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INNGANGUR 

Hafið við Ísland er mjög merkilegt, merkilegra en margir halda. Hér við land mætast 

til dæmis tveir heimar. Úr norðri koma kaldir hafstraumar af heimsskautauppruna 

en úr suðri hlýr straumur úr hitabeltinu. Hér finnast því mjög margar tegundir 

sjávarlífvera, bæði úr hinu kalda norðri og hinu hlýja suðri. Þessi átök milli hita og 

kulda, vetrar og sumars, skapa mikið líf í hafinu við Ísland. Stærstu fiskimið í 

heiminum eru einmitt á svæðum eins og hér. Ekki þar sem er hlýrra eða kaldara, 

heldur þar sem hitinn og kuldinn mætast. Íslendingar hafa alla tíð nýtt sér þessa 

auðlind sem hafið er. Frá upphafi hafa þeir leitað þangað til að fá fisk til matar og 

frá 14. öld til að fá afurðir til að selja á alþjóðamörkuðum. Núna eru Íslendingar með 

mestu fiskveiðiþjóðum í heimi, jafnvel þó að ekki sé tekið tillit til mannfjölda. Að 

teknu tilliti til mannfjölda eru Íslendingar einfaldlega mesta fiskveiðiþjóð í heimi.  

Umgengni okkar við hafið hefur þó verið misjöfn í gegnum tíðina. Áður fyrr þótti 

ekkert athugavert við að henda rusli og drasli í sjóinn. „Lengi tekur sjórinn við“ 

sögðu menn bara. Margir fiskistofnar voru líka ofveiddir vegna þess að lítil stjórn 

var á veiðunum og afurðirnar af þeim voru líka fáar. Sem betur fer er þetta allt að 

breytast. Umgengnin við þessa mikilvægustu auðlind okkar hefur stórbatnað á 

síðustu áratugum. Ofveiði heyrir nánast sögunni til og afurðirnar úr því sem við 

fáum úr hafinu eru orðnar fleiri og verðmætari. Eftir þessu er tekið á 

alþjóðavettvangi og líta margir á Íslendinga sem góða fyrirmynd að skynsamlegri og 

sjálfbærri nýtingu auðlinda hafsins. Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

er til dæmis staðsettur hér á landi vegna hins góða orðspors sem við höfum.  

Bækurnar í þessum flokki tókum við saman þar sem okkur fannst vanta aðgengilegt 

íslenskt efni fyrir nemendur á framhaldsskólastigi sem og almenning. Það hefur 

löngum valdið okkur furðu að efnið hafi ekki verið í boði. Markmið okkar er að ná 

heildstæðu yfirliti um íslenskan sjávarútveg á einn stað. Að lesendur skilji ferlið frá 

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

mörkuðum. Til að valda ekki misskilningi er rétt að nefna, að það hafa verið gefnar 

út stórgóðar bækur um vistkerfið og lífverur hafsins og eru sumar þeirra nú 

uppseldar. Það vantar hins vegar efni um allt ferlið, aðgengilegt öllum án 

endurgjalds.  

Rafbækur þessar hefðu ekki orðið til ef góðs stuðnings hefði ekki notið við. Fyrst 
ber að nefna Rannsóknasjóð síldarútvegsins sem styrkir gerð fræðsluefnis um 
sjávarútveg. Einnig þökkum við Háskólanum á Akureyri fyrir að veita okkur tíma og 
aðstöðu til að rita verkið. Myndasmiðirnir Jón Baldur Hlíðberg (www.fauna.is), 
Erlendur Bogason, Jói Listó og Ólafur Sveinsson fá einnig bestu þakkir fyrir 
myndefnið. Ólafi Jóni Arnbjörnssyni, skólastjóra Fisktækniskóla Íslands þökkum við 
fyrir fræðilegan yfirlestur. Að lokum þökkum við Ásbjörgu Benediktsdóttur og 
Svanbjörgu Oddsdóttur kærlega fyrir prófarkalestur ritsmíðinnar.  
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BOTNÞÖRUNGAR 

Botnþörungum er skipt í þrjá meginhópa, grænþörunga, brúnþörunga  og 

rauðþörunga, og er þeir nefndir eftir ráðandi lit í hverjum hóp. Þeir finnast á ýmsu 

dýpi en í megindráttum eru grænþörungarnir algengastir í efri hluta fjöru, 

brúnþörungarnir í neðri hluta fjöru og grunnsævi en rauðþörungarnir þar fyrir 

neðan. Á þessu eru þó fjölmargar 

undantekningar. 

Stórir brúnþörungar mynda oft 

víðáttumikla þaraskóga á grunnsævi 

neðan fjöru1. Algengt er að þeir finnist 

niður að 20 til 40 metra dýpi, eftir því 

hve tær sjórinn er. Frumframleiðni 

þaraskóganna á hvern fermetra er með 

því hæsta sem þekkist, svipuð og 

frumskóga hitabeltisins. Þar er því 

meiri lífmassaframleiðsla á fermetra 

en annars staðar þekkist á eða við 

Ísland.  

Brúnþörungar þessir hafa verið nýttir 

við Ísland frá alda öðli2. Áður fyrr var 

sauðkindinni gjarnan beitt í fjörur á 

vetrum þegar skortur var á annarri 

fæðu. Þurrkaður þari var einnig 

notaður til brennslu. Hann brann þó illa og gaf lítinn hita. Allt var þó hey í harðindum 

og gátu Íslendingar hér áður fyrr ekki verið of vandfýsnir á eldivið. Þari var einnig 

notaður sem áburður á tún. Hægt er að ná saltinu úr þanginu með brennslu eða 

þurrkun og var þá hægt að nota það til að auka geymsluþol matvæla. Nokkrar 

tegundir voru einnig mannamatur. Þari var því mikilvægur Íslendingum áður fyrr. 

Efnahagslegt mikilvægi brúnþörunga er enn í dag talvert því á Reykhólum á 

Breiðafirði er þörungavinnsla þar sem tæp 20.000 tonn af klóþangi og 4.000 tonn 

af hrossaþara eru árlega unnin í ýmsar afurðir, t.d. algín (sem er notað á ýmsan 

hátt, t.d. sem bindiefni í ís), áburð, fóðurbæti eða í heilsuvörur. 

                                                                 
1 Munda, I. M. 1987 
2 Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur K. Pálsson 1998 

 
Hrossaþari og söl Mynd: www.fauna.is 
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Rauðþörungar eru tegundaauðugasti flokkur þörunga. Þeir eru þó ekki stórir og 

yfirleitt ekki áberandi. Bygging rauðþörunga er yfirleitt fremur einföld, oft himnur 

eða þræðir. Aðrar tegundir eru flóknari í byggingu, svokallaðir kalkþörungar mynda 

til dæmis kalkstoðgrind líkt og kóraldýr. Þeir eru rauðir þegar þeir eru lifandi en 

kalkið verður hvítt þegar þörungurinn drepst. Til lengri tíma mynda þessir 

kalkþörungar þykk setlög úr kalki. Setlög þessi finnast víða á grunnsævi hér við land 

og er t.d. hafin vinnsla kalkþörungasets í Arnarfirði.  Kalkinu úr þeim er dreift á tún 

til að lækka sýrustig og auka framleiðni þeirra. Einnig eru þeir notaðir í náttúruleg 

fæðubótarefni því þeir eru stútfullir af steinefnum. 

 

 
Þarauppkera við Ísland. Heimild FAO. 

Rauðþörungar eru margir hverjir vel ætir. Ber þar helst að nefna söl en einnig 

fjörugrös og purpurahimnu. Sölin voru mikilvæg fæða forfeðra okkar og þóttu 

jarðir þar sem söl fyrirfundust sérstaklega verðmætar. Reyndar eru 

Íslendingasögurnar elstu heimildirnar fyrir þörungaáti á Vesturlöndum. Verulega 

hefur dregið út neyslu á sölum á síðustu öld, sem er eiginlega synd því að þetta er 

hollur matur. Þörungar hafa hins vegar verið notaðir til manneldis í Austurlöndum í 

árþúsundir og eru þar til óteljandi afurðir úr þeim. Vegna austrænna áhrifa hefur 

þaraát sem betur fer verið að aukast á ný á Vesturlöndum. Þarinn sem notaður er í 

sushi-rétti er til dæmis rauðþörungur sem er náskyldur purpurahimnu. 

Heimsuppskera af þara er nú um 30 milljón tonn á ári og eykst hratt.  
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HRYGGLEYSINGJAR 

Dýrafylkingar heimsin eru um 30 og finnast flestar þeirra eingöngu í sjó. Öll dýr sem 

ekki eru með innri beinagrind eru kölluð hryggleysingjar. Þetta er gríðarstór og 

fjölbreyttur hópur. Við fyrstu sýn virðast þeir ekki eins algengir og hryggdýrin en ef 

nánar er gáð, t.d. ofan í botnsetið eða í víðsjá  má sjá að fjöldinn er gríðarlegur3.  

