenningin var við að glatast. Whale Rider er saga 

vonlausrar leitar að nýjum foringja sem á að leiða þjóðina aftur á rétta braut þar sem 

núverandi höfðingi þeirra er orðinn gamall maður. Enginn afkomendanna virðist hafa 

þá nauðsynlegu hæfileika sem foringja ber, nema ein stúlka sem í augum höfðingjans 

kemur einfaldlega ekki til greina sem foringi, því hún er stúlka en ekki drengur. 

Sagan sem sögð er samhliða aðalsögunni segir frá hópi hvala sem leitar einnig 

að nýjum foringja, þeim sama og gamli höfðinginn er að leita að. Meðal þeirra hvala 

er hvalur sem kom forföðurnum til landsins. Þessi hvalur gefur í skyn að hvalirnir 

muni deyja ef ekki tekst að finna nýjan foringja. Foringi Maoriþjóðarinnar gegnir 

nefnilega mikilvægu hlutverki sem tengiliður hvala og manna sem stendur táknrænn 

fyrir tengsl Maoriþjóða við menningu sína. Eftir því sem líður á söguna minnkar 

                                                 
147 Carwardine, Mark og fleiri: Wale Delphine & Tümmler. bls. 24-25. 
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vonin um að leit hvala og gamals höfðingja beri árangur og líf hvalanna virðist vera 

að fjara út. Hinir deyjandi hvalir forföðurins eru táknrænir fyrir hnignun 

Maorimenningarinnar. Höfundurinn notar hvalina í sögunni til að gera glötun 

menningarinnar sýnilega. Þjóðin missir einnig hæfileikann til að tala við hvali sem 

stendur fyrir glötuð tengsl við náttúru og rætur þjóðarinnar. Sagan endar á því að 

stúlkan og hvalahópur forföðurins finnast, þeir viðurkenna hana sem foringja og einn 

hvalurinn ber hana á baki sínu til lands, eins og áður forföðurinn. Þá var meira að 

segja gamli höfðinginn sannfærður um að stúlkan væri rétta höfðingjaefnið enda var 

hún valin til þess af hvölunum.149 

Líkt og skáldsagan naut kvikmyndin mikilla vinsælda og ég leyfi mér að segja 

að það sé að hluta til vegna þess að hvalurinn er í lykilhlutverki. Hann er tákn fyrir 

glataða menningu og er sendiboði guðdómlegs valds sem sést á því að hann getur 

tilnefnt höfðingjaefni. Lykilatriðið í þessu er að skepnan sem er valin, nefnilega 

hvalurinn, er viðurkennd í nútímasamfélagi fyrir hlutverkið sem hún gegnir. Ef við 

ímyndum okkur þessa sögu með aðra skepnu í aðalhlutverki væri sagan ekki 

jafnáhrifamikil. Mannfræðingurinn Níels Einarsson skrifar um stöðu hvala í 

vestrænum samfélögum og heldur fram að í öllum samfélögum sé gert upp á milli 

dýra þannig að sum þyki aðlaðandi en önnur ekki.150 Hvalurinn virðist tilheyra hópi 

skepna sem manninum þykir aðlaðandi og getur greinilega samsama sig. Það er varla 

hægt að finna aðra skepnu sem maðurinn lítur það mikið upp til að hann telji hana 

geta tilnefnt höfðingjaefni. Hvalurinn hefur áður fyrr haft sérstöðu í dýraríkinu og 

þetta viðhorf er enn eða aftur í gildi og myndar að hluta til ímynd hvala í nútímanum. 

Gjarna er talað um að hugsjónamál og tilfinningar séu ríkjandi þegar 

náttúrusinnar mynda sér skoðanir og viðhorf. Kemur þessi þáttur enn fremur fram í 

myndun viðhorfs til hvala í nútímanum enda er ímynd hvala aðallega haldið uppi af 

náttúru- og umhverfissinnum. Í augum Íslendinga sem styðja hvalveiði eru erlendir 

hvalfriðunarsinnar tilfinningasamir borgarbúar sem eru úr öllum tengslum við 

náttúruna. Anne Brydon, mannfræðingur rannsakaði þetta mál á Íslandi árið 988. Hún 

segir að hugmyndafræði fólks sem er á móti hvalveiðum hérlendis hefði verið lýst 

                                                                                                                                            
148 Níels Einarsson: „Af hvölum, fiskum og öðru fólki“. 
149 Ihimaera, Witi: The Whale Rider. 
150 Níels Einarsson: „Af hvölum, fiskum og öðru fólki“.  
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sem dýraverndunarheimspeki, er byggist á óskynsamlegum og tilfinningalegum 

rökum.151  

Það virðist vera rétt og lýsir það sér til dæmis í virðingunni sem náttúrusinnar 

bera fyrir skepnunni „hval“. Hvalurinn er persónugerður og rétthár manninum eins og 

í kvikmyndinni „Free Willy“ og í frelsun Keikos í kjölfarið. Hann er hafinn yfir 

mannkynið, er skepna sem heillar okkur og hefur sérstöðu í dýraríkinu. Það myndar 

undirstöðu nútímaviðhorfs og með þeim hætti hefur mikilvægi hvals vaxið á síðustu 

árum. Þannig að staða hvalsins nú er greinilega miklu meira en bara heillandi 

sjávarspendýr í útrýmingarhættu, líkt og tilvitnun í Sir Peter Scott frá 1986, sem er 

frægur náttúrusinni og einn af  stofnendum World Wild Found, sýnir: „Wenn wir die 

Wale nicht retten können, dann können wir gar nichts mehr retten - einschließlich der 

menschlichen Spezies. Wale sind ein Symbol des Überlebens, vielleicht das Symbol 

allen Bewahrens!“152 Tilfinningalegu tengslin sem maðurinn sýnir við hvali við lok 

20. aldar byggjast á þeirri hugmynd að með því að persónugera hluti verði einnig 

umbreyting á tengslum manna við þá. Það er almennt hluti af þeirri tilhneigingu að 

persónugera náttúruna að persónugera dýr og við það breytast tengsl manna við hvali. 

Auk þess breytist einnig eðli og staða náttúrunnar og dýra í náttúrunni þegar 

ofangreind atriði eru manngerð. Það þýðir að manngerving getur til dæmis haft áhrif á 

stjórnun og nýtingu náttúruaðlinda, sérstaklega á veiðar á villtum dýrum,.153 

Hvernig gat ímynd hvala þróast í það að vera táknmynd þess að lifa af og tákn 

áframhaldandi lífs eins og Peter Scott vill meina! Aðlögun spendýrs að lagarlífi virðist 

endurspegla stórkostleika náttúrunnar. Náttúran fann meistaralega lausn fyrir spendýr 

til að lífa í öðru lífríki en mannkyn og önnur spendýr gera: sérhæfð öndun, sérhæfðir 

útlimir, sérhæft blóðrásarkerfi, spik sem einangrun og hæfileiki til máls svo eitthvað 

sé nefnt. Það er borin mest virðing fyrir því eða eiginlega fyrir snilld náttúrunnar. Með 

þessu móti virðist hafa myndast með tímanum ímynd hvala sem tákn stórkostlegrar 

náttúru. Skoðun Grænfriðunga styður kenningu mína. Þeir halda því fram að hvalir og 

höfrungar endurspegli fegurð og margbreytileika hafsins.154 Ímynd hvalsins í 

                                                 
151 Brydon, Anne: „Náttúran, mótmæli og nútíminn“. 
152 www.greenpeace.de → W → Wale und Walfang → Geschichte der IWC → Ältere Artikel zu „Wale 

und Walfang“ → Wale - Bewundert und bedroht Teil 2. 
 „Ef við getum ekki bjargað hvölunum þá getum við engu bjargað, ekki heldur mannkyninu. Hvalir 

eru táknmynd þess að lifa af, jafnvel táknmynd áframhaldandi lífs á jörðu. “). 
153 Níels Einarsson: „Af hvölum, fiskum og öðru fólki“.  
154 www.greenpeace.de → W → Wale und Walfang → Geschichte der IWC → Ältere Artikel zu „Wale 

und Walfang„ → Wale - Bewundert und bedroht Teil 1. 
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nútímanum er augljóslega nátengd náttúrunni, hvalurinn er tákn hennar. Í kjölfar þess 

yfirfærist merking náttúrunnar ásamt skoðun og hegðun okkar gagnvart náttúrunni á 

hvalina og að sjálfsögðu öfugt. Framkoma mannsins við hvali endurspeglar framkomu 

hans við náttúruna eins og viðhorf mannsins til hvala er spegilmynd viðhorfsins til 

náttúrunnar. Grænfriðungar segja nefnilega ekki einungis að hvalir og höfrungar 

endurspegli fegurð og margbreytileika hafsins, heldur einnig að framkoma mannsins 

við höfrunga og hvali endurspegli því miður virðingarleysi og umgengni hans í 

náttúrunni.155  

Til að skilja flókin tengsl milli náttúrunnar og hvala enn betur verðum við að 

gera okkur einnig grein fyrir að hafið virðist hafa verið það svæði jarðarinnar sem var 

lengst ósnortið en iðnvæðing síðustu aldar breytti því auðvitað. Samt sem áður er 

hafið svæði sem er landfræðilega ill aðgengilegt fyrir okkur og enn þá býr hafið yfir 

leyndarmálum. Fyrir stuttu síðan fréttist til dæmis að 300 nýjar dýrategundir hafi 

fundist á miklu dýpi í Atlantshafinu156 og það heillar manninn. Hafið virðist einnig 

vera vistkerfi sem maðurinn hefur ekki stjórn á. Hann persónugerir náttúruna/hafið og 

reynir með því móti að skilja fyrirbærið. Með því að persónugera það upphefur 

maðurinn hafið og ber þess vegna meiri virðingu fyrir því. 

