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HAFIÐ VIÐ ÍSLAND 

Fáar þjóðir í heimi hér eru eins háðar hafinu og Íslendingar. Eina 

leiðin til að komast hingað eða fara héðan er yfir hafið. Hafið hefur í 

gegnum aldirnar verið okkur bæði til gagns og ógagns. Forfeður 

okkar voru einstaklega lagnir við að nýta hafið en síðar varð það 

hindrun þegar landið varð fátækara og siglingar til landsins oft og 

tíðum erfiðar vegna hafíss. En til hafsins sækjum við ekki bara fæðu 

heldur líka afurðir til að selja, og í raun hita líka. 

 

 

Svæðaskipting hafsins. Mynd: Hreiðar Þór Valtýsson 

 

Hafinu er skipt upp í nokkur svæði. Grynnsti hlutinn er fjaran. 

Neðan við fjöruna er landgrunnið og grunnsævið yfir því. Þetta er 

svæðið þar sem botnfiskveiðar okkar fara að mestu fram. Neðan við 

landgrunnið kemur svo landgrunnsbrúnin, síðan landgrunnshlíðin 

og að lokum djúpsjávarbotninn. 
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Fjaran 

Fjaran er það svæði hafsins sem er hvað aðgengilegast og því það 

svæði sem við þekkjum best. Fjaran er á mörkum þess að vera land 

og sjór og þar lifa aðeins örfáar þeirra tegunda sem lifa í sjónum. 

 

Þang í fjöru. Mynd: Bjarni Eiríksson 

Fjörur geta verið fjölbreytilegar, allt frá leirfjörum til brimsamra 

klettafjara. Klettafjörur finnast aðallega á nesjum þar sem ágangur 

sjávar skolar öllu lauslegu burt. Malarfjörur eru algengastar á 

Íslandi og finnast þar sem skjólsælla er. Leirfjörur eru við ósa stórra 

áa þar sem mikið fíngert set berst frá ánum, safnast upp og myndar 

fjöru. Í ólíkum fjörum myndast líka mismunandi lífsskilyrði fyrir 

lífverur. Því er tegundasamsetning í fjörum mjög fjölbreytileg. 

Botnþörunga er t.d bara að finna í klettafjörum þar sem ekki er of 

mikið brim. Ef botninn er of fínn eða brimið of mikið ná 

botnþörungar ekki festu.  
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Þaraskógar minna um margt á skóg á landi. Mynd: Erlendur Bogason 

 

Lífið og lífverurnar eru líka misvel sjáanlegar í fjörum og kann 

mörgum að finnast leirfjörur líflausar í samanburði við klettafjörur, 

en það getur verið villandi því fjölmargar lífverur lifa ofan í setinu.  

 

Fjörur landsins eru nokkuð mismunandi milli landsvæða. 

Suðurströndin er að mestu sendin og brimsöm. Þar er lítið líf því 

lífverur eiga erfitt með að athafna sig á síbreytilegum sandinum. 

Fjörur við Austur- og Norðurland eru fjölbreyttar, en þó að mestu 

klettafjörur. Tegundafjölbreytni er hins vegar ekki sérstaklega mikil 

þar sem sjórinn þar er kaldur og færri lífverur finnast alla jafna í 

köldum sjó en hlýjum. Lítill munur er á fjöru og flóði á Norður- og 

Austurlandi sem gerir fjörur mjóar og búsvæði lífvera því minna. 
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Lífauðugustu fjörur landsins er að finna vestanlands, en þar kemur 

hlýr sjór upp að landinu og mikið er um grunnsævi og sker. Munur á 

flóði og fjöru er líka mikill. 

 

Áður fyrr voru fjörunytjar mikilvægar við Ísland. Sumar 

þarategundir eins og söl eru ætar og voru á árum áður borðaðar í 

mun meiri mæli en nú. Í fjörum safnast líka rekaviður sem þótti 

mikil búbót á nánast trélausu landinu. Hvalreka var hægt að finna í 

fjörum, auk þess sem veiða mátti og safna ýmsum lífverum eins og 

sel, hrognkelsi og bláskel. Jarðir sem áttu aðgang að góðum fjörum 

voru því mjög verðmætar. 
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Landgrunnið 

 

Landgrunnið við Ísland. Mynd: Landhelgisgæslan 

 

Við Ísland er tiltölulega stórt landgrunn, álíka stórt og landið sjálft, 

sem er í raun bara land sem er undir sjó.  

Landgrunnið er vogskorið líkt og landið sjálft og er yfirleitt 

framhald af fjörðum og flóum landsins á hafsbotninum. Þó við 

sjáum ekki með berum augum hvað er undir öldunum þá þekkja 

sjómenn þetta landslag vel og stunda veiðar sínar samkvæmt því. 

 

Landgrunnið nær yfirleitt niður á 200 m dýpi, þó stundum grynnra 

og eða dýpra. Yfirborð sjávar hefur í gegnum aldirnar hækkað og 

lækkað á víxl og hefur landgrunnið því líka stundum staðið á þurru 
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landi þegar yfirborð sjávar var mjög lágt. Þegar yfirborð sjávar var 

hátt voru stór svæði, sem nú eru láglendi, undir sjávarmáli. 

 

 

 

Mið-Atlantshafshryggurinn teygir sig frá suðvestri til norðausturs, 

allt frá suðurskauti til Norðurskauts. Ísland er í raun eini staðurinn 

þar sem þessi hryggur stendur upp úr sjó. Sunnan við landið kallast 

hann Reykjaneshryggur en norðan við land er hann kallaður 

Kolbeinseyjarhryggur. Þessi hryggur hefur mikil áhrif á hafstrauma 

með því að beina þeim í ákveðnar áttir.  