Þó dýrafylkingarnar sé margar eru flestar þeirra í raun fáliðaðar og lítið áberandi. 

Flestar lífverur sjávar tilheyra einungis sjö af þessum fylkingum. Þetta eru: svampar, 

holdýr (marglyttur, sæfíflar og kóraldýr), liðormar (aðallega burstaormar), 

liðfætlingar (aðallega krabbadýr), lindýr, skrápdýr og seildýr (aðallega hryggdýrin). 

Einungis eru þó nytjategundir í þeim fjórum síðastnefndu hér við land. Erlendis eru 

lífverur úr nokkrum öðrum fylkingum nýttar á ýmsan hátt jafnvel til átu. Margar 

þessar tegundir framleiða líka áhugaverð efni sem hægt er að vinna með 

líftæknilegum aðferðum4. 

Íslendingar hafa veitt ýmsa hryggleysingja í gegnum aldirnar, til dæmis kúfskel, 

smokkfisk, beitukóng og krækling. Það var þó ekki nema í harðæri sem menn lögðu 

þessi dýr sér til munns. Þessar veiðar voru fyrst og fremst til að afla beitu til 

þorskveiða5. Hryggleysingjar voru því ekki hátt skrifaðir. Þetta fór að breytast rétt 

fyrir miðja 20. öldina þegar framsæknir menn tóku eftir því að víða erlendis eru 

þessir hryggleysingjar mannamatur, jafnvel eftirsóttur. Rétt fyrir seinna stríðið fóru 

svo frumkvöðlar að prófa að veiða rækju og humar, þó með misjöfnum árangri til 

að byrja með. Þá var frystingin komin til sögunnar sem var forsenda þess að geyma 

afurðirnar. Hátt fiskverð í seinni heimsstyrjöldinni gerði sennilega út af við þessar 

frumkvöðlaveiðar um sinn. Fiskur var einfaldlega það verðmætur og nægur að 

tilraunir með arðar veiðar voru óþarfar.  

Reglulegar hryggleysingjaveiðar hófust ekki hér við land fyrr en með rækjuveiðum í 

Ísafjarðardjúpi um miðja 20. öldina. Stuttu síðar hófust humarveiðar við Suðurland 

og svo nokkru seinna hörpudiskveiðar í Breiðafirði. Þrátt fyrir ýmis áföll þá hafa 

þessar tegundir skilað mestu verðmæti í gegnum tíðina. Hryggleysingjaveiðar skipta 

þó minna efnahagslegu máli en fiskveiðar. Hryggleysingjar eru verðmætir en 

magnið er bara miklu minna. Veiðarnar eru einnig nokkuð sérhæfðar og oft 

staðbundnar. Aðrar hryggleysingjategundir hafa verið veiddar tímabundið en af 

ýmsum ástæðum hefur verið mikil óstöðugleiki í veiðunum.   

                                                                 
3 Jörundur Svavarsson & Pálmi Dungal 2008 
4 Sesselja Ómarsdóttir og félagar 2012 
5 Lúðvík Kristjánsson 1980-1986 
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SKRÁPDÝR (ECHINODERMATA) 

Skrápdýrategundir við Ísland eru svo sem ekki margar, en þær eru flestar stórar og 

áberandi í lífríki sjávarbotnsins. Krossfiskarnir eru líklega algengastir en ígulker og 

sæbjúgu eru líka stór og geta verið áberandi. Skrápdýr draga nafn sitt af kalkflögum 

sem eru í húð þeirra. Hjá sumum þeirra mynda flögurnar samfellda skel, líkt og hjá 

ígulkerum. Hjá öðrum, til dæmis sæbjúgum, eru þetta litlar lausar flögur. Sæbjúgun 

eru leðurkennd og fremur lin viðkomu ólíkt öðrum skrápdýrum, þess vegna geta 

þau einnig skipt nokkuð um lögun með því að teygja úr sér eða draga sig saman. 

Skrápdýr eru nýtt víða um heim. Hrogn ígulkera þykja lostæti en sæbjúgu eru étin 

heil. Tvær tegundir skrápdýra hafa verið veiddar við Ísland, ígulkerategundin 

skollakoppur og sæbjúgnategundin brimbútur6. Báðar tegundir eru stórar og 

algengar allt í kringum landið.  

Skollakoppurinn er algengur við þarajaðarinn rétt neðan fjörumarka en finnst einnig 

á miklu dýpi. Hann er ein af fremur fáum lífverum sem þolir breitt dýptarsvið. 

Ígulkeraveiðar hófust hér við land árið 1992 og náðu hámarki 1.500 tonnum árið 

1994, mest var veitt í Breiðafirði og Húnaflóa. Markaðurinn fyrir ígulkerahrognin 

hrundi hins vegar árið 1997 og hafa veiðar lítið verið stundaðar síðan þá. Þótt nóg 

sé af ígulkerum og markaðir hafi náð sér eru þau mjög viðkvæm og vandmeðfarin 

vara og er það líklega ástæða þess að veiðar hafa ekki náð sér að fullu aftur. 

Sæbjúgun geta verið nokkuð fjölbreytileg í útliti. Brimbúturinn er stærsta og 

algengasta tegundin hér við land. Hann líkist í grundvallaratriðum sláturkepp og er 

stærðin jafnvel svipuð. Sæbjúgnaveiðar hófust hér við land árið 2003 og eru nú 

talverðar. Sæbjúgun eru reykt en ígulkerahrognin eru fryst. Báðar afurðirnar fara 

aðallega til Asíu.  

  
Skollakoppur og brimbútur. Mynd: www.fauna.is  

                                                                 
6 Guðrún G. Þórarinsdóttir & Karl Gunnarsson 2010 
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LINDÝR (MOLLUSCA) 

Lindýr eru ein stærsta dýrafylkingin í hafinu. Lindýr eru öll með mjúkan líkama en 

yfirleitt líka með harða skel eða skeljar sér til varnar. Að öðru leyti eru lindýr afar 

fjölbreytt í útliti. Stærstu flokkar lindýra eru samlokur (eða skeljar), sniglar (eða 

kuðungar) og smokkar (eða kolkrabbar). Mjög mörg lindýr eru frekar lítil, 

smásniglar að sniglast um í fjörunni, eða smáskeljar niðurgrafnar í mjúkan botn. 

Nokkrar tegundir eru þó nægilega stórar og í nægu magni til að standa undir veiðum 

og eru þær mikilvæg nytjadýr víða í heiminum.  

Samlokur eru með algengustu botnlífverum sjávar. Nánast allar samlokur við Ísland 

lifa á því að sía fæðu úr sjónum og nota til þess fíngerð tálkn. Þær eru með fáum 

undantekningum lítt hreyfanlegar en verjast óvinum með því að loka sig af í skelinni. 

Allar samlokur eru með tvær skeljar. Nokkrar tegundir af samlokum hafa verið 

veiddar hér við land en afli hefur verið mjög sveiflukenndur. 

Sniglar finnast líka um allan sjó en ólíkt samlokunum eru þeir nokkuð hreyfanlegir, 

þó að ekki fari þeir hratt yfir. Sniglar eru annaðhvort með eina eða enga skel. Flestir 

sniglar lifa á því að skrapa þörunga af steinum en stærri tegundir eru líka hræætur 

eða rándýr. Einungis ein sniglategund hefur verið nýtt hér við land.  

Smokkarnir eru af allt öðru sauðahúsi en önnur lindýr. Þeir eru hvorki með ytri skel 

né eitur (þó með undantekningum í báðum tilvikum) til varnar en eru þess í stað 

sterkir og hraðsyndir. Að ýmsu leyti eru þeir þróuðustu hryggleysingjarnir, eru t.d. 

með mjög þróað taugakerfi, sjón og heila. Þeir eru einnig þekktir fyrir gáfur og 

teljast þeir gáfaðastir allra hryggleysingja. Þeir eru mikilvæg nytjadýr víða um heim 

en veiðar hér við land eru litlar.  