Manninum hefur hinsvegar tekist að setja hafið í hættu með spillingu og 

iðnvæðingu og hefur hann þar með sýnt náttúrunni vanvirðingu. Náttúran og 

hvalurinn eiga ekki einungis það sameiginlegt að vera persónugerð heldur einnig að 

vera í hættu og að vera fórnarlamb iðnvæðingarinnar. Þau eru því andstæðingar 

hennar. Í augum margra er hvalurinn þess vegna ekki einungis tákn náttúrunnar heldur 

tákn óspilltrar náttúru og ekki síst táknmynd þess að lifa af. Saga hvalsins virðist vera 

dæmisaga um eyðileggingu/útrýmingu og björgun á síðustu stundu. Náttúrusinnar 

virðast líta á umgengni mannsins við náttúruna sem endurtekningu á sömu sögunni.  

Með því að vernda hvalinn og lífríki hans finnst þeim þeir vera að vernda eina óspillta 

svæði jarðarinnar/hafið. 

En það hugsa ekki allir í nútímasamfélagi þannig. Annars væru umræður um 

hvali ekki ofarlega á baugi. Í nútímasamfélagi eru til þjóðir sem hugsa á raunsærri hátt 

um hvali. Hjá þeim hefur hvalurinn aðra merkingu eins og lýst verður hér að neðan í 

kaflanum um viðhorf Íslendinga. 

                                                 
155 www.greenpeace.de → W → Wale und Walfang → Geschichte der IWC → Ältere Artikel zu „Wale 

und Walfang“ → Wale - Bewundert und bedroht Teil 1. 
156 Jón Gunnar Grjetarson: „Furðufiskar í Atlantshafi“.  
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3.1.4. Hvalurinn — lifandi auðlind hafs og þjóðar! Viðhorf Íslendinga 

Nútímaviðhorf Íslendinga greinir sig eflaust frá viðhorfi margra þjóða. 

Íslendingar sögðu sig ekki að ástæðulausu úr Alþjóðahvalveiðiráðinu á sínum tíma og 

stofnuðu með ákveðnum öðrum þjóðum Sjávarspendýraráð Norður-Atlantshafs, 

NAMMCO. Mjög líklega eru rætur viðhorfs Íslendinga frekar gamlar og leynast þær í 

fortíðinni. Því miður eru einungis fáar heimildir til um hvali frá fyrstu árum byggðar á 

Íslandi, þó er vitað að í Íslendingasögum og lagasöfnunum Grágás og Jónsbók er 

minnst á hvali með einum eða öðrum hætti.157  

Vitað er til dæmis að flestir hvalir voru á vissu tímabili taldir vera illhveli og 

einungis fáeinir hvalir voru álitnir góðhveli. Skrímslin á Íslandskorti Guðbrands 

Hólabiskups sýna okkur þær hugmyndir sem menn höfðu um hvali í Íslandshöfum á 

þeim tíma.158 Menn virtust vera sannfærðir um að hvalurinn væri fyrst og fremst 

skrímsli eða furðuskepna sem elti báta og væri árásagjarnt. Það lítur út fyrir að 

sjómenn á þessum tíma hafi verið hræddir við hvali:  

The evil whales had the propensity to swallow boat and men, appreciating human 
flesh. After having such meal, they would not leave the area for a year or longer. 
During that time, the fishermen had to go to different areas to fish. Being out in the 
ocean, it would bring bad luck to talk about the whales. Furthermore, it was 
prohibited to use words, which contained fractions of their names, even though they 
would have different meanings.159 

 

Hvort þessi miðaldarímynd um hvali hefur haft áhrif á viðhorf nútíma Íslendinga er 

ekki víst. Hvergi finnast heimildir eða vísbendingar um það og ekki er heldur að sjá 

að leifar af þessari ímynd leynist í þeirri sem nú ríkir.  

Miklu fremur held ég að viðhorf Íslendinga nú til dags byggist á öðru. Frá 

öndverðu hafa hlunnindi sjávar verið mikilvægur þáttur í tilvist landsmanna. Fram til 

19. aldar voru Íslendingar kvikfjárbændur með sjávarútveg sem aukabúgrein til að 

tryggja afkomu fjölskyldu og bús og fjölbreytileika  í fæðu.160 Sjórinn var matarkista 

Íslendinga og harðfiskur daglegur matur almennings. Harðfisksneyslan var það mikil 

að ferðamenn sem komu hingað kölluðu landið „fiskætueyja“ enda gengu sögur um 

að brauð Íslendinga væri úr möluðum harðfiski.161 Það þótti mikil heppni þegar hval 

rak á land. Allir kannast við merkingu orðsins „hvalreki“ í nútímamáli sem sýnir 

                                                 
157 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 36-43. 
158 www.kort.bok.hi.is → kort → 2. Íslandskort Guðbrands biskups Þórlákssonar → Abraham Ortelius → 

Islandia. 
159 www.icewhale.is → history. 
160 Jón Þ. Þór: „Sjórinn sem undirstaða búsetu á Íslandi“. 
161 Hallgerður Gísladóttir: Íslensk matarhefð. bls. 155. 
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okkur mikilvægi hvalreka fyrr á öldum: Mikill happafengur, stórvinningur eða óvænt 

stórhapp.162 Einn stórhvalur tryggði afkomu margra fjölskyldna  heilan vetur sem gat 

verið mjög harður. Verður manni þá hugsað til litlu ísaldar á milli 16. og 19. aldar og 

harðindaára.  

Með auðugt og lífríkt hafið kringum landið þróaðist Ísland í fiskveiðiþjóð sem 

lifði af því sem auðlindirnar gáfu, þjóð sem var og er enn háð þeim. Og hvalurinn 

tilheyrði auðvitað þessari auðlind. Hér mætti finna ástæðu þess að Íslendingar hafa nú 

heldur raunsæisleg tengsl við hvali, náttúru landsins og nýtingu þeirra. Frá því að 

landið fór að byggjast áttu þeir lífsafkomu sína undir því að nýta úr hafinu alla stofna 

og einnig öll önnur hlunnindi sem náttúran gaf. Þess vegna þróaðist hérlendis ímynd 

hvals fyrr á öldum í það að vera lifandi auðlind og lífsnauðsynlegt, dýrmætt nytjadýr.  

Raunsæisleg tengsl við náttúru og þar af leiðandi skoðun manna á nýtingu 

auðlinda landsins breyttist lítið fram til loka 20. aldar. Það sjáum við best á því að 

hvalurinn, aðallega hrefnan, er á okkur tíma skilgreind sem nytjastofn.163 Það má 

einnig ganga út frá því að ímyndin sem ríkti á síðari hvalveiðitímanum styðji álit 

Íslendinga. Norðmenn voru fyrirmynd Íslendinga í nýtingu hvalastofnsins og 

Íslendingar voru neyddir til þess að byggja afkomu sína á þessum tíma harðinda enn 

meira á auðugu hafi eins og ég lýsti fyrr í ritgerðinni. Í augum Íslendinga var og er 

hvalur enn auðlind hafs sem á að nýta. Íslendingar gerðu það á ýmsan hátt þar til að 

allsherjarhvalveiðibannið gekk i gildi árið 1989. Hann var lengi fyrst og fremst matur. 

Á fyrri hvalveiðitímanum var hann að hluta til eftirsóttur lýsisins vegna, þó að vitað 

sé að Íslendingar hafi ekki tekið mikinn þátt í hvalveiðum. Til eru heimildir sem sýna 

að trúlega hafi einnig verið sóst eftir lýsi úr hákarli, þorski og sel en ekki einungis úr 

hvalnum.164 Seinna skapaði hvalveiði atvinnu og til að benda á óbeina nýtingu hvals 

fyllti hvalveiði Norðmanna hérlendis einnig landssjóðinn eins og ég hef þegar tekið 

fram í kaflanum um hvalveiði Íslendinga. Hvalir voru mikið notaðir í dýrafóður og 

iðnaðarframleiðslu en á seinni árum voru þeir nánast eingöngu notaðir til manneldis 

innanlands en meiri hlutinn fór til útflutnings.165 Hrefnukjöt var á tímabili ódýrasta 

kjöt landsins166 og margir eldri borgarar segja gjarna frá því að langt fram á 20. öldina 

hafi verið mjög hversdagslegt og eðlilegt að borða hrefnukjöt. Vitað er til dæmis að 

                                                 
162 Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur. bls. 428. 
163 Viðtal við Droplaugu Ólafsdóttur. 
164 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. 
165 Tölvubréfaskipti við Gísla Víkingsson. 
166 Íslandsvefurinn.is:→ spendýr → Hvalir: Hrefna. 
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Norðmenn stunduðu hvalveiðar út frá verksmiðjuskipum utan við landhelgina við 

strendur Íslands eftir að Alþingi setti fyrsta hvalveiðibannið árið 1915. Veiði þeirra 

stóð fram til ársins 1939 og Íslendingar voru í miklum samskiptum við þá. Frá þeim 

fengu Íslendingar hvalkjöt sem selt var í Reykjavík.167 

Annað dæmi um nýtingu hvala var útflutningur á lifandi háhyrningum á 

sjöunda áratugnum. Á þessum tíma tíðkaðist að vera með stærri dýr en höfrunga í 

sædýrasöfnum og sumir borguðu kringum 50.000 dollara fyrir eitt dýr.168 Má minna á 

háhyrninginn Keiko í þessu samhengi.  

Miklar breytingar urðu á hvalamálum hérlendis á milli 1986 og 1989. 