 

Íslenska landgrunnið, Reykjaneshryggur og Kolbeinseyjarhryggur.  

Hvalbein finnast á fjöllum 

Yfirborð sjávar hefur verið svo hátt að hluti af láglendi landsins var 

undir sjó. Hvalbein hafa fundist í 85m hæð á Akrafjalli. 
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Uppsjórinn og miðsjórinn 

Uppsjórinn nær í raun yfir allan vatnsmassann, frá yfirborði niður 

að botni yfir landgrunninu, en botninn er ekki talinn með. Lífverur 

sem lifa í uppsjónum eru óháðar botninum. Í úthafinu fyrir utan 

landgrunnið nær uppsjórinn niður á um 200 metra dýpi. Í honum 

finnst fjöldinn allur af lífverum af ýmsum stærðum og gerðum.  

 

Svif, plöntusvif og dýrasvif, er undirstaða fæðukeðjunnar í 

uppsjónum. Lífverur sem lifa í uppsjónum lifa í þrívíddarumhverfi 

þar sem einsleitur sjór er á alla kanta. 

 

Miðsjórinn kemur neðan við uppsjóinn og nær niður á um 10.000 

metra dýpi. Munurinn á uppsjónum og miðsjónum er sá að birtan er 

misjöfn. Í uppsjónum er næg birta fyrir þörunga til að ljóstillífa, en í 

miðsjónum er of dimmt fyrir það. Öll framleiðni á sér því stað í 

uppsjónum og lífverur í miðsjónum eru háðar fæðu sem berst að 

ofan. Fyrir neðan miðsjóinn kemur djúpsjórinn. 
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Djúpsjórinn 

Landgrunnshlíðin er yfirleitt brött efst en það dregur úr brattanum 

þegar neðar kemur og að lokum jafnast hann út á 

djúpsjávarbotninum á 

3.000-6.000 metra dýpi. 

Hafið fyrir ofan 

djúpbotninn er nefnt 

úthafið. Fiskar og aðrar 

lífverur sem lifa neðan 

landgrunnsins eru oft 

undarlegir í útliti og mjög 

ólíkir þeim lífverum sem 

við þekkjum af 

landgrunninu.  

 

 

Svartdjöfull er djúpsjávarfiskur . Mynd: Jón Baldur Hlíðberg 

 

Samkvæmt National Geographic 

Atlas er mesta sjávardýpt í heimi 

10.924 metrar í Marianas 

djúpsjávarrennunni sem er nálægt 

eyjunni Guam í Kyrrahafi. 

 

Hæsta fjall í heimi, Mount Everest 

er 8.882 metrar. 

 

Mesta sjávardýpt í íslenskri lögsugu 

er um 3.300 metrar. 
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Í djúphafinu ríkir myrkur, kuldi og stöðugleiki ólíkt því sem gerist á 

landgrunninu og við yfirborð sjávar. Árstíðaskipti hafa lítil áhrif 

svona djúpt niður og nánast engar veiðar eru stundaðar í 

djúpsjónum. Rannsóknir á honum eru afar takmarkaðar og því er 

þekking okkar á þessu gríðarlega stóra búsvæði lítil. Þó vitum við 

að djúpsjórinn norðan við land er ólíkur þeim sem er sunnan við 

land. Djúpsjórinn fyrir norðan er mun kaldari og fer allt niður undir 

0°C, en frýs þó ekki vegna seltunnar. Sunnan við landið er 

djúpsjórinn um 3°C. Þessi hitamunur gerir það að verkum að 

djúpsjávarlífverur norðan við Ísland eru ekki þær sömu og sunnan 

við landið. 
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Hafstraumar 

Vegna norðlægrar legu landsins kunna einhverjir að halda að 

sjórinn í kringum Ísland sé bæði kaldur og líflaus. Staðreyndin er 

hins vegar sú að hann er iðandi af lífi. Skýringuna á því má finna í 

samspili hafstrauma sem umlykja landið og landgrunnsins. 

 

 

https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=3m31s
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Hafstraumar umhverfis Ísland 

. Mynd: Endurteiknað úr Hjálmar Vilhjalmsson 2002. 

 

Heitir hafstraumar 

Hluti af íslenskum sjó er talinn hefja ferð sína í Karíbahafi. Við 

suðurströnd Flórída þrýstist þessi heiti sjór út og dregst svo upp 

eftir Norður–Atlantshafinu. Þetta er Golfstraumurinn. 

Golfstraumurinn nær strangt til tekið bara upp að austurströnd 

Norður-Ameríku og aðeins út á Atlantshafið. Þar verður hann að 

Norður-Atlantshafsstraumi.  
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Hluti af Norður-Atlantshafsstraumnum, Noregsstraumurinn, heldur 

upp fyrir Bretland, eftir Noregsströnd og upp í Barentshaf. Hluti af 

honum kvíslast þó frá og kemur upp til Íslands og nefnist þá 

Irmingerstraumurinn. Hann flæðir upp eftir vesturströnd Íslands, 

þar sem hluti sveigir í vestur og fer niður til Grænlands en hluti 

sveigir í austur og hitar upp landgrunnið norðan við Ísland.  