 

GETA SKELDÝR VERIÐ EITRUÐ? 
Já þau geta verið það, sérstaklega samlokur. Eitrið á uppruna sinn í 
svifþörungum sem samlokur éta. Þó að þetta sé ekki algengt á Íslandi verður 
að hafa þetta fyrirbæri í huga þegar fólk tínir skelfisk í fjöru til áts. Skelfiskur 
sem keyptur er í búð er öruggur því vel er fylgst með þessu þar. Eiturefnið er 
oftast að finna í kynkirtlunum. Eitrið finnst ekki í vöðvum og er því ekki í 
hörpudiski þar sem vöðvinn er bara étinn. Það er til ákveðin þumalfingursregla 
yfir það hvenær óhætt er að éta annan skelfisk. Það má ekki borða hann í 
mánuðum sem eru ekki með erri í, þ.e. ekki éta skelfisk frá maí til ágúst því að 
mesta hættan er á að eiturþörungarnir séu til staðar yfir sumartímann. 
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Smokkar (cephalopoda)   

Að minnsta kosti fjórtán tegundir smokka hafa fundist við Ísland7. Þeir hafa hins 

vegar aldrei talist stór þáttur vistkerfisins og við verðum sjaldan vör við þá. Lítið er 

þó vitað um þá, rannsóknir fáar og reglulegar veiðar engar. Smokkar eru þó líklega 

nokkuð algengir í hafdjúpinu utan við landgrunnið þar sem mjög mikið er um 

tannhvali á þeim slóðum, en smokkfiskar eru helsta fæða þeirra.  

 
Beitusmokkur. Mynd: www.fauna.is 

 

Beitusmokkurinn er sá eini sem hefur verið veiddur hér við land8. Beitusmokkurinn 

lifir líklega í úthafinu suður af landinu og gengur sum ár af óþekktum ástæðum upp 

á grunnsævi í miklum torfum en lætur ekki sjá sig þess á milli. Líklega er þetta 

miðsævistegund sem étur aðra smokkfiska og litla fiska. Veiðar við Ísland hafa verið 

mjög sveiflukenndar, fyrstu skráðu veiðarnar voru árið 1955 (þó eru til sögulegar 

heimildir um veiðar fyrr) og  mest var veitt árið 1984 eða 1500 t. Beitusmokkurinn 

er veiddur með sérstökum krókum og er notaður sem beita við veiðar á þorski og 

öðrum fiskum. 

Dílasmokkurinn er einnig nokkuð algengur við Ísland. Öfugt við beitusmokkinn sem 

kemur að sunnan þá kemur dílasmokkurinn að norðan. Þar er hann m.a. talinn 

aðalfæða andarnefja og annarra tannhvala. Norðmenn hafa reynt veiðar á þessari 

tegund en það reyndist ekki arðbært. 

Þriðja merkilega smokkfisktegundin sem finnst við Ísland er risasmokkurinn. Hann 

er sannur risi og getur orðið um 18 metrar á lengd og slagað hátt í tonn að þyngd. 

Risasmokkurinn er næststærsta hryggleysingjategundin í heiminum. Einungis 

tröllasmokkurinn, sem nýlega fannst við Suðurskautslandið, er stærri. Hér við land 

hefur hann fundist nokkrum sinnum rekinn á fjöru og var honum þá gjarnan lýst 

sem sjávarskrímsli. Fyrsta nákvæma lýsingin á risasmokkfiski í heiminum er eftir 

Svein Pálsson bónda. Það eintak fannst í Arnarnesvík í Eyjafirði árið 1790.   

                                                                 
7 Bruun, A. F. 1945 
8 Einar Jónsson 2000 
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Beitukóngur (Buccinum undatum)   

Sniglar finnast út um allan sjó (og reyndar einnig á landi og í ferskvatni) og ólíkt 

samlokunum kunna þeir betur við sig þar sem undirlag er hart. Vegna þess hvernig 

þeir skríða áfram á slímslóð sem þeir búa sjálfir til þá spóla þeir bara ef undirlag er 

of mjúkt. Þekktustu sniglarnir eru ef til vill klettadoppurnar sem finna má 

auðveldlega í klettóttum fjörum. Hún er fremur lítil en kemur sér fyrir nánast alls 

staðar þar sem fast undirlag er. Fjölmargar líkar smásniglategundir finnast neðar í 

fjörunni eða neðan fjörumarka en erfitt getur verið að greina á milli tegundanna. 

Nokkrar tegundir mun stærri snigla finnast hér líka. Beitukóngurinn er líklega 

algengastur þeirra og jafnframt eina tegundin sem veidd er á Íslandsmiðum9. Hann  

getur náð allt að 15 cm hæð. Hann finnst allt í kringum Ísland á breiðu dýptarsviði, 

frá fjöruborði og allt niður á mörg hundruð metra dýpi. Hann finnst einnig í öllu 

norðanverðu Norður-Atlantshafinu.  

Nokkrar skyldar tegundir kónga finnast hér. Algengastur er líklega hafkóngurinn. 

Ólíkt beitukónginum hefur hafkóngurinn eiturkirtil sem þarf að fjarlægja áður en 

hann er borðaður.  

 
Beitukóngur. Mynd: www.fauna.is 

 

Fæðuvenjurnar beitukóngsins eru fjölbreyttar. Hann er afkastamikið rándýr á aðra 

botnfasta eða hægfara botnlæga hryggleysingja. Hann er einnig hrææta. Þessi 

eiginleiki hans er notaður til að veiða hann. Beita (hræ) er sett í litla gildru sem einna 

helst líkist lítilli tunnu. Snigillinn rennur á lyktina af beitunni en þegar hann er á 

annað borð kominn inn í gildruna kemst hann ekki út aftur. Veiðar fara nánast 

eingöngu fram í Breiðafirði.  

                                                                 
9 Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur K. Pálsson 1998 

Beitukóngur á 

Youtube 

https://youtu.be/OtS61agWhJc
https://youtu.be/OtS61agWhJc
https://youtu.be/OtS61agWhJc
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Hörpudiskur (Chlamys islandica)   

Margar tegundir diska finnast um allan heim.  Þeir eru einstakir meðal samloka þar 

sem þær geta synt á takmarkaðan hátt með því að opna og loka skeljunum hratt. 

Margar tegundir eru mikilvæg 

nytjadýr en hörpudiskurinn er eina 

tegundin hér sem er nógu stór og 

algeng til að hægt sé að nýta hana. 

Hörpudiskurinn er í raun 

kaldsjávardýr sem finnst í öllu 

norðanverðu Norður-Atlantshafi 

og Norður-Kyrrahafi. Hörpudiskur 

finnst allt í kringum landið en er 

algengastur í fjörðum á Vestur- og 

Norðvesturlandi10. Hefðbundin 

búsvæði eru harður botn á 15-80 m dýpi. Hann er algengastur þar sem straumur er 

nokkuð sterkur og hann getur síað úr sjónum plöntusvif og smátt dýrasvif. 

Hörpuskeljar vaxa frekar hægt og þá aðallega á vorin og snemma sumars þegar 

mikið er af plöntusvifi. Hörpudiskurinn verður kynþroska við 5 til 7 ára aldur og 

verða stærstu einstaklingarnir um 16 cm á hæð. Hrygning á sér stað í júní/júlí.  

Hörpudiskurinn hefur verið veiddur við Ísland frá árinu 1969 fyrst og fremst í 

Breiðafirði. Aflinn var yfirleitt um tíu þúsund tonn á ári. Engar hörpuskelveiðar hafa 

verið stundaðar síðan 2004 því stofninn hrundi af völdum sýkingar.  

Hörpudisksveiðarnar fóru fram með plógi sem dreginn var eftir botninum á 20-70 

m dýpi. Tímabilið náði frá seinni hluta júlí og út veturinn. Aðeins vöðvinn er 

borðaður úr hörpudisknum, hann er hins vegar mjög stór hluti af skeldýrinu. 

Hörpudiskurinn er talin lostæti og er sérstaklega góður steiktur úr smjöri. 

HVAÐ ER SKELFISKUR (e. SHELLFISH)? 
Nokkurs ruglings gætir um þetta hugtak. Í líffræðilegum skilningi eru þetta 
samlokur af fylkingu lindýra. Í markaðslegum skilningi er þetta hugtak aftur á 
móti notað fyrir alla hryggleysingja. Skrápdýr, lindýr og krabbadýr eru því öll 
skelfiskur þannig séð. Þetta er að ákveðnu leyti rökrétt því flestar eru þessar 
lífverur með ytri skel.  

                                                                 
10 Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur K. Pálsson 1998 

 
Hörpudiskur. Mynd: www.fauna.is 
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Kúfskel (Arctica islandica)   

Kúfskelin eða kúffiskurinn er stór samloka sem getur orðið allt að 10 cm að 

þvermáli11. Hún vex frekar hratt fyrstu árin en hægir mjög á vexti þegar kynþroska 

er náð við um 20 ára aldurinn. Kúfskelin getur orðið mjög gömul. Elsti 

einstaklingurinn sem fundist hefur á Íslandsmiðum var um 500 ára gamall. Þetta 

gerir íslensku kúfskelina hvorki meira né minna en að langlífasta dýri jarðar12. Þetta 

þýðir að þegar þessi skel „kom undir“ var Ísland ennþá kaþólskt. Skelin lifði síðan af 

Tyrkjaránið, galdratímabilið, einokunina, móðuharðindin og þorskastríðin.  