Áróðursherferð alþjóðlegra náttúrusamtaka á sínum tíma og allsherjarhvalveiðibannið 

1989 kom heilli þjóð í uppnám. Íslendingar héldu fast í það viðhorf að þeir væru að 

nýta auðlindir sínar og töldu það vera rétt þjóðar sinnar. 169 Næstu þrettán ár börðust 

Íslendingar með þessum rökum fyrir að mega aftur hefja hvalveiðar. „Við lifum á því 

að nýta náttúruauðlindir okkar og þá á ekki að undanskilja hvalinn frekar en eitthvað 

annað,“ segir til dæmis Siv Friðleifsdóttir, einn flutningsmannanna 

þingsályktunartillögu um að hefja hvalveiði sem flutt var á Alþingi árið 1999.170  

Í  hvalveiðibaráttu Íslendinga virðist skepnan, hvalurinn, og hvalveiði smátt og 

smátt hafa fengið nýja merkingu fyrir þjóðina. Anne Brydon, mannfræðingur, dvaldi 

1988 í tvö ár á Íslandi þegar barátta Íslendinga fyrir hvalveiðum stóð sem hæst. Hún 

rannsakaði hvernig þjóðernishyggja Íslendinga birtist í stuðningi við hvalveiðar og 

komst að þessari niðurstöðu: 

Íslendingar sameinuðust í þessu máli og þess vegna endurspeglaði það 
þjóðernishyggju Íslendinga og baráttu þeirra fyrir að fá að stjórna sjálfir eigin 
málum. Umhverfisverndarsamtök eins og Greenpeace urðu fulltrúar erlendra 
yfirráða [...] Íslendingar sáu þessa baráttu sem baráttu stórþjóða gegn smáþjóð þar 
sem hagsmunir heimamanna voru ekki teknir til greina.171 
 

Orð Birgis Þorgilssonar, formanns Ferðamálaráðs árið 1997, þegar Ferðamálaráð 

ályktaði eiginlega gegn því að hvalveiðar yrðu teknar upp á nýjan leik, styðja 

kenningu Anne Brydon. Birgir bendir á að skoðanir séu skiptar varðandi ályktun 

Ferðamálaráðs og segir að þó að erlendis frá hafi komið afdráttarlausar skoðanir í þá 

átt að hvalveiðar gætu skaðað ferðaþjónustu hérlendis verulega, kæmi á móti það 

                                                 
167 Trausti Einarsson: Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. bls. 139 
168 Jón Kr. Gunnarsson: Hvalreki eða kvalræði. bls. 51-57 
169 Morgunblaðið. 3. júni 1994: („Við eigum að ganga í Alþjóðahvalveiðiráðið“). 
170 Morgunblaðið. 28. febrúar 1999: („Togast um hvalinn“). 
171 Morgunblaðið. 4. október 1998: („Keiko ruglar orðræðuna um hvalveiðar“). 
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sjónarmið hvort Íslendingar ættu að láta hótanir hafa þau áhrif að þeir nýttu ekki 

auðlindir sjávar eins og þeim sýndist sjálfum viturlegast.172 Þjóðarstolt sem birtist í 

umræðunni hvort hefja á veiðar eða ekki og löngunin til að ráða og stjórna sjálf í eigin 

málum kemur hér glögglega fram. 

 Meðan Íslendingar reyndu að finna leið til að hefja hvalveiðar að nýju varð 

hvalaskoðun til hérlendis sem ný ferðamannagrein. En þar með var hvalamálið ekki 

lengur einungis barátta stórþjóða gegn smáþjóð heldur einnig togstreita innan íslensku 

þjóðarinnar. Ólíkt baráttunni við útlönd felast rök þeirra Íslendinga sem takast á um 

málið í misjöfnu áliti á nýtingu auðlindarinnar. Það má nefnilega einnig líta á 

hvalaskoðun sem nýtingu auðlindarinnar „hvals“. Að skoða eða að veiða!? Af 

sjónarhóli beggja aðila hérlendis mætti túlka hvalaskoðun og hvalveiði sem sjálfbæra 

nýtingu auðlindarinnar. 

Hugtakið „sjálfbær þróun“ hefur að undanförnu verið mjög  áberandi í 

umræðum um umhverfismál og ekki síst í hvalamálinu. Skilgreining á hugtakinu 

„sjálfbær þróun“ er þessi: 

Með hugtakinu er átt við að þörfum núverandi kynslóða sé mætt án þess að það 
skerði möguleika komandi kynslóða. Kjarni „sjálfbærar [sic] þróunar“ er því sá að 
nýta auðlindir heimsins af skynsemi, almenningi til hagsbóta, en án þess að skerða 
framtíðarmöguleika komandi kynslóða. Þar með er þjóðunum bæði gefinn réttur og 
skylda á herðar að nýta auðlindirnar af skynsemi.173 
 

Íslendingar eru sammála því að þeir eigi fullan rétt til þess að nýta auðlindir sínar með 

skynsamlegum og sjálfbærum hætti. En Íslendingar eru ekki sammála um túlkun 

hugtaksins „sjálfbær þróun“. Samsvarar hvalveiði sjálfbærri nýtingu auðlindar? Eða 

hvalaskoðun? Eða má túlka bæði sem nýtingu með sjálfbærum hætti? Ekki er ætlunin 

að finna svar við þessum spurningum í þessari ritgerð. Barátta Íslendinga fyrir 

hvalveiði hér við land og við erlenda aðila sýnir að álit Íslendinga á hvalamálinu er 

jafn tilfinningatengt og viðhorf umhverfisverndarsinna um að hvalurinn sé tákn 

óspilltra náttúru einmitt það sem Íslendingar álasa erlendum hvalaverndarsinnum 

gjarna fyrir, það er að hafa óraunsæisleg og tilfinningaleg tengsl og skoðun á hvölum. 

 Hins vegar virðist raunsæislegt álit Íslendinga úr fortíðinni á nýtingu auðlinda 

svo og þjóðarstoltið koma í veg fyrir að hérlendis þróist hjá fólki, sem er á móti 

hvalveiðum, sams konar óraunsæislegt og rómantískt álit og ég lýsti í kaflanum um 

nútímalega ímynd. Hérlendis hafa hvalveiðar á seinustum árum verið táknrænar fyrir 

                                                 
172 Morgunblaðið. 2. mars 1997: (Hvalir — Að nýta eða njóta?“). 
173 Morgunblaðið. 2. mars 1997: (Hvalir — Að nýta eða njóta?“). 
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þjóðernishyggju, þjóðarstolt og pólitíska sjálfsstjórn. Hvalurinn sjálfur stendur annars 

vegar táknrænn fyrir vannýtingu auðlindar landsins og er samtímis tákn pólitísks 

frelsis er snertir stjórn eigin mála. Hann er jafnvel talinn vera keppninautur þjóðarinnar 

af því að hann er sagður éta mikið magn af fiski, hina mikilvægustu auðlind 

þjóðarinnar. Hins vegar endurspeglar hvalurinn annan kost á nýtingu auðlindar sem 

val er á. Þessi kostur er nútímaleg nýting þar sem hún telst vera vistvæn. Auk þess er 

þess konar nýting viðurkennd hjá flestum erlendum þjóðfélögum og lofar þess vegna 

góðum og björtum framtíðarmöguleikum. 

 

3.2 Hvalaskoðun sem ferðamannagrein 

Meginatriði næstu kafla sem tengja hvalaskoðun við ferðaþjónustu er að athuga 

hvort það sé rétt ályktað að hvalaskoðun sé atvinnuvegur sem á sér bjarta framtíð. 

Markmið rökstuðnings míns er að gefa yfirlit yfir stöðu hvalaskoðunar í ferðaþjónustu 

og greina frá árangri þessarar ferðamannagreinar. 

Ferðaþjónustan hefur verið sífellt vaxandi atvinnugrein á Íslandi og stendur 

mjög styrk í samanburði við aðrar atvinnugreinar hvað efnahagslegan ávinning varðar. 

Þegar litið er á hlutfallslega skiptinga útflutningstekna ýmissa atvinnuvega kemur í 

ljós að ferðaþjónustan er í harðri samkeppni við stóriðju um annað sætið en 

ferðaþjónustan féll niður í þriðja sæti árið 2001. Þar var hún enn árið 2003 en 

útflutningstekjur ferðaþjónustunnar eru 13,7% eða aðeins hálfu prósentustigi lægra en 

tekjur stóriðjunnar sem eru 14,2%. Í fyrsta sæti eru gjaldeyristekjur sjávarafurða með 

40%.174  

Ferðaþjónustan er sem sagt mjög mikilvægur og arðbær atvinnuvegur fyrir 

þjóðarbú Íslendinga. Þar sem hvalaskoðun er ein af mörgum afþreyingargreinum 

hennar  ber að veita henni athygli sem ferðamannagrein, sérstaklega vegna þess að 

hvalaskoðun er sú afþreying sem útlendingar sækjast eftir í síauknum mæli. 

Samkvæmt Geir Oddssyni er ferðaþjónusta í mjög örum vexti og hvalaskoðun 

nefnilega sá hluti hennar sem vex hraðast.175 

                                                 
174 Tölvubréfaskipti við Þorleif Þór Jónsson. 
175 Geir Oddsson: Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar á Íslandi árið 2003. 
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3.2.1. Staða hvalaskoðunar í ferðaþjónustu  

Til að meta stöðu hvalaskoðunar sem ferðamannagreinar þarf að gera sér grein 

fyrir heildartölu útlendinga sem taka þátt í hvalaskoðun, fjölgun þeirra milli ára, bera 

greinina saman við aðrar greinar ferðaþjónustunnar og að lokum skiptir 

atvinnusköpun kringum hvalaskoðun einnig máli. 