 

Þessi hafstraumur hefur þó kólnað heilmikið á leið sinni úr 

Karíbahafinu. Upphaflega er hann um 25°C heitur en þegar hann 

kemur að Vestmannaeyjum er hitinn kominn niður í 7-11°C eftir 

árstíma. Úti fyrir Eyjafirði er hitinn yfirleitt 2-8°C eftir árstíma. 

Vegna áhrifa frá landi verða hitasveiflur þó enn meiri þegar nær 

dregur landi. Inni í Eyjafirði getur hitinn farið yfir 10°C á sumrin en 

dottið niður fyrir 0°C að vetri. Þó þetta virðist ekki mikill hiti miðað 

við hitastigið þegar straumurinn leggur af stað úr Karíbahafinu er 

hann nægur til þess að við Ísland er sjávarhiti hærri en yfirleitt er á 

þessari breiddargráðu. 

Þessi hitasending úr Karíbahafi verður því til þess að Ísland er 

byggilegra en annars væri. 

 

Ísöld  

Komið hefur fyrir að þessi hitasending úr Karíbahafi hafi 

stöðvast að mestu og enginn heitur straumur borist norður 

eftir Atlantshafinu. Afleiðingar þess voru ísaldir þar sem 

Ísland fór á kaf undir margra tuga eða hundraða metra 
þykkan ís. 
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Kaldir hafstraumar 

Við Ísland er samt ekki bara hlýr sjór. Úr norðri koma líka kaldir 

hafstraumar og segja má að hafið við Ísland sé vígvöllur kaldra og 

hlýrra hafstrauma.  

 

Köldu straumarnir eru tveir. Annar á uppruna sinn í ísköldu 

Norður-Íshafinu. Hann kemur eftir austurströnd Grænlands og 

nefnist því Austur-Grænlandsstraumurinn, en hann ber með sér 

hafís. Yfirleitt flæðir hann bara fram hjá Íslandi og veldur ekki 

miklum vandræðum. Hann getur þó líka orðið mjög sterkur, en það 

er sjaldgæfara.  

 

Hafís út frá ströndum Íslands. Mynd: Landhelgisgæslan 
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Sé hlýi Irmingerstraumurinn veikur og megnið af honum streymi 

vestur eftir landgrunnsjaðri Grænlands, í stað þess að sveigja austur 

á norðurmið Íslands, þá getur Austur-Grænlandsstraumurinn sveigt 

til austurs, norður af Íslandi. Þá verður hafísár og firðir og flóar 

Norðurlands geta fyllst af hafís sem getur gert þeim sem þar búa 

lífið afar leitt. Þá kólnar í veðri, gróður og jurtir vaxa hægt og 

sjómenn geta ekki stundað veiðar sínar vegna hafíssins.  

 

Fyrr á tímum fylgdi þessu stundum hungursneyð en sem betur fer 

hefur ekki borist svo þéttur ís að ströndum Íslands síðan árið 1970. 

Irmingerstraumurinn hefur þvert á móti verið að styrkjast og hafið 

við Ísland þar af leiðandi verið að hlýna. 
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Hafís í Hvanneyrarkróknum á Siglufirði árið 1965. Mynd: Siglo.is 

Hinn kaldi straumurinn nefnist Austur-Íslandsstraumurinn, en 

hann er blanda af Atlantssjó sem farið hefur langt norður fyrir 

Ísland og kólnað án þess að sökkva og sveigt aftur í suður og 

nokkuð köldum pólsjó. Þetta er kaldur hafstraumur sem heldur 

sjónum úti fyrir Austfjörðum köldum. Hann ber þó ekki með sér 

hafís. 

 

 

Auk þessara tveggja strauma gengur svokallaður standastraumur 

réttsælis í kringum landið. Hann er í raun ferskvatnsblandaður 

Atlantssjór, en ferskvatnið kemur frá þeim mörgu ám sem falla hér 

til sjávar. Hafstraumarnir valda því að sjórinn er heitastur við 

Suðurland en kaldastur við Austurland. Munur milli árstíða er þó 

mestur á Norðurlandi þar sem í góðu árferði getur orðið nokkuð 

hlýtt en í slæmu hafísári ískalt. 

 

 

 

 

Austfjarðaþokan 

Myndast vegna þess að kaldur sjór berst með Austur-

Íslandsstraumnum upp að Austfjörðum þar sem hann mætir 
nokkuð háum lofthita. Við þetta myndast þoka á þessum 

slóðum - sem er hin fræga Austfjarðaþoka.  
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LÍFRÍKI HAFSINS 

Áður en við höldum lengra skulum við staldra við og gera okkur 

grein fyrir lífverum hafsins. Uppruni lífs á jörðinni er í hafinu, en í 

því bjuggu og þróuðust allar lífverur jarðarinnar í milljónir ára áður 

en þeim datt í hug að ganga á land. Lífríki hafsins hefur því 

gjörbreyst. Í hafinu finnast bæði stærstu og langlífustu dýr 

jarðarinnar en þar er einnig að finna aragrúa agnarsmárra lífvera 

sem sumar hverjar lifa aðeins í fáeina daga. Lífríkið í hafinu er 

gjörólíkt lífríki á landi. 