          
Kúfskel. Mynd: www.fauna.is 

 

Kúfskelin finnst mjög víða í norðanverðu Norður-Atlantshafinu og hún er algeng allt 

í kringum Ísland á sand- eða leirbotni á 5 -50 m dýpi. Hún lifir grafin í botnsetin 

þannig að aðeins lítil opnun á skelinni sést. Hún lifir á því að sía plöntusvif úr sjónum. 

Hún finnst þó einnig dýpra. Þar sem aðstæður eru hagstæðar getur þéttleikinn náð 

allt að 88 skeljum á fermetra eða um 8 kg. Heildarstofnstærð á Íslandsmiðum er 

áætluð vera yfir 1 milljón tonna.  

Smábátasjómenn hér við land hafa lengi vel veitt kúfskel með litlum plógum og 

notað sem beitu við þorskveiðar. Veiðar til manneldis hófust þó ekki fyrr en árið 

1995 en hafa verið mjög sveiflukenndar og eru litlar þegar þetta er skrifað. Mestar 

hafa þær orðið tæp 10.000 tonn. Kúfiskveiðar og vinnsla voru mjög sérhæfðar. 

Notað var stórt skip með vatnsþrýstiplóg. Plógurinn sprautaði yfirborðslagið af 

kúfskelinni sem síðar var plægð upp. Kúfiskurinn var frystur og fluttur út til 

Bandaríkjanna. Þessar veiðar hafa þó lagst af núna vegna markaðsaðstæðna og er 

afli því lítill. 

                                                                 
11 Guðrún G. Þórarinsdóttir & Sólmundur Tr. Einarsson 1997 
12 Wanamaker og félagar 2008 

Kúfskel á 

Youtube 

https://youtu.be/6RQYK2_agFg
https://youtu.be/6RQYK2_agFg
https://youtu.be/6RQYK2_agFg
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Kræklingur (Mytilus edulis)   

Kræklingur, eða bláskel, er mjög algengur hér við land og finnst í flestum fjörum þar 

sem undirlag er fast. Hann er algjör grunnsjávar- og fjörutegund og hangir á 

límþráðum á föstu undirlagi, t.d. fjörusteinum eða bryggjustólpum. Hann er því oft 

á þurru við lágflæði. Hann síar 

fæðu (aðallega svifþörunga) úr 

sjónum. Kræklingurinn getur vaxið 

hratt við hagstæð skilyrði og getur 

náð kynþroska við eins árs aldur. 

Kræklingurinn finnst víða beggja 

vegna Norður-Atlantshafsins en 

einnig á suðuhluta jarðar. 

Kræklingur er góður til matar og er 

nú til dags oft tíndur í fjörum til 

slíks brúks13. Eitur getur safnast 

saman í kræklingi í kjölfar 

þörungablóma yfir hásumarið. Þessi eiturefni hreinsast þó aftur úr kræklingnum og 

hann sjálfur skaðast ekki. Ef til vill er það af þessum sökum sem hann hefur ekki 

verið nýttur að ráði hérlendis þar til nýlega nema til beitu.  

Margar tegundir bláskeljar finnast um allan heim og margar þeirra eru ræktaðar. 

Nýlega hafa tilraunir með kræklingarækt hafist hér við land. Þar eru sérstök bönd 

látin hanga niður úr flotum sem fljóta í yfirborðinu, lirfur kræklingsins safnast þar 

fyrir. Þegar nóg hefur safnast á þessu bönd er kræklingurinn tekinn af og settur í 

svokallaða sokka. Þeir eru svo settir niður þar sem aðstæður eru hentugar og vex 

kræklingurinn þar upp í markaðsstærð.   

Öðuskel er mjög lík kræklingi í útliti en talsvert stærri. Hún finnst einnig allt í 

kringum landið. Lífshættir þeirra eru svipaðir enda náskyld. Öðuskelin heldur sig að 

öllu jöfnu dýpra, neðan fjörumarka. Aðan hefur verið hirt af köfurum og seld í 

veitingahús þar sem hún hefur notið nokkurra vinsælda.  

                                                                 
13 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Valdimar I. Gunnarsson, & Björn Theódórsson 2007 

 
Kræklingur. Mynd: www.fauna.is 
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KRABBADÝR (CRUSTACEA) 

Liðfætlingar (arthropoda) eru langstærsta dýrafylkingin, þrjú af hverjum fjórum 

þekktum dýrategundum heimsins eru liðfætlingar. Einkenni þeirra er liðskiptur 

líkami og útlimir og ytri skel. Þetta er undirstaða velgengni þeirra. Ytri skelin verndar 

þau og virkar sem festa fyrir vöðva, liðfætlingar eru því mjög virkir. Krabbadýrin eru 

í þessari fylkingu ásamt sexfætlum (aðallega 

skordýr), áttfætlum (köngulær og sporðdrekar) 

og fjölfætlum. Krabbadýrin eru langalgengust í 

sjó en hin ráða á landi. Ferskvatninu skipta 

krabbadýr og skordýr nokkuð bróðurlega á milli 

sín.  

Erfitt er að finna eitthvað eitt sem einkennir öll 

krabbadýr því að þau eru afar fjölbreytt. Flestum 

dettur í hug krabbar eða kannski rækjur eða 

humrar þegar minnst er á krabbadýr. Þessar 

stóru tegundir eru þó fáar miðað við aragrúa 

smákrabbadýrategunda sem í sjónum lifa. 

Smákrabbadýr eru sérlega algeng í svifinu en við 

botninn finnst einnig fjölbreytt fána þeirra. Mörg krabbadýr eru einnig sníkjudýr.  

Stóru krabbadýrin eru flest í ættbálki tífótakrabba (decapoda). Þau eiga það 

sameiginlegt að vera öll með fimm (latneska = deca) fótapör (latneska = poda), en 

fyrsta fótaparið er oft ummyndað í klær. Þetta eru eiginlegir krabbar, rækjur og 

humra. Það mætti segja að þetta séu þróuðustu og stærstu krabbadýrin. Þessum 

hópi tilheyra fjölmargar mikilvægar nytjategundir hér við land sem og annars staðar 

í heiminum.  

ERU ÞESSI SMÁKRABBADÝR NÝTANLEG?  
Fyrst ber auðvitað að taka það fram að öll smákrabbadýrin eru afar mikilvæg 
fyrir vistkerfi sjávar. Þau eru til dæmis nauðsynleg fæða fyrir fjölmargar 
nytjafiskategundir. Á hinn bóginn hafa verið gerðar tilraunir með að veiða og 
framleiða afurðir úr litlum svifkrabbadýr sem finna má í gríðarlegu magni í 
uppsjónum. Nú til dags fara Norðmenn þar fremstir í flokki en þeir stunda 
bæði veiðar á rauðátu og ljósátu. Nú er til dæmis hægt að kaupa bæði 
rauðátu- og ljósátuolíu í íslenskum apótekum. Rauðáta er tegund af krabbafló 
og er með líklega algengasta svifdýrið í norðurhöfum. Ljósáta er í raun hópur 
tiltölulega fárra en afar algengra svifdýra sem líkjast einna helst rækju.  

  

 
 

Ýmis örsmá svifkrabbadýr, 
krabbalirfa efst til vinstri, þá 

krabbafló, rekkringla og 
ljósáta Mynd: www.fauna.is 
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Krabbar (brachyura og anomura)   

Algengustu eiginlegu krabbarnir hér við land eru litli og stóri trjónukrabbi14. Þeir 

eru nauðalíkir í útliti en sá stóri verður miklu stærri eins og nafnið gefur til kynna. 

Þó að trjónukrabbar séu algengir  eru þeir því miður ekki verðmætir. Fætur þeirra 

og klær eru svo litlar að þær gefa ekki mikið af hinu verðmæta krabbakjöti. Þó hafur 

smávegis verið veitt af trjónukrabba því að hann hentar ágætlega í súpugerð.  

       
Stóri trjónukrabbi (til vinstri) og grjótkrabbi (til hægri). Mynd: www.fauna.is 

 

Aðrar krabbategundir sem finnast hér við land eru helst í hlýja sjónum sunnan við 

landið en engin af hinum íslensku tegundum hefur talist nógu algeng eða stór til að 

vera nýtanleg15. Útbreiðslusvæði dýra- og plöntutegundir er hins vegar sífellt að 

breytast, þau nema ný landsvæði og hverfa frá öðrum. Krabbar hafa sérstaklega 

verið í sviðsljósinu hér við land af þessum orsökum. Þrjár nýjar krabbategundir hafa 

numið hér land nýlega og eru þegar hafnar tilraunaveiðar á grjótkrabba, hinar eru 

töskukrabbi og tannkrabbi.  