Enginn hefur hingað til rannsakað nákvæmlega hlutfall erlendra og íslenskra 

ferðamanna sem fara í hvalaskoðunarferðir en engu að síður er augljóst að erlendir 

ferðamenn eru í meirihluta þó að Íslendingunum fari fjölgandi. Í viðtali við Ásbjörn 

Björgvinsson og fleiri rekendur hvalaskoðunarfyrirtækja kom fram að erlendir gestir 

hefðu verið á árinu 2004 um það bil 85% - 90% allra gesta.176  

Á vegum Ferðamálaráðs voru gerðar kannanir sem gefa okkur takmarkaðar en 

áhugaverðar upplýsingar um hvalaskoðun sem ferðamannagrein. Kannanirnar voru 

gerðar frá september 2001-ágúst 2002 og júní 2004-ágúst 2004.177 Þær leiddu í ljós að 

hlutfall þeirra ferðamanna sem tóku þátt í könnunum og nýttu sér tækifæri til að fara í 

hvalaskoðun á Íslandi var um það bil 36% (í báðum könnunum). Þar sem kannanirnar 

og skráningar Ásbjarnar (janúar-desember) eru gerðar á mismunandi tímabilum er 

ekki hægt að bera þessar tölur saman. Samt gefa kannanirnar til kynna að margir 

erlendir ferðamenn sem hingað koma fari í hvalaskoðun. 

Nýjustu tölur um þátttöku í hvalaskoðun eru frá árinu 2004. Þetta ár tóku 

81.600 ferðamenn þátt í hvalaskoðun.178 Hins vegar komu sama ár 362.200 gestir til 

landsins. Talan nær til farþega með flugvélum og Norrænu (en ekki er vitað hve 

margir þeirrar hafa verið Íslendingar). Þar af leiðandi tóku um það bil 22,5% 

ferðamanna þátt í hvalaskoðun. 

Fjölgun og vöxtur erlendra gesta sem taka þátt í hvalaskoðun milli ára mun 

vera svipuð og vöxtur heildartölunnar úr kaflanum „Vöxtur hvalaskoðunar“ þar sem 

fjöldi íslenskra gesta er frekar litill. Fyrsta árið sem boðið var upp á hvalaskoðun, árið 

1995, voru gestirnir 2.200179 og af þeim sem fóru í hvalaskoðun árið 2004 hljóta 

73.440 að hafa verið erlendir ferðamenn. Það er rúmlega 33-földun á erlendum 

                                                 
176 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson. 
177 Kannanir meðal erlendra ferðamanna. Kannanir Ferðamálaráðs 2002 og 2004. 
178 Ásbjörn Björgvinsson: „Hvalaskoðun eða hvalveiðar“. 
179 Ásbjörn Björgvinsson: „Hvalaskoðun staða og framtíðarmöguleikar“. 

Hvorki er vitað um hlutfall Íslendinga í ferðunum á þessum tíma né hefur verið reynt að giska á 
það. Líklega er þátttaka Íslendinga á þessum tíma frekar lítil. Í ritgerðinni er þess vegna gengið út 
frá heildartölu ársins 1995: 2.200. 
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gestum á tímabilinu 1995-2004 eða með öðrum orðum, fjölgaði þeim að jafnaði um 

47,7% milli ára. 

Að sögn Ásbjarnar Björgvinssonar má sjá áhugaverða þróun í fjölguninni því  

Íslendingunum fer fjölgandi frá ári til árs meðal þátttakenda í 

hvalaskoðunarferðum.180 Það sýnir að íslenskur almenningur hefur fengið áhuga á 

hvölum og að viðhorf hans sé að breyttast. Jafnvel mætti túlka áhuga Íslendinga á 

hvalaskoðun þannig að erlenda sjónarmiðið sé nú viðurkenndara hérlendis en áður. Til 

að geta betur fylgst með þróuninni væri gott að fá árlegt yfirlit um heildartölu 

íslenskra gesta í hvalaskoðunarferðum. Að mínu mati mætti leggja meiri áherslu á 

skráningu gesta en einnig á skráningu þjóðernis hinna erlendu gesta til þess að fá góða 

heildarmynd af þeim sem taka þátt í hvalaskoðun.  

Í samanburði við aðra afþreyingu er hvalaskoðun ekki í forystu en stendur sig 

samt mjög vel, miðað við hvað greinin er ný og ung. Í útdráttum úr áðurnefndum 

könnunum sem gerðar voru á meðal erlendra ferðamanna og sjá má í töflum 4 og 5 frá 

árinu 2002 og 2004 hér að neðan sést að hvalaskoðun náði á tímabili fyrri 

könnunarinnar sjöunda sæti af fimmtán afþreyingargreinum og áttunda sæti af þrettán 

á könnunartímabili seinni könnunar. 

Annað mál er atvinna sem skapaðist kringum hvalaskoðun. Enginn hefur 

virkilega kannað hve mikla atvinna hvalaskoðun býður upp en giskað er að hún skapi 

upp undir 70-80 manns vinnu yfir sumartímann. En það er einungis á Húsavík þar 

sem starfa tvö fyrirtæki. Heildartalan hlýtur að vera töluvert hærri þar sem níu 

fyrirtæki til viðbótar starfa á sjö öðrum stöðum á landinu. Samkvæmt Geir Oddssyni 

er hvalaskoðun án efa talsverður drifkraftur í atvinnulífi þeirra byggðarlaga þar sem 

hún er stunduð181 svo sem fram kemur í lýsingu minni á „þróun Húsavíkur“. 

Í mínum augum væri atvinnusköpun áhugavert atriði í hvalaskoðun og mættu  

hvalasamtök leggja frekari áherslu á að rannsaka málið betur. Líkt og gert var í 

sambandi við bein efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar fyrir þjóðarbúið tel ég að bein og 

óbein áhrif hvalaskoðunar á atvinnumarkaðinn séu ekki lítil. Staðfesting þess mundi 

styrkja stöðu hvalaskoðunar og sýna mikilvægi hennar fyrir þjóðarbúið. 

Annars má álykta að tekist hafi að festa hvalaskoðun í sessi á meðal greina 

ferðamannaþjónustunnar eins og tölurnar vitna um. Á fáeinum árum varð úr tilraun  

                                                 
180 Viðtal við Ásbjörn Björgvinsson. 
181 Geir Oddsson: Efnahagsleg áhrif hvalaskoðunar á Íslandi árið 2003. 
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Tafla 4. Hvað gera erlendir gestir á Íslandi? Hvaða afþreying er nýtt. Árið 2004 
 

 

Heimild: Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. [Upplýsingabæklingur Ferðamálaráðs Íslands]. 
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Tafla 5. Hvaða afþreying er nýtt. Árið 2004 

 

 
Heimild: Könnun meðal erlendra ferðamanna. Könnun Ferðamálaráðs 2004. 
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árangursrík ferðamannagrein sem á sér bjarta framtíð. Eflaust þróaðist hvalaskoðun í 

það mikilvæga ferðamannagrein að hún eigi fyllilega skilið að hún sé metin að 

verðleikum. Þrátt fyrir það að Íslendingum fari fjölgandi meðal þátttakenda bendir 

flest til þess að meiri hluti þátttakenda mun vera af erlendum uppruna. Hvalaskoðun 

er greinilega háð ferðamarkaðinum, sem ekki skipti í raun miklu máli ef ekki væru 

uppi deilur vegna hvalveiða Íslendinga. Ferðamarkaðurinn býður frá ári til árs stöðugt 

upp á „nýja“ viðskiptavini sem tryggja hvalskoðun góða framtíð. Hingað til hefur 

umræðan um hvalveiði haft góð áhrif á íslenskan hvalaskoðunarmarkað þar sem 

deilurnar hérlendis virkuðu sem auglýsing fyrir íslenska hvalaskoðunariðnaðinn. 

Gegnum fjölmiðla og virk náttúrusamtök bárust vegna deilnanna fréttir út um allan 

heim af iðandi hvalamiðum við strendur Íslands. Íslendingar, sem eru fylgjandi 

hvalveiðum ættu að hafa í huga að meiri hluti þátttakenda eru erlendir gestir. Þó að 

umræðan um hvalveiði hafi hingað til haft jákvæð áhrif á hvalskoðunariðnaðinn getur 

það hæglega breyst þegar byrjað verður að veiða í atvinnuskyni. Árið 2001 þegar 

Erich Hoyt gefur út skýrslu um hvalaskoðun í heiminum bendir hann á eftirfarandi í 

samhengi við þetta mál: 

As long as whaling does not resume and result in the end of whale watching, the 
discussion does no harm and arguably creates tourism awareness and publicity that 
has a positive economic impact. However, in march 1999, Icelandair Holidays' 
marketing department reported cancellations of holidays [...] as a result of Iceland's 
parliamentary motion calling for the resumtions of whaling at the earliest 
opportunity.182 

 

Samkvæmt þessu eru Íslendingar í augnablikinu staddir á mjög viðkvæmu 

þróunarstigi í hvalveiðimálum þar sem vísindaveiðar hófust fyrir tveimur árum og 

áætlað er að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni árið 2006.183 

Í mínum augum sló hvalaskoðun algjörlega í gegn á svo stuttum tíma ekki 

einungis hvalveiðaumræðnanna vegna heldur búa þar einnig aðrar ástæður að baki. 

Virðist náttúran spila þar töluvert inn í og er rökstuðningur minn hér að neðan 

byggður á þeirri hugmynd. 