 

Trjónukrabbi á hafsbotni. Mynd: Erlendur Bogason 
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Margar lífverur í sjó eru fastar á botninum og þeim er því oft ruglað 

saman við plöntur. Svampar eru ein tegund lífvera í sjó en þeir 

líkjast gjarnan mosa á hörðu undirlagi og botnföst holdýr líkjast 

einna helst blómum þó þau séu í raun skæð rándýr. Skrápdýr silast 

um á botninum, stór, áberandi og vel brynvarin. Það er ekki hægt að 

finna nein sambærileg dýr á landi. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=flS5o6lqtsM
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Lífbelti 

Hafstraumarnir gera það að verkum að Ísland er á mörkum tveggja 

heima, kaldtempraða beltisins og kuldabeltisins. Hér við land 

finnast því lífverur frá báðum þessum beltum. Þetta veldur því að 

umhverfissveiflur geta verið mjög miklar og óútreiknanlegar á 

Íslandi. 

 

Meðalyfirborðshiti sjávar fyrir allt árið. Við miðbaug verður heitast og kaldast við 
pólana. Hitastig við Ísland er yfirleitt frá 4 til 9°C. Ljósblái liturinn sýnir kaldtempraða 

beltið en dökkblái kuldabeltið þar sem hitastig sjávar getur farið undir frostmark. 
Ísland liggur á mörkum tveggja belta. Flest stærstu fiskimið heimsins eru þar sem 

sjórinn er ljósblár. Mynd: NASA ocean color web 

 

 

Aðstæður í hlýja sjónum sunnan við landið eru þó frekar stöðugar. 

Þar er tegundafjölbreytni meiri og finnast margar tegundir sem eru 

algengar á öðrum kaldtempruðum hafsvæðum í heiminum. Sveiflur 

í hitastigi og öðrum umhverfisþáttum eru mun meiri norðanlands 

og þar finnast líka færri tegundir.  
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Það er vegna þess að fjölmargar tegundir sem einkenna 

kaldtempraða beltið fyrir sunnan eða kuldabeltið fyrir norðan geta 

ekki lifað við þessar umhverfissveiflur til lengri tíma. Lífverurnar 

vilja annað hvort hafa heitt eða kalt en ekki sitt á hvað. Á móti 

kemur að fjölmargir gestir láta sjá sig þar reglulega og fer það þá 

eftir tíðarfari hvort það eru tegundir ættaðar úr norðri eða suðri. 

 

Náttúran er síbreytileg og nýjar tegundir eru sífellt að bætast við. 

Hitastig sjávar við Ísland hefur verið að hækka síðasta áratug, sem 

skýrir komu margra tegunda. Umhverfið er líka að breytast og sumt 

er af manna völdum. Nýjar tegundir berast til dæmis milli hafsvæða 

með kjölvatni skipa eða eru færðar viljandi á milli hafsvæða. 

 

  

Hvað er kjölvatn? 

Neðst í kili skipa eru stórir tankar sem eru fylltir með sjó til að 

skipið sé stöðugra á siglingu. Skip sem fyllir á kjölfestutanka sína 
með sjó við Noregsstrendur flytur með sér lífverur í sjónum. Það 

þykir því ekki gott að losa kjölvatn á öðrum stöðum en það var 

tekið. 
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Frumframleiðendur 

Frumframleiðsla er undirstaða nær alls lífs á jörðinni. Á landi eru 

það plöntur sem sjá um frumframleiðsluna. Plöntur eru afar 

sjaldgæfar í sjó en þar eru hins vegar þörungar sem ljóstillífa, rétt 

eins og plöntur. Þörungar þurfa líkt og plöntur aðeins birtu, vatn og 

næringarefni til þess að búa til lífræn efni úr ólífrænum efnum. Dýr 

geta ekki ljóstillifað og því þurfa þau að fá lífræn efni með því að éta 

aðrar lífverur. Þörungar eru því undirstaða fæðukeðjunnar í hafinu. 

 

Hér má sjá hefðbundinn ársferil í magni hitastigs, lengd dags og svifþörunga í 
yfirborðssjó við Ísland.Mynd: Hreiðar Þór Valtýsson 

 

Til eru tveir flokkar þörunga, botnþörungar og svifþörungar. 

Botnþörungar líkjast landplöntum en þeir eru bundnir við botninn 

og finnast því aðeins á mjóu belti meðfram ströndinni þar sem 

sólarljós nær niður. Botnþörungar hafa ekki rætur og geta því ekki 

fest sig niður á mjúkum botni.  

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des

Mánuður

Næringarefni Hitastig Svifþörungar Lengd dags
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Þeir hafa hins vegar þöngulhaus sem getur límt þá við steina og 

kletta. Botnþörungar finnast aðeins á hörðum botni en flestir þekkja 

þá undir nafninu þari eða þang. 

 

Rauðþörungar, brúnþörungar og grænþörungar eru botnþörungar. Mynd: Erlendur 
Bogason 

 

Svifþörunga, eða plöntusvif er hins vegar að finna alls staðar í 

hafinu og heildarframleiðni þeirra er því miklu meiri en 

botnþörunganna. Svifþörungar eru mjög smáir og fjölga sér 

gríðarlega hratt við réttar aðstæður. Fjöldi þeirra getur verið svo 

mikill að þeir liti sjóinn.  
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Svifþörungar séðir í víðsjá. Mynd: Bjarni Eiríksson 

 