Ýmsar krabbategundir finnast á kaldari svæðum heimsins þar sem aðstæður, s.s. 

sjávarhiti, eru í raun svipaðar og við Ísland. Snjókrabbinn er mikilvæg nytjategund í 

Grænlandi og hefur einnig nýlega fundist í Barentshafi.  Í austri hefur hinn risastóri 

rauði kóngakrabbi gert innrás niður eftir strönd Noregs. Skiptar skoðanir eru í 

Noregi um hvað gera eigi við þessa skepnu, því að bæði er hann mikill skaðvaldur 

og einnig mjög verðmætur. Snjókrabbi hefur enn ekki fundist hér við land en einn 

kóngakrabbi fannst vorið 2014. Krabbar þessir geta orðið ný auðlind ef þeir koma 

hingað því að þeir eru mjög verðmætir, en einnig geta þeir verið skaðvaldar í 

lífríkinu enda eru þeir öflug rándýr.  

                                                                 
14 Sólmundur Tr. Einarsson 1996 
15 Anton Galan. & Hrafnkell Eiríksson 2009 

Krabbadýr á 

Youtube 

https://youtu.be/flS5o6lqtsM
https://youtu.be/flS5o6lqtsM
https://youtu.be/flS5o6lqtsM
https://youtu.be/flS5o6lqtsM
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Stóri kampalampi (Pandalus borealis)    

Stóri kampalampi, eða bara rækja eins og við köllum hann oftast, er kaldsjávardýr. 

Hann finnst í norðurhluta Norður-Atlantshafsins og Norður Kyrrahafsins. Á 

Íslandsmiðum finnst hann frá 

suðvesturströnd Íslands og 

meðfram vestur-, norður- og 

austurströndinni, yfirleitt á 50-700 

m dýpi. Hann er algengur í úthafinu 

fyrir norðan land á yfir 300 m dýpi. 

Kampalampann má þó stundum 

finna í miklu magni á mun minna 

dýpi í flóum og fjörðum norðan 

lands og vestan16. 

Stóri kampalampi er tækifærissinni. Hann étur hræ af botninum, er rándýr á 

smáhryggleysingja og virðist einnig geta síað fæðu meðan hann gengur ofar í sjóinn 

á næturnar. Hann hefur merkilegan lífsferil. Hann er fyrst karldýr en skiptir svo um 

kyn og er kvendýr seinni hluta ævi sinnar. Þetta gerist á aldrinum 2-6 ára en er 

mismunandi eftir hafsvæðum. Það veltur á umhverfisaðstæðum og þá aðallega 

sjávarhita. 

Fjölmargar rækjutegundir finnast við Ísland en stóri kampalampinn er eina 

rækjutegundin sem er nytjategund hér. Stundum er náinn ættingi hans, litli 

kampalampi, lítill hluti aflans. Hann er hins vegar ekki aðskilinn í aflatölum. 

Rækjuveiðar á Íslandsmiðum skiptast í tvenns konar veiðar á nokkrum mismunandi 

stofnum stóra kampalampa í úthafinu og innfjarða. Vísindaráðgjöf og útgefinn 

hámarksafli byggjast á aðskildu mati milli stofna.  

Innfjarðarrækjustofnar í fjörðum og flóum norðan lands og vestan eru veiddir af 

litlum togbátum úr nálægum bæjum. Tilraunaveiðar á innfjarðarækju hófust í 

Ísafirði árið 1924 og aftur árið 1939. Úthafsrækjustofnarnir eru veiddir á stærri 

togurum á djúpslóð. Tilraunaveiðar á úthafsrækju hófust frá Dalvík árið 1976 en 

voru litlar fram til ársins 1983. Íslensk rækjuskip hafa einnig verið við veiðar á 

alþjóðlegu hafsvæði á Flæmska hattinum úti fyrir Kanada og við Svalbarða í 

Barentshafi. Stærð rækju í afla er oft mæld sem fjöldi á kg. Úthafsrækjan er á bilinu 

100-300 stk. í kg meðan fjöldi innfjarðarækjunnar er minni, á bilinu 250-400 stk. í 

                                                                 
16 Unnur Skúladóttir 1994 og Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur K. Pálsson 1998 

 
Stóri Kampalampi.  

Mynd: www.fauna.is 
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kg. Stærsta rækjan er þó á Dhorn-banka á milli Íslands og Grænlands. Þar er þó oft 

erfitt að veiða vegna hafíss. 

 
Rækjuafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

Rækjustofnar við Ísland hafa minnkað verulega síðan 1997, jafnvel er hægt að tala 

um hrun17. Þetta er rakið til þess að þorski hefur fjölgað mjög á rækjumiðum og 

hann hreinlega étur svo mikið af rækju að stórsér á stofnunum. Hrun 

rækjustofnanna hafði miklar afleiðingar í för með sér en veiðar drógust saman frá 

að vera mestar 75.923 tonn árið 1995, þá næstmikilvægustu fiskveiðar á Íslandi, í 

858 tonn árið 2006. Þetta er nærri því hundraðföld minnkun.  

Stærstur hluti rækjunnar er ísaður á sjó og unninn áfram í landi. Þegar rækjuveiðar 

voru umfangsmeiri var einnig umtalsverður hluti frystur á sjó. Eftir löndun var hún 

svo soðin og pilluð, en svo kallast að fjarlægja skelina. Lítill hluti var niðursoðin en 

stærstur hluti aflans var frystur. Mest er flutt út til Bretlands en umtalsverður hluti 

fer einnig til Spánar. Sú sérkennilega staða er uppi hér á landi að við flytjum út miklu 

meira magn af rækju en við veiðum. Ástæðan er sú að rækjuverksmiðjur hér flytja 

inn óunna rækju  frá öðrum hafsvæðum og vinna áfram. 

ÍSLENSKIR HEIMSMETHAFAR 
Kúfskel: Langlífast dýrið   Hákarl: Langlífasta hryggdýrið 
Steypireiður. Stærsta dýrið  Kría: Lengsta árlega ferðalagið 
Brennimarglytta: Lengsta dýrið  Sléttbakur: Stærstu eistun 
Búrhvalur: Stærsti heilinn   Risasmokkur: Stærstu augun  

                                                                 
17 Ingibjörg G. Jónsdóttir, Árni Magnússon, & Unnur Skúladóttir 2013 
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Leturhumar (Nephrops norvegicus)   

Einungis ein humartegund lifir við Ísland, leturhumar. Erlendar humartegundir geta 

margar hverjar orðið mjög stórar, jafnvel það stórar að einn humar dugir í matinn 

fyrir eina manneskju. Ameríkuhumarinn er stærstur en hann hefur fundist hér við 

land. Hann getur orðið allt að 64 cm að lengd og 20 kg að þyngd18. 

Leturhumarinn okkar er lítill miðað við aðrar humartegundir og raunar telja ekki 

allir hann sem humar vegna smæðar hans. Leturhumarinn á Íslandsmiðum er samt 

stór ef miðað er við leturhumar á öðrum hafsvæðum. Fullvaxta karldýr á 

Íslandsmiðum eru frá 20-25 cm frá augum að hala. Kvendýrin eru minni, sjaldan 

meira en 18 cm. 

 
Leturhumar. Mynd: www.fauna.is 

 

Leturhumar er útbreiddur víða í Norðaustur-Atlantshafinu, frá miðhluta Noregs og 

suður í Miðjarðarhaf. Á Íslandsmiðum finnst hann bara í hlýja sjónum við suður-, 

suðaustur- og suðvesturströndina, aðallega á 110-270 m dýpi og við  6-9°C 

sjávarhita.  Helstu búsvæði eru á mjúkum leir eða sandbotni þar sem hann grefur 

mikil göng og étur smádýr á botninum. Karldýrin eru stærri og hreyfanlegri og eyða 

meiri tíma utan gangnanna. Þetta endurspeglast í veiðunum þar sem meirihluti 

aflans eru karldýr.  

Tilraunaveiðar á humri voru fyrst gerðar árið 1939 en var ekki haldið áfram. 

Einhverjar minniháttar veiðar hófust árið 1951, en stórtækar veiðar hófust fyrst árið 

1958. Humarafli á Íslandsmiðum hefur verið á bilinu 1.200-4.000 tonn á ári 

síðastliðin 30 ár. Veiðitímabilið stendur yfirleitt frá miðjum maí til loka ágúst, en 

                                                                 
18 Hrafnkell Eiríksson 1993 og Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson & Ólafur K. Pálsson 1998 
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veiðar eru þó leyfðar fram til loka september. Leturhumar er veiddur í humartroll 

sem er minna og mun smáriðnara en fiskitroll.  