                                                 
182 Hoyt, Erich: Whale watching 2001. bls. 72. 
183 Þetta mál er í augnablikinu mikið rætt og vorið 2005 kom út skýrslu samgönguráðherra um áhrif 
hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands. En niðurstöður skýrslunnar voru ekki eins og búast 
mátti við. Þegar unnið var að skýrslunni reyndist hún vera of dýr til að vinna hana eins og best hefði 
verið. Ég tel að niðurstöður hennar séu þess vegna ekki nothæfar. Hér er ekki pláss til að fara dýpra í 
þetta mál. 
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3.2.2. Ísland, áfangastaður náttúrusinnaðra 

Ég er þeirrar skoðunar að árangur hvalaskoðunar hérlendis megi meðal annars 

rekja til merkingalegra tengsls milli hvals og náttúru. Spurningin er: Hvað felst í 

merkingalegum tengslum og hvað eiga hvalir og náttúra Íslands sameiginlegt sem gat 

orðið til þess að hvalaskoðun gat fests í sessi á Íslandi? Hvað er það nákvæmlega sem 

erlendir ferðamenn sækjast eftir þegar þeir koma til Íslands? 

Svar við annarri spurningunni er að finna í skýrslu Ferðamálaráðs Íslands: 

Auðlindin Ísland - ferðaþjónustusvæði, útgefið í nóvember 2002.184 Í skýrslunni er 

megináherslan lögð á að kortleggja auðlind Íslands og meta helstu vaxtarmöguleika á 

hverju svæði fyrir sig. Ákveðið var meðal annars að draga fram sérstöðu hvers svæðis 

og helstu möguleika þess. Spurt var einfaldlega: „Hvað er sérstakt við Ísland?“ 

Auðvitað eru mörg svör við þessari spurningu en aðalsvörin voru í fyrsta lagi samspil 

elds og íss og í öðru lagi samspil náttúru, sögu og menningar. Reynsla mín sem 

leiðsögumaður hefur kennt mér að samspil elds og íss gegni mikilvægu hlutverki í 

mótun afstöðu erlendra ferðamanna til Íslands. Ísland er þekkt fyrir að vera land 

andstæðna: Land elds og íss! Erlendir ferðamenn virðast líta á samspil elds og íss sem 

eitthvað sem maðurinn hefur ekki stjórn á og túlka það sem ósnortna og villta náttúru. 

Sú staðreynd að mörg svæði Íslands eru greinilega ósnortin styðja þessa tilfinningu. 

Hugsum við þá til Skeiðarársands þar sem náttúruöflin eldur og ís gerðu manninum 

mjög erfitt að brúa landið. Mörg dæmi væri hægt að nefna, þar sem samspil elds og 

íss mótuðu og eyðilögðu landið eða gerðu Íslendingum erfitt fyrir að nema land á 

ákveðnum svæðum. Landið er enn í mótun og ferðamenn upplifa Ísland sem land 

óspilltrar og villtrar náttúru. Þess vegna telja til dæmis Þjóðverjar að Ísland sé eini 

óspillti staðurinn sem eftir er í Evrópu: Hér er náttúran enn þá sterkari en mannkynið. 

Títtnefnd könnun Ferðamálaráðs meðal erlendra ferðamanna frá árinu 2002 

sýnir okkur að hugsunin um mikilvægt hlutverk náttúrunnar er ekki alveg út í hött. 

Hún leiddi áhugaverðar staðreyndir um náttúru og lykilhlutverk hennar í 

ferðamennsku í ljós. Náttúra Íslands virðist einmitt vera mikilvægt aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. Í könnuninni var meðal annars spurt nokkurra spurninga sem tengdu 

Ísland við náttúruna. Til dæmis var spurt um hvað lýsi Íslandi best og voru 60% 

þeirrar skoðunar að Ísland væri einstakt náttúruævintýraland og 65% vildu lýsa 

Íslandi sem hreinni og ómengaðri náttúru. 60% ferðamanna sóttu Ísland heim af 

                                                 
184 „Auðlindin Ísland - ferðaþjónustusvæði“. Skýrsla Ferðamálaráðs. 
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áhuga á landslagi og náttúru. Náttúran fékk einkunnina 4,7 (einkunnargjöf frá 0-5). 

Ferðamenn voru einnig beðnir um að segja álit sitt á einstökum þáttum eins og 

menningu/siðum, gestrisni, náttúru, minjagripum og ferðinni í heild. Tæplega 50% 

ferðamanna fannst náttúran vera jákvæðasti þáttur ferðarinnar og segjast 76% þeirra 

að náttúran væri meðal þeirra þátta sem höfðu haft áhrif á ákvörðun þeirra að ferðast 

til Íslands. Fyrir 66,2% ferðamanna kom jafnvel ekki til greina að ferðast til annars 

lands.185 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist Ísland vera áfangastaður fyrir náttúru- 

og umhverfissinnaða ferðamenn. Ímynd útlendinga um Ísland er óspillt, hrein, 

ómenguð og ósnortin náttúra. Landslagið sem blasir við er talið vera einstakt 

náttúruævintýraland sem býður upp á óviðjafnanlega náttúruupplifun. 

En hvernig tengist þessi umræða um náttúru Íslands hvölum og hvalaskoðun? 

Samkvæmt rökstuðningi mínum í kaflanum um ímynd hvala í nútímanum 

endurspeglar hvalurinn snilldarleik náttúrunnar. Ég tók fram að hann sé nátengdur 

náttúrunni, að hann sé jafnvel tákn hennar. Í samræmi við rökstuðning minn má 

sökum þess búast við að erlent ferðafólk sýni mikinn áhuga á hvölum þar sem náttúru- 

og umhverfishyggja ræður mestu um hvar þeir kjósa að ferðast. Enda skilgreindi ég 

hér að ofan ferðafólkið sem umhverfis- og náttúruverndarsinna. Þess vegna hefur 

erlent ferðafólk ekki síst áhuga á náttúrutengdri afþreyingu sem Ísland er góður 

vettvangur fyrir en hvalaskoðun fellur mjög vel inn í það. Hvalaskoðun er jafnvel 

meira eða minna fremst í flokki vistvænna og náttúrutengdra afþreyingargreina 

ferðaþjónustunnar. Hún uppfyllir væntingar ferðafólks um náttúrutengda afþreyingu í 

þeim skilningi að hún er einstök upplifun í óspilltri náttúru, er sannkölluð 

náttúruævinýraferð, einmitt það sem ferðafólk hérlendis sækist eftir. Skoðun minni til 

stuðnings bendi ég á stöðu hvalaskoðunar meðal náttúrutengdrar afþreyingar á Íslandi 

í töflum 4 og 5 í kafla 4.2 Hvalaskoðun sem ferðamannagrein. Ef við skoðum 

einungis náttúrutengda afþreyingu þá er hvalaskoðun meðal þeirra með flesta 

þátttakendur. Enn fremur kemur fram í könnun frá Háskólanum á Akureyri 2002 að 

90% þeirra sem fóru í hvalaskoðunarferð töldu að nálægð náttúrunnar skipti mjög eða 

frekar miklu máli í slíkum ferðum.186 

                                                 
185 .Könnun meðal erlendra ferðamanna. Könnun Ferðamálaráðs. 
186 Hvalaskoðun, hvalveiðar og ferðamennska. Viðhorfskönnun meðal þátttakenda í 

hvalaskoðunarferðum sumarið 2002. 
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  Eflaust er náttúran mikilvægur þáttur og túlka ég áhuga umhverfis- og 

náttúruverndarsinna, sem ferðamenn okkar eru flestir, á hvalaskoðun sem möguleika á 

að sýna opinberlega áhuga á verndun hvala þar sem hvalaskoðun telst vera vistvæn 

nýting hvalastofns. En gildir það ekki fyrir fleiri lönd þar sem stunduð er 

hvalaskoðun!? Til dæmis gæti Noregur jafnframt boðið upp á náttúrutengda 

afþreyingu. Hvers vegna er hvalaskoðun þá í svo örum vexti á Íslandi þegar fleiri lönd 

í Evrópu, eins og Noregur, bjóða upp á sömu skilyrði til hvalaskoðunar? 

Merkingalegu tengslin milli hvals og náttúru geta þess vegna ekki verið það eina sem 

ræður úrslitum um árangur hvalaskoðunar hérlendis heldur hlýtur að vera önnur 

ástæða fyrir því. Þessari spurningu verðu svarað í sérkafla hér á eftir. 

  

3.2.3. Sérstaða Íslands meðal evrópskra hvalaskoðunarlanda 

Við lestur skoðunarkönnunar Háskólans á Akureyri komu áhugverðar 

staðreyndir í ljós sem hvöttu til frekari umhugsunar: 28% svöruðu að hvalaskoðun 

hefði haft áhrif á það að fólk ákvað að koma til Íslands og af þeim sögðu rúmlega 

70% að hvalaskoðun hefði haft mikil eða frekar mikil áhrif á þá ákvörðun. Þar að auki 

ákváðu 63% af þátttakendum að fara í hvalaskoðun áður en þeir lögðu af stað til 

Íslands.187 Samkvæmt þessu virðast þátttakendur hvalaskoðunarferða gefa 

hvalaskoðun augljósan gaum við skipulagningu ferða sinna. Ég túlka það þannig að 

Ísland hljóti að hafa, sem hvalaskoðunarland, eitthvað sem önnur hvalaskoðunarlönd 

hafa ekki, enda er í skýrslu Erich Hoyts ekkert annað evrópskt hvalaskoðunarland 

skráð sem sýnir sömu þróun og Ísland. Hvergi var til dæmis hlutfall þátttakenda í 

hvalaskoðun af heildartölu ferðamanna eins hátt og hérlendis eða sambærilegur vöxtur 

í hvalaskoðun.188 Meðal þeirra Evrópulanda sem stunda einhvers konar hvalaskoðun 

eru Noregur, Bretland, Frakkland, Azoreyjar og Ítalía. Þar sem flestir ferðamenn eru 

Evrópubúar gætu þeir auðveldlega farið til annars lands en Íslands til að taka þátt í 

hvalaskoðun en greinilega gera það ekki margir. Hvað er svo sérstakt við hvalaskoðun 

á Íslandi?  