Þó þörungar þurfi aðeins næringarefni, vatn og sólarljós til að fjölga 

sér er einn hængur á. Þó nóg sé af vatni í sjónum er sólarljós aðeins 

að finna við yfirborð sjávar en mest er hins vegar af næringarefnum 

í djúpsjónum. Skortur á næringarefnum við yfirborð verður þannig 

til þess að þörungar geta ekki fjölgað sér þrátt fyrir að þar sé nóg af 

sólarljósi. Þetta á sérstaklega við um heitari svæði heimsins þar sem 

lagskipting sjávar er mjög stöðug. Á kaldari svæðum eins og við 

Ísland er ákveðið kerfi í gangi sem veldur því að næringarefni 

berast reglulega upp að yfirborðinu. Þetta leiðir til þess að 

framleiðni hafsins er mun meiri hér en í hitabeltinu. Þetta er ein 

ástæða þess að Íslandsmið eru með bestu fiskimiðum heims. 
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ÁBYRGAR VEIÐAR 

Lengi vel var lítil sem engin stjórnun á fiskveiðum í íslenskri 

lögsögu. Sjómenn stunduðu sjóinn af kappi, fiskuðu ef viðraði til og 

komu að landi með eins mikinn afla og þeir gátu. Með 

tæknivæðingunni stækkuðu fiskiskipin og flotinn allur og mönnum 

varð ljóst að stjórna þyrfti sókn á fiskimiðin með einhverjum leiðum 

til að koma í veg fyrir að fiskiauðlindir yrðu að engu. 

 

Drekkhlaðinn síldarbátur. Mynd: Emil Páll 

 

Þrátt fyrir að fiskistofnar séu endurnýjanleg auðlind þola þeir 

aðeins veiði upp að vissu marki. Áratuga ofveiði varð til þess að 

helstu nytjastofnar á Íslandsmiðum gáfu verulega eftir. 
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Í kjölfar svartra skýrslna Hafrannsóknarstofnunar um ástand 

fiskistofna árin 1975 og 1983 var horfið frá því kerfi sem byggði á 

óheftum aðgangi að auðlindinni. 

Þess í stað var ákveðið að taka upp það fiskveiðistjórnunarkerfi sem 

sjávarútvegurinn býr nú við. Eftir breytingarnar breyttust áherslur 

útgerða frá því að keppast um að veiða sem mest í það að hámarka 

tekjur af hverju veiddu kílói og lágmarka kostnað við veiðarnar. 

 

Á Íslandi hefur því verið byggt upp fiskveiðistjórnunarkerfi sem 

miðar að því að tryggja ábyrgar fiskveiðar sem fela í sér viðhald 

fiskistofna og góða umgengni um vistkerfi hafsins. Stjórnkerfi 

fiskveiða á Íslandi byggist í meginatriðum á víðtækum rannsóknum 

á fiskistofnum og vistkerfi hafsins. 
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HAFRANNSÓKNARSTOFNUN 

Hafrannsóknarstofnun er stærsta stofnun landsins á sviði haf- og 

fiskirannsókna og gegnir lögum samkvæmt mikilvægu 

ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu auðlinda hafsins. 

Stofnunin rekur fimm útibú víðsvegar um landið, rannsóknarskip 

og tilraunaeldisstöð. Í heildina hefur Hafrannsóknarstofnun um 130 

manns í sinni þjónustu.  

 

Bjarni Sæmundsson og Árni Friðriksson, rannsóknarskip Hafrannsóknarstofnunar. 
Mynd: Hafrannsóknarstofnun 
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Rannsóknarskipin eru sérútbúin rannsóknarskip og bera nöfnin 

Árni Friðriksson RE 200 og Bjarni Sæmundsson RE 30 í höfuðið á 

miklum frumkvöðlum á sviði fiskirannsókna. Auk þeirra hefur 

stofnunin til umráða lítinn bát, Einar í Nesi. 

 

 

  

https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=19m25s
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Rannsóknir 

Vegna þess hve hafið skiptir okkur miklu máli er mikilvægt að 

rannsaka það og fylgjast með ástandi hafsins og tegundanna sem 

þar lifa. Á árum áður voru auðlindir hafsins taldar óþrjótandi en nú 

vitum við að svo er ekki. Ólíkt mörgum öðrum auðlindum, eins og 

olíu, kolum og málmum, þá eru flestar þær auðlindir sem við nýtum 

í hafinu endurnýtanlegar, sem þýðir að nýir einstaklingar koma í 

stað þeirra sem deyja. Ef við veiðum of mikið af fiskum nær 

endurnýjunin hins vegar ekki að bæta upp tapið og stofnarnir 

minnka og geta jafnvel horfið ef ekkert er að gert. 

 

Þess vegna er mikilvægt að fylgjast með ástandi nytjastofna og 

reyna að meta hversu mikið er óhætt að veiða án þess að stofnar 

hljóti skaða af. Þá er talað um sjálfbærar veiðar. Því miður er ekki 

hægt að segja að allar veiðar í heiminum séu sjálfbærar.  

 

Fiskur er verðmæt afurð, rannsóknir dýrar og fiskar synda milli 

lögsaga sem gerir stjórn fiskveiða erfiða. Á Íslandi er stjórn  

fiskveiða sögð til fyrirmyndar og flestir nytjastofnar við landið í 

ágætu ástandi. Það hefur þó ekki alltaf verið svo, til dæmis hrundu 

síldarstofnarnir við Ísland á sjöunda áratugnum. 
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Mynd: Þorgeir Baldurssson 

 

Hafrannsóknarstofnun sér um að fylgjast með ástandi hafsins hér 

við land. Þetta er ekki einfalt verk því hafið hér er stórt og reka þarf 

stór og dýr skip til að geta fylgst með því sem þar gerist. Á hverju ári 

stendur Hafrannsóknarstofnun fyrir fjölmörgum 

rannsóknarleiðöngrum. Eins og fyrr segir hefur stofnunin yfir að 

ráða tveim stórum rannsóknarskipum og einum litlum 

rannsóknarbáti en auk þess er algengt að vísindamenn 

stofnunarinnar fari í rannsóknarleiðangra á venjulegum 

veiðiskipum.  

https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=9m20s
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Unnið að rannsóknum um borð í Bjarti NK 121. Mynd: Þorgeir Baldursson  

 

Rannsóknarleiðöngrunum má gróflega skipta í þrennt. 