 
Humarafli Íslendinga og annarra þjóða við Ísland. Heimild ICES, Hagstofa Íslands. 

Humar er ein verðmætasta  auðlind Íslandsmiða sé miðað við kílóaverð. Hann er 

fluttur út annaðhvort sem hraðfrystir humarhalar eða sem heill humar. Meira en 

helmingur alls humars er fluttur út til Spánar en önnur mikilvæg lönd eru Holland 

og Bandaríkin. Vaxandi hluti fer á innanlandsmarkað þar sem vinsældir humars fara 

vaxandi á íslenskum veitingahúsum. Stór humar er verðmætastur í veiðum.  

 

HVAÐ NYTJATEGUNDIR ERU VEÐMÆTASTAR SÉ MIÐAÐ VIÐ KÍLÓAVERÐ? 
Miðað við útflutningsverðmæti þá er humarinn verðmætastur fyrir hvert kg 
af afurðum. Hér að neðan má sjá hvar hann stendur miðað við aðrar 
mikilvægar tegundir (gögn frá Hagstofunni fyrir árið 2013).  
 
         Magn afurða (t)    Verð (milljónir)   Verðmæti (kr/kg)  
Leturhumar      1.150                    2.286                         1.988      
Rækja      9.011                    9.445                         1.048      
Grálúða      13.881                  10.273                            740      
Þorskur     120.777                  87.782                            727      
Karfi            39.385                  17.614                            447      
Síld       116.936                  23.489                            201      
Makríll   112.617                  21.334                            189      
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SJÓFUGLAR (AVES) 

Við Ísland finnast nokkrar af stærstu varpstöðvum sjófugla í heimi. Alls eru um 24 

tegundir sem hafa verpt hérlendis en 29 í viðbót eru gestir19. Að auki halda margir 

vatnafuglar sig við sjávarsíðuna yfir veturinn og mætti því kalla þá sjófugla að 

hluta20.  

Svartfuglarnir eru líklega mikilvægastir af hinum hreinræktuðu sjófuglum. Tegundir 

þeirra eru sex hér og þar af eru fjórar mjög algengar. Algengastur er lundinn með 2 

til 3 milljónir varppara. Sjaldgæfasti svartfuglinn er geirfuglinn enda er hann 

útdauður.  Næstalgengasti sjófuglinn við Ísland er fýllinn með 1 til 2 milljónir 

varppara. Fýllinn er af ættbálki pípunefja og finnast nokkrar aðrar tegundir þeirra 

hér. Albatrosar eru einnig af þessum ættbálki en þeir hafa bara sést hér sem 

flækingar. Fýlar líkjast mávum nokkuð í lit og útliti en eru algjörlega óskyldir.  

 

 
Hlutfallslegur fjöldi sjófugla við ísland yfir sumarið eftir tegundum (Ævar Petersen 
1998) 

Margar mávategundir lifa hér á landi og enn fleiri eru flækingar. Erfitt er að greina 

á milli þeirra þar sem tegundir eru líkar og þeir breyta um lit með aldri. Ritan er 

algengust, raunar er meira af ritu hér en öllum öðrum mávategundum samanlagt. 

Hún er líka eina mávategundin sem er sannur sjófugl. Utan varptímans eltir hún 

skipin um allt íslenska hafsvæðið líkt og fýllinn. Sumar aðrar mávategundir eru í 

raun ekkert sérlega miklir sjófuglar enda sækja þeir fæðu oft til lands. 

Skúmur og kjói eru skyldir mávum og eru frekar algengir hér. Þeir eru sérhæfðir 

ræningjar. Þeir ráðast á aðrar sjófugla þegar þeir hafa náð sér í æti og neyða þá til 

                                                                 
19 Kristján Lilliendahl 2010 
20 Ævar Petersen (1998) 
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að gefa það frá sér. Krían er líka skyld mávum. Hún er einstakur fugl og 

heimsmethafi. Yfir sumarið dvelur hún á mjög norðlægum svæðum þar sem hún 

kemur upp ungum sínum og nýtir sér að þar er nægt fæðuframboð á þessum 

árstíma. Þegar haustar hér flýgur hún suður á bóginn og heldur sig á 

Suðurskautssvæðinu yfir vetrartímann. Þá er auðvitað sumar þar þannig að hún 

upplifir í raun aldrei vetur. Ekkert annað dýr fer jafnmikla vegalengd á ári hverju, 

þetta er því heimsmet. 

Súlan er stærsti sjófuglinn við Ísland. Hún sést stundum nálægt landi en er annars 

mikill úthafsfugl. Hún er fræg fyrir mikilfenglegar dýfur sem hún tekur þegar hún er 

á veiðum. Skarfategundirnar tvær sem finnast hér eru skyldar súlum þó að ólíkar 

séu. Þeir eru klunnalegir flugfuglar en með bestu köfurum í fuglaríkinu.  

Ein andategund er nánast hreinn sjófugl, það er æðarfuglinn. Hann er mjög 

algengur við sjávarsíðuna allt í kringum landið. Það eru í raun fleiri æðarfuglar við 

Ísland en náttúrulegt má teljast því að hann er hálfgert húsdýr hér. Æðardúnstekja 

hefur lengi verið mikilvæg hér og hafa bændur því víða hlúð að æðarvarpi. Á móti 

fá þeir smá af dúninum sem æðurin einangrar hreiðrið með. Aðrar andategundir 

eru tengdari ferskvatni en sækja mjög niður að strönd yfir vetrartímann.  

Aðrir sjófuglar hafa verið nýttir við Ísland á ýmsan hátt í gegnum tíðina. Eggjum 

svartfugla hefur verið safnað, ungar fýla og súlna veiddir og fullorðnir svartfuglar og 

skarfar veiddir til átu. Margt af þessu er enn gert í dag en fyrir utan 

æðardúnstekjuna, sem skilar talverðum útflutningstekjum, eru þetta nú mest upp 

á sportið. 

 
Nokkrir sjófuglar: Súla efst til vinstri, þá dílaskarfur, fýll, rita, æðarfugl, lundi og kría.  

Mynd: www.fauna.is       
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SJÁVARSPENDÝR (MAMMALIA) 

Spendýr eru yfirleitt á toppi fæðukeðjunnar enda geta mörg þeirra orðið mjög stór. 

Flest spendýr lifa reyndar á landi, en á því eru þrjár megin undantekningar því að 

hvalir, selir og sækýr hafa nánast fullkomlega aðlagast lífi í sjó. Sækýr finnast nú 

einungis í hitabeltinu en seli og hvali er að finna um allan heim. Margar tegundir 

bæði hvala og sela hafa sést við Ísland. 

Vert er að minnast á eitt spendýr í viðbót sem er hálfgert sjávardýr og sést oft á 

Íslandi. Þetta er ísbjörninn. Hann étur nánast eingöngu seli og er því mestan hluta 

æfi sinnar á hafís úti á sjó. Hann getur líka synt langar vegalengdir. Ísbirnir finnast 

ekki að staðaldri hér á landi en eru í raun frekar algengir gestir. Oftast koma þeir 

hingað þegar hafís liggur við landið en fyrir kemur líka að þeir koma þó enginn hafís 

sé nálægt. Á 20. öldinni er talið að um 50 ísbirnir hafi heimsótt Ísland. 

Sjávarspendýr eru eins og önnur spendýr með heitt blóð og þurfa að koma upp á 

yfirborðið til að anda því að þau eru með lungu. Það er þess vegna við ýmsa 

örðugleika að etja fyrir þau að lifa í köldum sjónum. Á móti kemur að það er á ýmsan 

hátt heppilegt að vera með heitt blóð í köldum sjó, því að þá er hægt að halda 

efnaskiptahraða jöfnum, á meðan efnaskiptahraði dýra með kalt blóð sveiflast með 

umhverfinu. Í köldum sjó er einnig mun meira framboð af fæðu en í heitum sjó. 

Flest sjávarspendýr eru með þykkt spiklag sem þjónar því meginhlutverki að 

einangra líkamann frá köldum sjónum.  Þessi einangrun virkar reyndar það vel að 

sjávarspendýr eru algengust á kaldari svæðum heimsins. Algengustu selategundir 

heimsins er til dæmis að finna við hafísröndina við heimskautin. Líklega eru þetta 

algengustu stóru spendýrin í heiminum. Stærstu hvalasvæði heimsins eru svo að 

finn á mörkum kuldabeltisins og kaldtempraða beltisins en Ísland er einmitt á 

þessum mörkum. Íslandsmið eru því einstaklega auðug af hval. 