Í fyrsta lagi tel ég að möguleikarnir fyrir evrópskt ferðafólk til að fara í 

hvalaskoðun í Evrópu séu takmarkaðir og í öðru lagi tel ég að hvalskoðun sé 

fjölbreyttari á Íslandi.  

                                                 
187 Hvalaskoðun, hvalveiðar og ferðamennska. Viðhorfskönnun meðal þátttakenda í 

hvalaskoðunarferðum sumarið 2002. 
188 Hoyt, Erich: Whale Watching 2001. bls. 70-90. 
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 Með fjölbreytni er átt við að á Íslandsmiðum eru fleiri hvalategundir en annars 

staða í Evrópu. Samkvæmt Erich Hoyt sést víða í Evrópu aðallega í smáhvalategundir 

eins og höfrunga en bara eina eða tvær stórhvalategundir.189 Á Íslandsmiðum hefur 

sést til eða rekið á fjöru r23 tegundir hvala sem samsvarar 25% allrar hvalategunda 

heimsins. En sumar tegundirnar sjást afar sjaldan eins og andarnefja, grindhvalurinn 

eða djúpsjávarhvalirnir króksnjáldur eða norðsnjáldur. Talið er að um tólf algengar 

tegundir finnist hér og tæplega helmingur þeirrar teljast stórhvalir. 190 Af því má draga 

þá ályktun að hérlendis sé verulegur möguleiki á að sjá fleiri stórhvalategundir í einni 

ferð sem gerir hvalaskoðunina hérlendis fjölbreyttari. Til að gera sér grein fyrir 

fjölbreytni á Íslandsmiðum og hvaða líkur eru á að sjá einstaka hvali í 

hvalaskoðunarferð má skoða töflur 6, 7 og 8. Töflurnar sýna skráningar þriggja 

valinna hvalaskoðunarfyrirtækja sem dreifast jafnt um landið: Reykjavík, Ólafsvík og 

Húsavík. 

 

Tafla 5: Hvalir sem sáust í ferðum hjá Eldingu 2003 og 2004 
Hrefnur 39% Hnísur 17,5% 
Höfrungar 30% Háhyrningar   0,8% 
Hnúfubakar 18% Sandreyðar   0,3% 

                            Heimild: tölvubréfaskipti við Rannveigu Grétarsdóttur.  

 

Tafla 6: Hvalir sem sáust í ferðum hjá Sæferðum 2001-2003 
Tegund 2001 2002 2003 2004 
Steypireyðar 60% 76%   5% 31% 
Hnúfubakar 55% 38% 55% 67% 
Hrefnur 97% 28% 73% 43% 
Háhyrningar 19% 32% 73% 69% 
Höfrungar 99% 47%   7% 54% 
Hnísur ------ ------ 18% ------ 
Sléttbakur ------ ------   3% ------ 

                           Heimild: www.saeferdir.is → Whalewatching og tölvubréfaskipti við Sæferðir. 

 

                                                 
189 Hoyt, Erich: Whale Watching 2001. bls. 70-90. 
190 Gísli Víkingsson: „Hvalir og Hvalveiðar við Ísland“. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskólan 

Íslands 2004 og Sigurður Ægisson: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 9 og 74-75. 
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Tafla 7: Hvalir sem sáust í ferðum hjá Norður-Siglingu 2004 
Sumarið 2004 sáust hvalir í  583 ferðum af 611 eða 95,5% 
Hrefnur 45  ferðum eða  74% 
Höfrungar 344 eða  56% 
Hnísur 112 eða  18% 
Hnúfubakar   95 eða  16% 
Háhyrningar   13 eða    2% 
Sandreyðar     2 eða 0,2% 
Steypireyðar  101 eða  17% 
Langreyðar   15 eða    3% 

                           Heimild: www. nordursigling.is → Whales → Logbók. 

 

Töflurnar sýna að hrefnan er sú tegund sem aðallega er skoðuð ásamt höfrungum. 

Hrefnan er strandhvalur, dvelur að mestu leyti á sömu svæðum nálægt ströndinni og 

er lítið á ferðinni.191 Það er því nokkuð öruggt að til hennar sjáist. Höfrungar eru af 

tegundinni blettahnýðingur og eru allt árið um kring á Íslandsmiðum. Það er einnig 

nokkuð öruggt að þeir sjáist í skoðunarferð.192 Öðru máli gegnir um háhyrninga, sem 

eru einnig af höfrungaætt. Þó að þeir dvelji einnig allt árið á Íslandsmiðum sjást þeir 

misjafnlega oft þar sem þeir ferðast vítt og breitt í leit að fæði. Þeir eru ekki eins 

staðbundnir og hrefnan.193 Dvalarsvæði hnúfubaks er hins vegar aðallega við 

ísbrúnina en alltaf dvelja einhver dýr hér við land.194 Hann telst vera mjög 

skemmtilegur hvalur og er vinsælastur í skoðunarferðum, reyndar er hann þekktur 

fyrir að vera mjög fjörugur. Hnísan er minnsti hvalurinn og er erfitt að skoða hana 

þrátt fyrir að hún sé mjög algeng við Íslandsstrendur. Helsta aðdráttaraflið er eflaust 

steypireyðurin, stærsta dýr jarðar. Hvergi í Evrópu og „óvíða í heiminum [er] hægt að 

ganga að tegundinni eins vísri og hér“.195 Steypireyðurin dvelur yfir sumartímann í 

djúpunum í Breiðafirði en eins og skráningar Norður-Siglinga gefa til kynna var 

einnig talsvert af steypireyðum norðan við Ísland sumarið 2004. Aðrar tegundir úr 

töflunni eins og sandreyður, langreyður og sléttbakur sjást afar sjaldan en þó af og til. 

 Þessi fjölbreytni er einstök í Evrópu. Ferðafólkið þyrfti því að ferðast til landa 

utan Evrópu til að finna eitthvað sambærilegt. Það er því skiljanlegt að Evrópubúar 

kjósi Ísland til hvalaskoðunar þar sem landið er bæði stutt frá meginlandinu og 

aðgengilegt fyrir ferðamenn.  

                                                 
191 Sigurður Ægisson og fleiri: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 93. 
192 Sigurður Ægisson og fleiri: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 60. 
193 Sigurður Ægisson og fleiri: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 69. 
194 Sigurður Ægisson og fleiri: Íslenskir hvalir fyrr og nú. bls. 87. 
195 Gísli A.Víkingsson: „Hvalir og Hvalveiðar við Ísland“. Minnispunktar námskeiðs Leiðsöguskólans 

Íslands. 
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Annar þáttur sem máli skiptir er sú staðreynd að hvalskoðun er stunduð stóran 

hluta úr árinu. Á höfuðborgasvæðinu, sem er aðalsvæði ferðamennskunnar utan 

háannatímans, er boðið upp á hvalaskoðun frá mars/apríl fram í október. Sem 

höfuðborg hefur Reykjavík upp á margt að bjóða og er einnig mögulegt að fara í 

hvalaskoðun þaðan. Reynsla mín sem leiðsögumaður utan háannatímans á 

hvalaskoðunarbát sýndi mér að ferðamenn koma á þessum tíma gjarna í stutta 

heimsókn til Reykjavíkur og þeir nota tækifærið og fara í hvalaskoðun. Hvaða 

höfuðborg í Evrópu býður upp á þann möguleika? 

Varðandi takmarkaða möguleika á framboði á hvalaskoðun í Evrópu má ekki 

gleyma að Ísland er frekar lítið land. Miðað við stærð landsins bjóða fremur mörg 

fyrirtæki upp á hvalaskoðun og þau dreifast yfir allt landið. Það eykur líkurnar á að 

ferðamennirnir komist á staði þar sem hvalaskoðun er stunduð. Til dæmis liggur leið 

nær allra ferðamanna um Reykjavík. Annað dæmi er Húsavík. Bærinn er á mjög 

aðlaðandi svæði fyrir ferðamenn. Í samanburði við Ísland eru staðirnir í öðrum 

evrópskum hvalaskoðunarlöndum í Evrópu ekki alltaf eins aðgengilegir og á Íslandi. 