1. Ástand nytjastofna: Árlega fara skip stofnunarinnar í fjölmarga 

leiðangra til að meta magn nytjastofna við landið. Stærstu 

leiðangrarnir eru stofnmælingar botnfiska að hausti og að vori. Þá 

fara bæði rannsóknarskipin ásamt leigutogurum og togað er á 

fjölmörgum stöðum í kringum landið. Mikil áhersla er á að alltaf sé 

sama veiðarfærið notað og farið á sömu staði. Alltaf er togað jafn 

lengi og á sama tíma árs. Með því fæst stöðluð mæling á fjölda 

flestra botnfiskstofna við landið og því hægt að bera tölurnar saman 

milli ára. Þessir leiðangrar hafa verið kallaðir togararöll.  
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Fjölmargt annað er gert í þessum leiðöngrum en að telja fiska sem 

veiðast. Það þarf til dæmis að greina þá alla til tegunda. Margir 

fiskar af hverri tegund eru lengdarmældir og mikilvægustu 

tegundirnar eru vigtaðar á ýmsan hátt. Þeir eru vigtaðir óslægðir og 

slægðir og til að fá sem besta mynd af ástandi þeirra eru lifur og 

kynkirtlar einnig vigtuð. Magainnihald er skoðað og kvarnirnar 

teknar. Í kvörnunum myndast nefnilega árhringir eins og í 

tjástofnum og því er hægt að aldursgreina fiskana.  

 

  

Skorið er skáhallt niður í höfuð fisks til að ná í kvarnirnar sem notaðar eru til að 
aldursgreina fiskinn. Mynd: Hafrannsóknarstofnun 

 

Í þessum leiðöngrum fæst því ekki bara góð mynd af því hversu 

mikið er af hverri tegund heldur má líka fá ýmsar upplýsingar um 

einstaklingsástand þeirra og bera saman milli ára. 

 

Svipaðir leiðangrar eru líka farnir þegar meta á magn af 

uppsjávarfiskum, loðnu, síld, makríl, kolmunna og úthafskarfa. Til 

þess eru notaðar tvær aðferðir. Önnur þeirra er öflug fiskleitartæki 

rannsóknarskipanna sem sendir frá sér hljóðbylgjur sem 
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endurkastast af fiskunum. Fjöldi fiskanna er þá í raun metinn eftir 

því hve endurkastið er mikið. Til að greina hvaða fiskitegundum 

endurkastið kemur frá er einnig tekið tog annað slagið með 

flotvörðu og fiskarnir sem veiðast greindir. 

Fræðilega væri hægt að nota þessa aðferð á botnfiska en þar sem 

þeir eru oft mjög nálægt botni er mun erfiðara að greina þá frá 

endurkasti botnsins.  

 

Starfsfólk Hafrannsóknarstofnunar við mælingar í Bjarti NK 121. 

 

Hvalatalning fellur einnig í þennan flokk. Hvalirnir eru þó ekki 

veiddir heldur byggir talningin á sjónrænni talningu. Skipin fara 

fastákveðna leið og reyndir hvalatalningarmenn greina og telja alla 

hvali sem sjást í kringum skipið. Reynsla er mikilvæg þarna því oft 

er erfitt að greina hvalina til tegunda. 
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Merktur hnúfubakur. Mynd: Þorgeir Baldursson 

 

2.Ástand sjávar: Það skiptir miklu máli að vita í hvaða ástandi 

sjórinn við Ísland er. Mikilvægt er að fylgjast með hitastigi hafsins 

ásamt seltustigi. Almennt þykir gott ef sjórinn er hlýr og saltur því 

það er heppilegt fyrir flesta fiskistofna. Ef mikið er af köldum og 

ferskum sjó er árferðið verra, sérstaklega ef honum fylgir mikill 

hafís. Í þessum leiðöngrum eru tekin hafsýni þar sem magn plöntu- 

og dýrasvifs er metið, en það eru undirstöður lífríkis í sjó. Því meira 

af svifi því meiri fæða er fyrir nytjastofnana. 
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Sjósýni tekin í Eyjafirði. Mynd: Vikudagur- 

 

3. Aðrir leiðangrar: Fyrir utan þessa hefðbundnu leiðangra, ástand 

nytjastofna og ástand sjávar, eru ýmsir aðrir leiðangrar. Til dæmis 

til að merkja fisk eða hvali, kanna veiðihæfni veiðarfæra, kanna 

magn vannýttra tegunda sem ekki fást upplýsingar um í 

hefðbundnum leiðöngrum, kortleggja hafsbotninn með botnsjá eða 

rannsaka jarðfræði hafsbotnsins. Þetta er engan veginn tæmandi 

listi því margt er enn órannsakað í hafinu. 
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Hvernig telja menn fiska? 

Það getur verið hægara sagt en gert að telja fiska, þar sem þeir 

hreyfa sig og við sjáum þá ekki, en í grunninn eru notaðar fjórar 

aðferðir:  

1. Talning með fiskleitartækjum. Er aðallega notuð á 

uppsjávarfiska. Gallinn við hana er að hún hentar illa fyrir 

botnfiska og fiska sem eru ekki með sundmaga því ef fiskur hefur 

ekki sundmaga endurvarpast hljóðbylgjurnar mun verr. 