 
Hlutfallslegur fjöldi helstu tegunda sjávarspendýra við Ísland yfir sumarið (Páll 
Hersteinsson 2004) 
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AF HVERJU FARA HVALIR Í KALDARI SJÓ TIL ÉTA? 
Það væri vissulega betra fyrir hvalina ef þeir gæti bara haldið sig í hitabeltinu. 
Veðrið þar er gott og sjórinn hlýr og notalegur. Vandamálið er hinsvegar að 
þar er lítið um fæðu. Framleiðni sjávar er mun meiri í köldum sjó en hlýjum og 
þar er því miklu meira af fæðu. En af hverju er þetta svona?  

Frumframleiðsla er undirstaða nær alls lífs á jörðinni, við frumframleiðslu 
verða til lífræn efni úr ólífrænum. Á landi eru það hefðbundnar plöntur sem 
sjá um frumframleiðsluna en í sjó eru það þörungarnir. Dýr geta þetta ekki og 
þurfa því að ná í lífræn efni með því að éta aðrar lífverur. Þörungar eru því 
undirstaða fæðukeðjunnar í hafinu og þar sem er mikill þörungavöxtur er 
einnig mikið af öðrum lífverum. 

Til að frumframleiða þurfa þörungarnir koltvísýring, sólarljós, vatn og nokkur 
ólífræn næringarefni (t.d. fosföt og nítröt). Af vatni og koltvísýringi er nóg í 
sjónum, sólarljós er bara að finna við yfirborð sjávar en mest er af 
næringarefnum í djúpsjó. Þetta er grundvallarvandamál í hafinu því mjög víða 
veldur skortur á næringarefnum í yfirborðssjó því að þörungar geta ekki 
fjölgað sér þó nóg sé sólarljósið. Þetta á sérstaklega við um heitari svæði 
heimsins þar sem lagskipting sjávar er mjög stöðug.  Á kaldari svæðum, eins 
og hér við land, er aftur á móti árlegt ferli í gangi sem veldur því að 
næringarefnin berast reglulega upp að yfirborðinu og framleiðni hafsins er því 
miklu meiri en í hitabeltinu.  

Yfir veturinn er of lítil birta til að þörungar geti fjölgað sér. Aftur á móti er nóg 
af næringarefnum í sjónum því að kalt loftið kælir yfirborðslög sjávar. 
Yfirborðssjórinn verður við það eðlisþyngri og sekkur. Næringarríkur og hlýrri 
djúpsjór kemur þá upp í staðinn. Hann kólnar þá og sekkur líka og svo koll af 
kolli. Af þessum ástæðum á sér stað mikil blöndun í hafinu yfir vetrartímann 
og næringarefni berast upp á yfirborðið. 

Snemma á vorin þegar sólin fer að rísa aftur og þörungarnir fara að geta 
ljóstillífað eru þess vegna næg næringarefni til staðar í yfirborðslögum sjávar. 
Á þessum tíma verður af þeim sökum gríðarleg fjölgun svifþörunga á stuttum 
tíma. Þessi fjölgun er árviss viðburður á þeim breiddargráðum sem við búum 
á og er kölluð vorblómi þörunganna. 

Í hitabeltinu er alltaf sumar, loftið er hlýtt og því eru yfirborð sjávar einnig 
heitt. Þetta stöðvar alla blöndun því sjór verður eðlisléttari eftir því sem hann 
er heitari,. Mjög sterk lagskipting myndast því og næringarefnaskortur er því 
viðvarandi.  
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Hvalir (cetacea) 

Hvalir skipa stórann sess í sjávarríki Íslands, enda hafið í kringum landið einstaklega 

hvalaauðugt. Við Ísland dveljast tólf hvalategundir að staðaldri, fimm tegundir 

skíðishvala og sjö tegundir tannhvala, þar með talið hnísa og höfrungar. Að auki 

hafa 11 aðrar tegundir sést hér, líklega sem flækingar. Í heiminum þekkjast um 90  

tegundir hvala í heiminum í 2 undirættbálkum; 11 tegundir af skíðishvölum og um 

80 tegundir af tannhvölum21. Ekki er þó loku fyrir að skotið að fleiri 

tannhvalategundir eigi eftir að finnast því sumar tegundir halda sig gjarnan í 

úthafinu, langt frá skipaleiðum. Sumar tegundir, sérstaklega að svínhvalaætt 

þekkjast einungis af örfáum einstaklingum sem hafa rekið dauðir á fjörur. Önnur 

ástæða þess að fjöldi hvalategunda er svolítið á reiki er að ekki eru allir  

vísindamenn sammála um hvað telst undirtegund og hvað tegund.   

Hvalir eru forn ættbálkur spendýra. Elstu leifar hvala er um 50 milljón ára gamlar, 

en forfeður þeirra meðal landdýra þekkjast þó frá því fyrir um 55 milljónum ára 

síðan. Þetta voru í raun klaufdýr (eins og beljur, kindur o.fl.) sem voru farin að lifa 

ránlífi líkt og birnir nú til dags. Lífvera þróaðist síðan æ meira til vatna eða sjávarlífs 

sem að lokum leiddi til hvala nútímans sem orðnir eru algjörlega óháðir landinu. 

Fyrstu hvalirnir teljast allir af undirættbálki fornhvala, en þeir eru nú allir útdauðir. 

Af þeim þróuðust svo tannhvalir og skíðishvalir nútímans. 

 
Séð upp í hnúfubak, skíðin sjálst vel. Mynd: Tryggvi Sveinsson 

Skíðishvalir greinast helst frá tannhvölum á því að hafa tvö blástursop og skíði í stað 

tanna. Skíðin eru alls ekki afmyndaðar tennur, eins og margir halda, heldur í raun 

hyrnisvöxtur (neglur og hár eru líka hyrnisvöxtur) sem hangir niður úr munni þeirra. 

                                                                 
21 Jón B. Hlíðberg & Sigurður Ægisson 2010 
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Þau eru notuð til að sía smágerðar lífverur úr sjónum. Þetta er augljóslega nokkuð 

vel heppnað fyrirbæri þar sem skíðishvalir eru stærstu dýr jarðarinnar fyrr og síðar.  

Skíðishvalir eiga það almennt sameiginlegt að fara í miklar fæðugöngur á hverju ári. 

Þeir halda sig í hlýjum sjó á veturna en í köldum á vorin og sumrin, enda er þá mikil 

framleiðni þar. Það á almennt við að kýrnar verða stærri en tarfarnir, öfugt við 

tannhvalina. Skíðishvalir skiptast í þrjá flokka, sandlægju, sléttbaka og reyðarhvali. 

Tegundir reyðarhvala eru nokkrar, þ.m.t. steypireyðurin sem er stærst skíðishvala 

og hrefnan sem er minnst.  

Hrefnan er algengasti skíðishvalurinn hér við land og sést bæði við land og í 

úthafinu22. Steypireyðurin er mun sjaldgæfari enda var hún ofveidd alls staðar í 

heiminum. Það merkilega við þessa tvo hvali er að þeir eru í raun mjög líkir í útliti, 

stærðarmunurinn greinir þá að. Langreyður og sandreyður eru einnig líkar þeim í 

útliti, þær eru milli steypireyðar og hrefnu að stærð, langreyður þó stærri. Þessir 

hvalir eru úthafshvalir og sjást sjaldan nærri landi þar sem hvalaskoðun er stunduð. 

Hnúfubakurinn er líka reyðarhvalur. Hann er þó talsvert ólíkur hinum, mun 

kubbslegri og með gríðarstóra hreifa.  Hann má sjá út um allan sjó, nær sem fjær 

landi.  Reyðarhvalirnir taka gúlsopa af sjó upp í sig og spýta sjónum svo út úr sér í 

gegnum skíðin og smádýr sitja þá eftir. Þessir hvalir eru með grófir undir snjáldri og 

alveg aftur undir nafla. Þær gera það að verkum að hvalurinn getur þanið 

munnholið geysimikið út og þannig tekið ansi stóra gúlsopa.  

Sléttbakarnir eru ekki með grófir undir snjáldrinu eins og reyðarhvalirnir og fara 

aðra leið til fæðuöflunar. Þeir synda langar vegalengdir með munninn opinn og sía 

þannig smálífverur úr sjónum. Annað slagið hreinsa þeir svo svifið af skíðunum með 

tungunni. Tvær tegundir hafa sést hér, hinn eiginlegi sléttbakur sem kemur hingað 

úr suðri og norðhvalurinn sem er heimsskautahvalur og kemur því hingað úr norðri.  

Sandlægja eða gráhvalur  finnst nú bara í Norður-Kyrrahafinu. Fram á 16. eða 17. 

öld lifði hún þó líka í Norður-Atlantshafinu, þar með talið hér við land. Af 

einhverjum ástæðum, sem menn hafa ekki ennþá skilið, dó hún út í Atlantshafinu. 