Sem dæmi má nefna Noreg. Landið er þrisvar sinnum stærra en Ísland en 1998 var 

einungis boðið upp á hvalaskoðun á tveimur stöðum. Á sama tíma buðu hins vegar 

ellefu hvalaskoðunarfyrirtæki upp á hvalaskoðun á átta stöðum á Íslandi. Í Frakklandi 

er hægt að skoða langreyðar og búrhvali en þar er einungis að hafa þriggja til átta 

daga hvalaskoðunarferðir.196 

Að lokum vil ég með rökstuðningi mínum vekja athygli á sérstöðu íslenskrar 

hvalaskoðunar og reyna að gera Íslendingum grein fyrir það. Staðreyndir um vöxt og 

stöðu hennar í ferðaþjónustu ásamt væntingum ferðamanna til náttúru og hvala sýna 

að greinin á það skilið að vera tekin alvarlegt. Hvalaskoðun hérlendis gæti verið 

sérkenni Íslands líkt og óspillta náttúra. Hér er einstakt tækifæri til að bæta við ímynd 

Íslands: Land ósnortinnar og óspilltrar náttúru verði einnig land hvalaskoðunar. Staða 

hvalaskoðunar í ferðamennsku og mikil og sífellt vaxandi þátttaka erlendra gesta 

mynda traustan grunn til að byggja á. En ekki síst væri það áhugavert við 

markaðssetningu hvalaskoðunar og landsins í heild á ferðamarkaðinum þar sem 

forsendur beggja aðila, seljenda og kaupenda, framboð og eftirspurn fella 

nákvæmlega saman: Íslendingar geta nýtt sér, sem seljendur, auðlind sína á grundvelli 

væntinga kaupenda sem líta á Ísland sem land óspilltrar náttúru og á hvalinn sem tákn 

                                                 
196 Hoyt, Erich: Whale Watching 2001. bls. 82. 
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þess. Við sáum að slíkar aðferðir báru árangur á Húsavík sem skapað hefur verið 

ímynd sem höfuðstaður hvalaskoðunar í Evrópu eða „Whale watching capital of 

Europe.“ 
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Lokaorð 
Frá 12. öld fram til 17. aldar var hvalveiði í atvinnuskyni einkum stunduð af 

Böskum, á eftir þeim fylgdu fleiri þjóðir. Það telst vera öruggt að auðug mið 

Íslendinga hafa verið kunn sökum verslunarferða ýmissa þjóða hingað. Sum svæði í 

Norður-Atlantshafinu þóttu vera auðugust og þegar deilur risu vegna þess að of 

margar þjóðir veiddu á sömu svæðum var að lokum einnig sótt á Íslandsmið. Hvenær 

og hvaða þjóð það var sem sótti fyrst á Íslandsmið er ekki nákvæmlega vitað en 

Baskar eru taldir vera sú þjóð sem sótti þangað mest. Bráðin á þessum tíma var 

sléttbakur, norðhvalur og seinna einnig búrhvalur. Úr þeim var fyrst og fremst unnið 

lýsi og skíði sem hráefni fyrir iðnaðinn. Á fyrri hvalveiðitímanum frá 12. öld unnu 

hvalveiðimenn við Norður-Atlandshafið aðallega úr aflanum við land. Það varð til 

þess að Íslendingar höfðu viðskiptaleg samskipti við erlenda hvalveiðimenn þó mest 

við Baska en sjálfir veiddu Íslendingar út af ýmsum ástæðum fremur lítið. Samt sem 

áður hljóta hvalir að hafa verið nýttir í sjálfsþurftabúskap þar sem þeir eru nefndir í 

sumum fornum íslenskum ritum. Fyrra hvalveiðitímabilinu lauk á 19. öld þegar í 

fyrsta skipti mátti finna fyrir ofveiði við Norður-Atlantshafið. 

Nútímahvalveiði einkennist af mikilli byltingu og ofveiði en árangur þess 

tímabils má rekja til uppfinninga Norðmannsins Svends Foyns. Uppfinningar hans 

leiddu til þess að farið var að veiða í meira mæli hraðsyntar hvalategundir eins og 

steypireyðar, langreyðar og hnúfubaka í stað sléttbaka og norðhvala áður. 

Nútímahvalveiði við Ísland hófst 1883 þegar Norðmenn reistu fyrstu 

hvalaveiðistöðina á Langeyri við Álftafjörð vestra. Hvalveiðistöðunum hérlendis 

fjölgaði á næstu árum og er stöðin Sólbakki í Önundarfirði talin hafa verið stærst 

þeirra. Þegar bera fór á ofveiði við vesturströnd landsins teygðust veiðarnar 

einfaldlega austur fyrir landið, um aldamótin, en þar fór allt á sama veg. Fáum árum 

seinna, 1915, tók Alþingi Íslendinga loks þá  ákvörðun að setja bann við öllum 

hvalveiðum í þeim tilgangi að bjarga þeim sem eftir voru enda sýndu hvalveiðar 

Norðmanna að hér væri um nýstárlegan og arðbæran atvinnuveg að ræða.  

Árið 1935 hófst hvalveiðitímabil Íslendinga sem stóð fram til ársins 1986. Þá 

setti Alþjóðahvalveiðiráðið bann við öllum hvalveiðum í heiminum. Í staðinn fyrir að 

mótmæla banninu líkt og Norðmenn og Japanir gerðu ákváðu Íslendingar að stunda 

hvalveiðar í vísindaskyni sem voru leyfðar til þess að gera rannsóknir á stofnstærð og 

veiðiþoli ýmissa hvalategunda. Þá ákvörðun töldu alþjóðleg náttúrusamtök ekki rétta 

og neyddu Íslendinga til að hætta veiðunum með því að koma af stað áróðursherferð 
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gegn íslenskum sjávarafurðum á mikilvægustu mörkuðum Íslendinga. Þar sem 

starfsemi Alþjóðahvalveiðiráðsins umbreyttist í rás tímans töldu Íslendingar að 

megintilgangur hvalveiðiráðsins væri ekki lengur í samræmi við stefnu lands síns og 

hagsmuni sína og sögðu sig úr ráðinu árið 1991. En Íslendingar áttuðu sig mjög 

fljótlega á að úrsögninni úr ráðinu fylgdu fleiri gallar en kostir og því var ákveðið, 

eftir tíu ár, að sækja aftur um aðild. Árið 2002 var umsókn Íslendinga um aðild 

samþykkt ásamt meðfylgjandi skilyrðum Íslendinga sem fólust í að mótmæla 

samtímis hvalveiðibanninu frá árinu 1986. Samþykkt var einnig umsókn Íslendinga 

um leyfi fyrir hvalveiðum í vísindaskyni. Árið 2003 og 2004 höfðu Íslendingar þegar 

veitt 61 hrefnu og ætla að hefja hvalveiði í atvinnuskyni árið 2006. 

Meðan deilt var á Alþingi um hvernig hagsmuna Íslendinga í tengslum við 

nýtingu hvala væri best gætt tóku aðrir eftir því að hvalaskoðun erlendis var vaxandi 

og nýstárleg atvinnugrein. Fyrsta tilraun Ole Lindquists til að fá Íslendinga til þess að 

taka upp þá ferðamannaafþreyingu fékk lítinn hljómgrunn en önnur tilraun Ásbjarnar 

Björgvinssonar bar mun meiri árangur. Á þessum tíma var ferðaþjónustan í miklum 

vexti og Íslendingar fóru að fjárfesta í þessum nýja atvinnuvegi. Árið 1995 buðu þrjú 

fyrirtæki upp á reglubundnar hvalaskoðunarferðir sem áður höfðu stundað 

náttúrusiglingar og sjóstangaveiðiferðir og má kalla þetta ár upphaf íslenskrar 

hvalskoðunar. Frá 1995 hefur hvalaskoðun þróast í arðbæran atvinnuveg sem á sér 

bjarta framtíð. Vöxtur þessarar greinar var með þeim mesta í heiminum og hlutfall 

ferðamanna sem fara í hvalaskoðun hefur hækkað á fáeinum árum. Vegna góðrar 

markaðsetningar hvalaskoðunar á Húsavík og með tilkomu Hvalasafnsins á Húsavík 

varð bærinn að aðalhvalaskoðunarstað Íslands og jafnvel í Evrópu. Árið 1997 var 

sjálfseignarstofnunin Hvalamiðstöðin á Húsavík (sem seinna fékk nafnið Hvalasafnið 

á Húsavík) stofnuð sem studdi framþróun íslenskrar hvalaskoðunar að verða 

samkeppnishæf á alþjóðlegum grundvelli. Árið 2003 voru hagsmunasamtökin 

Hvalaskoðunarsamtök Íslands stofnuð í þeim tilgangi að gæta sameiginlegra 

hagsmuna hvalaskoðunarfyrirtækja. Á árinu 2005 er greinilegt að hvalaskoðun hefur 

þróast í samkeppnishæfa ferðamannagrein í alþjóðlegu samhengi og mikilvæga og 

arðbæra ferðamannagrein hérlendis. 

Viðhorf til hvala hefur verið mjög mismunandi í aldanna rás en á öllum tímum 

virðist hvalurinn hafa verið heillandi skepna. Stærð hans, aðlögun að sjávarlífinu og 

hæfileikar hans heilla okkur og lífríki hans gerir hann að leyndardómsfullri skepnu. 

Þrátt fyrir það var hann á hvalveiðitímanum álitinn grimm skepna sem geymir 



 63

gífurlegt magn af dýrmætu lýsi og hvalveiðar taldar vera lífshættuleg atvinnugrein. Á 

tímabili nútímahvalveiða hvarf þetta viðhorf þar sem maðurinn hafði, vegna byltingar 

í þróun veiðitækja, augljóslega náð yfirhöndinni í baráttunni við hvalinn. Ímynd 

hvalsins á þessu tímabili var lifandi lýsisgámur, auðlind og hráefni fyrir iðnaðinn. Í 

kjölfar óhóflegra veiða þess tímabils fækkaði hvölum verulega og fæð hans og sú 

staðreynd að hann var kominn í útrýmingarhættu gerði hann dýrmætan á öðru sviði. 