 

2. Fiskmerkingar. Fiskar eru merktir, þeim sleppt og taldir 

þegar þeir veiðast aftur og heildarstofnstæð áætluð þannig. 

Gallinn við þessa aðferð er að hún er mjög dýr, óþekktur fjöldi 

merkja dettur af og aðferðin byggir á því að allir sjómenn skili 

merktum fiskum sem þeir veiða, sem þeir gera ekki. 

3. Togararöllin sem áður hefur verið lýst gefa afar mikilvægar 

upplýsingar. Gallinn er sá að þau gefa ekki upplýsingar um 

heildarfjölda fiska í sjónum heldur bara samanburð milli ára. 

4. Upplýsingar um aldurssamsetningu aflans. Þetta er 

mikilvægasta aðferðin og byggir á mikilli greiningu á 
aldurssamsetningu afla. Gallinn við þessa aðferð er að 

upplýsingarnar liggja ekki fyrir fyrr en árgangurinn er horfinn úr 

sjónum. 

Í raun er sambland af ofangreindum aðferðum settar í flókin 
stofnstærðarlíkön sem taka tillit til ýmissa þátta sem meta 

stofnstærðir og ráðleggja um hve mikið má veiða. 
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KVÓTAKERFIÐ 

Íslenska kvótakerfið er fiskveiðistjórnunarkerfi sem segir til um það 

hversu mikið íslenskir sjómenn og íslenskar útgerðir mega veiða af 

hverri fiskitegund á tilteknu tímabili. Kvótakerfinu var komið á til 

að vernda íslenska fiskistofna fyrir ofveiði. Sjávarútvegur hefur alla 

tíð verið veigamikill þáttur í efnahag Íslands þó hann hafi farið 

hlutfallslega minnkandi síðustu áratugi. 

 

Kvótakerfinu var upphaflega komið á með lagasetningu árið 1983 

en það tók ekki gildi fyrr en 1984. Kerfið fór í gegnum talsverðar 

breytingar með nýrri lagasetningu árið 1990. 

 

https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=11m51s
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Úthlutun kvóta  

Sjávarútvegsráðherra ákveður heildaraflamark eða kvóta í hverri 

tegund fyrir sig með reglugerð sem venjulega er gefin út í júlí ár 

hvert. Kvótaárið eða fiskveiðiárið er það tímabil sem skip hafa til að 

veiða kvóta sinn og stendur frá 1. september til 31. ágúst ár hvert. 

Ákvörðun sjávarútvegsráðherra um aflamark er venjulega byggð á 

ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar Íslands en honum er þó ekki skylt 

að fara eftir þeim ráðleggingum.  

 

Skipting aflamarks eftir landshlutum.   
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Kvóta er úthlutað til skipa af Fiskistofu. Hann er gefinn upp sem 

ákveðið hlutfall af heildarafla í viðkomandi fiskitegund og því eykst 

aflaheimild skipsins ef heildaraflamarkið eykst, en minnkar 

sömuleiðis ef heildaraflamark minnkar. 

Sá kvóti sem skipi er úthlutað ræðst af kvóta skipsins síðasta 

fiskveiðiár, að viðbættum aflaheimildum sem skipið kann að hafa 

keypt og að frádregnum þeim aflaheimildum sem skipið kann að 

hafa selt. 

 

 

Úthlutun kvóta 

 

https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=18m31s
https://youtu.be/Wp6Csy-2BK4?t=1110
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Skip mega færa hluta kvóta síns yfir á næsta fiskveiðiár en mega þó 

ekki veiða fyrirfram af kvóta næsta fiskveiðiárs. Þegar skip er búið 

með kvótann sinn, verður það annað hvort að hætta veiðum eða 

kaupa eða leigja viðbótarkvóta af öðru skipi. 

 

  

Kvótaþak 

Hvert fyrirtæki má mest eiga 12% af heildarkvóta 

fiskveiðiflotans. Þetta er gert til að koma í veg fyrir of mikla 

samþjöppun fiskveiðiheimilda á of fáar hendur. 
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FISKVEIÐILÖGSAGA 

Hafið umhverfis Ísland þykir gjöfult á fisk og því hefur aðsókn 

erlendra sjómanna verið mikil allt frá byrjun 15. aldar. Þá sóttu 

stórar enskar skútur á Íslandsmið og síðar Hollendingar og Frakkar. 

Framan af stunduðu Íslendingar aðeins veiðar nærri landi á litlum 

árabátum. Undir lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar fóru Íslendingar 

að sækja lengra og á stærri skipum en áður hafði þekkst og erlendu 

skipin urðu sömuleiðis vélvædd, stærri og með öflugri veiðarfæri.  

 

Við þessa miklu aðsókn óttuðust margir að þessi stóru veiðarfæri 

myndu hreinsa upp allan fisk í sjónum. Upp úr því var fyrsta lögsaga 

Íslands sett í 3 sjómílur frá strönd landsins. Þetta þýddi að 

Íslendingar höfðu nú svo til full yfirráð yfir þeim fiskistofnum sem 

innan lögsögunnar voru og gátu þar með bannað veiðar erlendra 

skipa innan lögsögunnar. 

 

sjómíla  

Sjómíla er mælieining sem mikið er notuð bæði á sjó og í lofti. 