Smátt og smátt varð hann aftur heillandi skepna sem hafði sérstöðu í dýraríkinu og í 

hugarheimi mannanna. Þannig þróaðist ímynd hvala í að vera tákn óspilltrar náttúru, 

táknmynd þess að lifa af og tákn áframhaldandi lífs á jörðu. Í augum Íslendinga er 

hins vegar erlent nútímalegt viðhorf ekkert annað en dýraverndunarheimspeki sem 

byggist á óskynsamlegum og tilfinningalegum rökum. Fortíðarinnar vegna hafa 

Íslendingar heldur raunsæislegt viðhorf til nýtingar auðlinda sinna og telst hvalurinn 

vera ein þeirra enda er hann flokkaður hérlendis sem nytjadýr. Þar sem hvalveiðar í 

atvinnuskyni eru bannaðar stendur hvalurinn hérlendis fyrst og fremst táknrænt fyrir 

vannýtta auðlind landsins. Í hvalveiðibaráttu við erlendar þjóðir barðist íslenska 

þjóðin sem ein heild um þjóðarrétt sinn og hvalurinn og hvalveiði fengu nýja 

merkingu, táknuðu pólitískt frelsi og sjálfstjórn, þjóðarstolt og þjóðernishyggju. En 

viðhorfin breyttust þegar hvalaskoðun hófst. Því meir sem hvalaskoðun festi sig í 

sessi í íslensku samfélagi því meir klofnaði þjóðin þegar kom að túlkun hugtaksins 

"sjálfbær nýting". Hjá hluta Íslendinga endurspeglar hvalurinn á seinni árum nefnilega 

annan kost á nýtingu auðlindar sem val er á. 

Þar sem flestir gestir í hvalaskoðunarferðum eru erlendir er hvalaskoðun 

skilgreind sem ferðamannagrein eða ferðmannaafþreying. Þar sem hún er tiltölulega 

ung grein innan ferðaþjónustunnar eru því miður einungis til takmarkaðar upplýsingar 

um hana og væri ráðlagt fyrir hvalasamtök að leggja meiri áherslu á ýmsa þætti 

varðandi hvalaskoðun sem ferðamannagrein, til þess að geta fengið fullnægjandi og 

fullkomna heildarmynd af greininni og áhrifum hennar á íslenskt þjóðarbú. Enda þótt 

hvalaskoðun sé talin vera ung grein hefur hún náð að festa sig nú þegar í sessi meðal 

annarra greina ferðaþjónustunnar. Eflaust er íslensk hvalaskoðun í miklum vexti og 

gæti núverandi stefna Alþingis um hvalveiði komið í veg fyrir framfarir hennar þar 

sem hún er háð ferðamannamarkaðinum.  

 Náttúran virðist vera tengingin á milli hvala og Íslands sem ferðamannaland. 

Ímynd Íslands er land óspilltrar náttúru. Þess vegna er Ísland áfangastaður 

umhverfissinnaðra ferðamenn og ekki síst náttúruverndarsinna og ferðamennirnir 
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sækjast eftir ómengaðri, hreinni og ósnortinni náttúru og náttúrutengdri afþreyingu. 

Hvalaskoðun fer fremst í flokki náttúrutengdrar afþreyingar og er möguleiki fyrir 

náttúru- og umhverfisinna að sýna opinberlega áhuga á verndun hvala þar sem hún 

telst vera vistvæn nýting hvalastofnsins. 

 Boðið er upp á Hvalaskoðun á mörgum stöðum í Evrópu en þar er hvergi að 

finna sömu fjölbreytni í tegundum og á Íslandi og hvergi í Evrópu er hægt að nálgast 

stærsta dýr heimsins eins vel og hér. Hvalaskoðunartímabilið hérlendis er á  

aðalferðamannatímanum og teljast hvalaskoðunarstaðir á Íslandi vera aðgengilegri en 

annars staðar í Evrópu. Sökum þess er staða Íslands meðal evrópskra hvalaskoðunar-

landa sérstök. 

Að lokum langar mig að svara öllum spurningunum sem leiddu lesandann 

gegnum ritgerðina. Ástæðuna fyrir því að Íslendinga eru hlynntir hvalaskoðun má 

rekja til forns tíma. Auk þess hefur álit þeirra á nýtingu auðlinda þróast og breyst. 

Fyrst og fremst hafa Íslendingar frá upphafi byggt afkomu sína á að nýta auðlindir 

hafsins og  á hlunnindum náttúrunnar sem raunsæisleg afstaða nútímamannsins til 

hvala og náttúru er byggð á. Auðug og rík mið Íslands eru að sjálfsögðu forsendur 

þessarar þróunar. Á hvalveiðitímanum við strendur Íslands milli 17. og 20. alda 

fylgdust Íslendingar með hvernig hvalirnir voru bersýnilega nýttir og meðhöndlaðir 

sem auðlind og hráefni fyrir iðnaðinn. Má álykta að það styddi álit Íslendinga um 

nýtingu auðlindarinnar. Gegnum hvalveiði Norðmanna og starfsemi þeirra hér við 

land kynntust Íslendingar hins vegar einnig verðmæti í hvalnum og lærðu að virða 

hvalveiði sem arðbæran og nýstárlegan atvinnuveg. Á þessum tíma byggðu 

Íslendingar enn meira afkomu sína á nýtingu hafsins og þar af leiðandi var seinna 

stofnað íslenskt hvalveiðifyrirtæki. Þangað til allsherjarhvalveiðibannið gekk í gildi 

voru Íslendingar vanir að nýta hvalinn á ýmsan hátt og þótti þess konar nýting á þeim 

tíma vera fremur eðlileg. Hvalveiðibannið 1986 og endurnýjun þess árið 1989 var þar 

með endalokin á góðum viðskiptamöguleikum lands sem átti ekki um margt að velja. 

En þá gerðist það einmitt á þessu tímabili að ferðaþjónusta þróaðist í nýjan og 

raunverulega atvinnuveg og ný Íslandsmynd mótaðist hérlendis. Íslendingar gerðu sér 

grein fyrir að hreinleiki og fegurð náttúru lands síns væri grundvöllur fyrir 

ferðaþjónustuna og sköpuðu þannig nýja og dýrmæta auðlind. Í þeirri auðlind 

leyndust töluverðir vaxtarmöguleikar og ekki síst björt framtíð, sérstaklega fyrir íbúa 

ákveðinna sveitarfélaga. Með þeim hætti fóru Íslendingar að nýta auðlindirnar í 

ferðaþjónustu og buðu upp á náttúrutengda afþreyingu. Hvalaskoðun var ein þeirra. 
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 Forsendur þess að hvalaskoðun náði að festa rætur á Íslandi felast einnig í 

væntingum ferðafólks sem heimsækir Ísland. Flestir ferðamenn koma frá Evrópu og 

má flokka þá sem umhverfis- og náttúruverndarsinna. Þeir hafa þess vegna mikinn 

áhuga á náttúrutengdri afþreyingu eins og hvalaskoðun. Sérstaða hvalsins í 

hugarheimi nútímafólks, staða hans sem tákn óspilltrar náttúru og táknmynd þess að 

lifa af sem gerir hvalaskoðun æ eftirsóknarverðari styður þetta. Auk þess er 

hvalaskoðun í hugum sumra tækifæri til að sýna áhuga á dýraverndun og samtímis 

möguleiki til að taka þátt í vernduninni sjálfri. Í augum ferðafólks er Ísland síðasta 

landið í Evrópu þar sem náttúran er tiltölulega ósnortin og einnig eina landið í Evrópu 

sem býður upp á einstaka möguleika í hvalaskoðun líkt og fjölda tegunda eða 

aðgengni að hvalaskoðun. Sérstaða Íslands sem ferðamannastaður og 

hvalaskoðunarland í Evrópu virðist vera mikið afdráttaafl í ferðaþjónustunni þar sem 

náttúru- og umhverfissinnaðir ferðamenn geta sameinað hér mikilvægar óskir um 

náttúruvernd, dýravernd og einstaka náttúruupplifun. 

 Þversögnin sem virtist hafa myndast í því að hvalveiðiþjóð væri hlynnt 

hvalaskoðun og í því að hvalveiðar væru aftur teknar upp þó að hvalaskoðun væri 

orðin mikilvæg ferðamannagrein er í rauninni ekki þversögn í sjálfri sér. Íslendingar 

stunda ekki hvalaskoðun af hvötum sem lúta að verndun þeirra heldur er hvalaskoðun, 

í þeirra augum, ein leið til að nýta auðlindir hafsins. Þjóðin er hins vegar ekki alveg 

sammála um hvort nýta ætti auðlindina "hvalur" á nýtískalegan hátt eða á 

hefðbundinn máta. Þar af leiðandi hefur þjóðin skiptist í tvennt undanfarin ár. Annar 

hópurinn er hlynntur hvalaskoðun og byggir lífskjör sín á þessari nýtískulegu nýtingu 

hvalastofnsins sem lofar góðri framtíð. Hinn hópurinn er hlynntur hvalveiði vegna 

þess að hann telur það í fyrsta lagi vera þjóðarrétt sinn og í öðru lagi hafi hvalveiði 

einu sinni verið grundvöllur ákveðinna viðskipta. Grundvöllur viðhorfs Íslendinga til 

nýtingar auðlindar, og þar með taldir hvalir, hefur þess vegna ekki breyst heldur 

einungis viðhorf til þess hvernig nýta má hvalina. 

Ástæður mótsagnarinnar eru þar með fundnar en hins vegar vitum við einungis að 

hluta til svarið við því hvers vegna íslensk hvalaskoðun er árangursrík ferðamanna-

afþreying. Endanlegt svar þess og sérkennileg þróun í hvalaskoðun felast hins vegar í 

þörfum Íslands fyrir ný viðskipti og í markaðshópunum sem var til staðar og 

reiðubúinn að nýta sér framboð Íslendinga. Hagsmunir beggja aðila náðu saman þó að 

drifkrafturinn hafi ekki verið sá sami. Þannig myndaðist besta mögulega undirstaðan 

fyrir árangursrík viðskipti hvalaskoðunariðnaðarins. Sérkenni þróunarinnar felst í því 
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annars vegar á hve stuttum tíma hvalaskoðun festi rætur hérlendis og hins vegar í því 

að hún hefur náð betri árangri en aðrar eldri greinar ferðaþjónustunnar sem bjóða upp 

á afþreyingu. 
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