Hún er reiknuð út frá stærð jarðar og er skilgreind sem ein 

hornamínúta af miðbaug jarðar 

 

Ólíkt mílum á landi er sjómílan sú sama hjá öllum þjóðum 

1 sjómíla = 1,852 m 
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Fiskveiðilögsaga Íslendinga. Mynd: Sjómælingar Íslands 

 

En þetta átti eftir að breytast. Árið 1952 var lögsagan stækkuð í 

fjórar sjómílur frá ströndum landsins og þar með var fjörðum og 

flóum landsins lokað fyrir sókn erlendra skipa. Árið 1958 voru 

Íslendingar fyrstir þjóða til að stækka lögsöguna í 12 sjómílur og 

svo aftur árið 1972 þegar lögsagan var stækkuð í 50 sjómílur. Árið 

1976 var lögsagan svo stækkuð út í núverandi stærð, 200 sjómílur 

frá grunnlínu landsins. Þar með var nánast öllum erlendum skipum 

vísað af Íslandsmiðum. 
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Þó er það þannig að lögsagan er ekki 200 sjómílur alls staðar.  

Á milli Íslands og Færeyja og Íslands og Grænlands er notast við 

miðlínu milli landanna þar sem fjarlægðin á milli þeirra er minni en 

400 sjómílur. 200 sjómílna lögsagan nær því yfir allt íslenska 

landgrunnið sem er afar mikilvægt því þar lifa flestir íslenskir 

botnfiskar og meðan þeir halda sig innan lögsögunnar er það í 

okkar höndum hvernig við viljum nýta þá. Þetta er ekki eins auðvelt 

með uppsjávarfiskana því þeir halda sig við yfirborð sjávar og 

skeyta engu um hvort þeir séu yfir landgrunninu eða ekki. Nokkrir 

stórir stofnar uppsjávarfiska fara inn og út úr íslensku lögsögunni 

en við höfum náð samkomulagi við nágrannaþjóðir okkar um 

nýtingu sumra þessara stofna, en þó ekki allra. 

Fiskveiðilögsaga Íslands nær yfir 758.000 ferkílómetra svæði sem 

er sjöföld stærð landsins. 
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Þorskastríðin 

Þegar Íslendingar færðu lögsögu sína í 12 sjómílur var erlendum 

þjóðum gert að færa veiðar sínar fjær landi. 

Viðbrögð Breta létu ekki á sér standa. Þeir mótmæltu kröftuglega og 

sendu herskip til að verja togara sína á veiðum innan nýju 

lögsögunnar fyrir íslensku varðskipunum. Þannig upphófst fyrsta 

þorskastríðið þó það hafi verið að mestu friðsamlegt og sátt náðst 

um síðir. 

 

 

Breska freigátan Falmouth F113 eftir átök við varðskipið Tý 6. maí 1976. Mynd: 
Landhelgisgæslan 

 

Þegar fiskveiðilögsagan var færð út í 50 sjómílur hófst harðasta 

þorskastríðið við Breta með ásiglingum bresku varðskipanna og 

botnvörpuklippingum íslensku varðskipanna, en íslensku 

varðskipin drógu stórar klippur á eftir sér og klipptu veiðarfærin 
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aftan úr bresku togurunum með tilheyrandi kostnaði fyrir 

útgerðina.  

 

Íslenskt varðskip siglir þvert yfir veiðarfæri bresks togara og klippir þau aftan úr skipinu. 
Mynd: Landhelgisgæslan 

 

Alþjóðasamfélagið logaði og Íslendingar kölluðu íslenska 

sendiherrann í London heim og sendu þann breska úr landi. 

Íslendingar hótuðu að ganga úr Norður- Atlandshafsbandalaginu 

(NATO) sem hefði þýtt að bandaríski herinn hefði þurft að yfirgefa 

landið, en Ísland var á þessum tíma mikilvægt vegna staðsetningar 

sinnar í kalda stríðinu. 

Með þessu ætluðu Íslendingar að fá Bandaríkjamenn til þess að 

stöðva aðgerðir Breta. 
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Togvíraklippurnar. Mynd: Landhelgisgæslan 

 

En átökunum sem fylgt höfðu stækkun lögsögunnar frá 4 og upp í 

200 sjómílur lauk um síðir og Ísland fékk fullan umráðarétt yfir 

fiskistofnum innan lögsögunnar meðan stækkunin hafði alvarlegar 

afleiðingar fyrir breska fiskveiðibæi sem höfðu átt allt sitt undir 

veiðum á Íslandsmiðum. Atvinnuleysi blasti við sjómönnum og 

fiskverkunarfólki á svæðinu. 
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essi bók tilheyrir röð fjögra rafbóka sem ætlað er að fjalla heildstætt 

um íslenskan sjávarútveg og vistkerfi hans; frá veiðum úr hafinu 

þar  

 

 

 

ÍSLENSKUR SJÁVARÚTVEGUR Á 21. ÖLD  

 

Þessi bók tilheyrir röð fjögurra rafbóka sem ætlað er að fjalla 

heildstætt um íslenskan sjávarútveg og vistkerfi hans; frá veiðum 

úr hafinu þar til afurðin er komin á disk kaupenda á alþjóðlegum 

mörkuðum. Hver bók er sjálfstæð.  

         1. Umhverfi Íslandsmiða og stjórn fiskveiða 

      2. Nytjastofnar á Íslandsmiðum 

3. Skip og veiðarfæri 

4 Vinnsla og markaðir 
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