Hún er ólík öðrum skíðishvölum að því leyti að hún er að mestu botndýraæta. Hún 

rótar upp botninum með neðri kjálkanum og þyrlar þannig upp ýmsum smádýrum, 

svo sem marflóm. Síðan síar hún lífverurnar úr sjónum. 

ERU HÁKARLAR HVALIR EÐA ERU HVALIR FISKAR? 
Nei, hákarlar eru fiskar en hvalir eru spendýr eins og við 

                                                                 
22 Gísla A. Víkingsson 2004 
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Tannhvalir hafa einungis eitt blástursop og eru með tennur eins og nafnið gefur til 

kynna. Fæðuöflun þeirra er því gjörólík skíðishvölunum. Tannhvalir geta ekki nýtt 

sér dýrasvifið sem er í mikilli mergð í sjónum en lifa þess í stað á stærri bráð. Flestir 

éta fiska eða smokkfiska en sumir hvalir éta önnur sjávarspendýr, jafnvel stórhveli. 

Þeir eru efsti hlekkur fæðukeðjunnar í hafinu. Tannhvalir eru mun fjölbreyttari að 

útliti og stærð en skíðishvalirnir. Hnísan er minnst hér við land, á stærð við vænan 

fisk, en búrhvalur er stærstur, á stærð við meðalstóran skíðishval. Þó að tannhvalir 

verði ekki jafn stórir og skíðishvalir verða þeir samt flestir allstórir23.  

Lykillinn að velgengni tannhvalanna felst í hljóðbylgjum sem þeir beita við fæðuleit 

og til að skynja umhverfi sitt, en þær berast mjög vel neðansjávar. Með því að skynja 

endurvarp hljóðbylgna sem þeir senda frá sér geta þeir í raun séð umhverfi sitt. 

Tannhvalir þurfa því ekki mikið að reiða sig á sjónina, enda er hún þeirra talin verri 

en t.d. hjá selum. Margir tannhvalir kafa niður á mikið dýpi til að finna fæðu sína. 

Þar er oft kolniðamyrkur og eina leiðin til að finna fæðu er að nota hljóðbylgjurnar. 

Nú telja menn að hljóðbylgjurnar séu jafnframt notaðar til að lama bráð hvalanna.  

Vegna fjölda þeirra, stærðar og orkuþarfar eru hvalir mjög þurftafrekir á fæðu og 

er talið að þeir éti ef til vill meira en allur fiskafli jarðarbúa. Þó ber að athuga að 

hvalir éta í raun ekki mikið af tegundir sem við veiðum. Margar stærstu tegundirnar 

éta til dæmis aðallega djúpsjávarsmokkfiska. 

Fjölliðaðasta tannhvalaættin er höfrungaættin. Höfrungar eru almennt séð frekar 

litlir og eru tvær tegundir venjulegra höfrunga algengar hér við land, hnýðingur og 

leiftur, en í þessari ætt eru einnig háhyrningar og grindhvalir (eða marsvín), sem 

eru nokkuð stórir og ólíkir hinum venjulegu höfrungum. Næststærsta ættin eru 

svínhveli. Mest eru þetta lítt þekktir úthafshvalir, en einnig andarnefjan sem er 

nokkuð algeng.  

 
Tannhvalir gefa frá sér hátíðnihljóðbylgjur sem þeir svo nema endurkastið af.  Mynd: 
www.fauna.is 

                                                                 
23 Gísla A. Víkingsson 2004 og Droplaug Ólafsdóttir 2004 
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HVAÐ ÉTA HVALIR VIÐ ÍSLAND? 
Hvalategundirnar við Ísland éta mjög mismunandi fæðu. Af tannhvölum er 
líklega mest af grindhval og andarnefju hér við land. Við verðum þó ekki mikið 
vör við þá því að þetta eru að mestu úthafshvalir sem koma sjaldan nálægt 
landi. Aðalfæða þessara tveggja er talin vera smokkfiskur á meðan aðrar 
tannhvalategundir éta aðallega smáfiska. Búrhvalurinn er langstærstur 
tannhvala, aðalfæða hans er smokkfiskar en þó er talið að hér við land éti 
hann mikið af fiski. 
Skíðishvalir eru sérstaklega aðlagaðir því að éta dýrasvif. Langmikilvægasta 
fæða þeirra flestra er ljósáta (sem er krabbadýr). Á þessu er þó mikilvæg 
undantekning, því að bæði hnúfubakar og hrefnur éta talsvert af fiski. 
Tiltölulega lítið er þó vitað um hnúfubak við Ísland enda hefur hann ekki verið 
veiddur í áratugi og þess vegna ekki hægt að sjá hvað finnst í maga hans. 
Hrefnan er mun betur þekkt og hefur komið í ljós að meirihluti fæðu hennar 
eru ýmsir fiskar, mest marsíli en einnig mikið af loðnu, síld og litlum 
þorskfiskum24. Vegna þess hve hrefnan er algeng og stór (miðað við 
tannhvalina) er hún líklega sú hvalategund sem mest étur á Íslandsmiðum, 
bæði í heildina og af fiskmeti. 

Áætluð ársneysla hvalastofna við Ísland. Heimild: Jóhann Sigurjónsson & Gísli A. 
Víkingsson 1997 

 

                                                                 
24 Gísli A. Víkingsson og félagar 2014 
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Hvalveiðar 

Mannskepnan hefur þekkt hvali frá örófi alda, sérstaklega á norðlægum slóðum. 

Hvalveiðar voru þó ekki stundaðar reglulega af Íslendingum til forna. Hvalir voru þó 

veiddir þegar tækifæri gafst, t.d. þegar hafís rak þá nálægt landi. Hvalrekar voru 

einnig mikilvæg búbót hér og eru stundum taldir hafa bjargað heilu sveitunum frá 

hungri. Heimildir eru fyrir því að á stundum hafi hvölunum þó verið hjálpað að reka 

á land. Hvalrekar voru það mikilvægir að deilur og vígaferli sköpuðust oft af þeim. 

Snemma voru því sett ítarleg lög um hvernig skipta skyldi slíkum nytjum.  

Samskipti manna og hvala við Ísland voru þó oft mikil. Menn óttuðust sumar 

tegundir sem kallaðar voru illhveli. Aðrar tegundir voru taldar góðar og áttu það 

jafnvel til að bjarga sjómönnum frá hinum illu hvölum. Síðar meir þegar síldveiðar 

hófust voru sumir hvalir taldir reka síldina í átt að landi þar sem hægt var um vik að 

veiða hana. Þetta leiddi til þess að hvalveiðar voru oft illa séðar af fiskimönnum hér, 

sérstaklega á síðari hluta 19. aldar og í byrjun þeirrar 20.  

 
 
 
 
 

 
Helstu hvalategundir sem hafa verið veiddar við Ísland í réttum stærðarhlutföllum, 
efst er langreyður, hrefna að neðan til vinstri og sléttbakur til hægri. Mynd: 
www.fauna.is 

Þótt Íslendingar væru ekki sérlega lunknir sjálfir við hvalveiðar stunduðu ýmsar 

þjóðir umfangsmiklar hvalveiðar hér, oft án þess að þeirra yrði mikið vart. Fyrstir 

voru sennilega Baskarnir frá Norður-Spáni25. Þeir sóttu hingað í sléttbaka og kannski 

sandlægju. Þeir áttu allnokkur samskipti við Íslendinga og var m.a. gefin út 

basknesk/íslensk orðabók hér á landi til að auðvelda þau. Þessi samskipti voru þó 

ekki alltaf á jákvæðu nótunum eins og t.d. Spánverjavígin árið 1615 sanna. Síðar 

komu hollenskir og skoskir hvalveiðimenn að veiða sléttbaka.  

                                                                 
25 Trausti Einarsson 1987 
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Enska nafnið á sléttbökum er „right whales“, þýðir einfaldlega að þetta voru réttu 

hvalirnir til að veiða. Sléttbakarnir eru hægsyndir og því auðvelt að elta þá uppi, auk 

þess eru þeir mjög feitir sem þýðir að þeir voru bæði verðmætir (hvalveiðimenn 

sóttust mest eftir olíunni í spikinu) og flutu þegar þeir höfðu verið drepnir. Afleiðing 

þessa var að sléttbakar voru ofveiddir fyrstir hvala. Líklega hafa sléttbakar verið 

algengir við Ísland áður fyrr en eru nú aðeins sjaldgæfir gestir. Reyndar hafa 

sléttbakastofnar hvergi náð sér almennilega eftir þessar miklu ofveiðar fyrri alda.  

 
Hvalveiðar við Ísland frá 1880. Heimild: Hafrannsóknastofnunin 

Seinni hluti hvalveiða við Ísland hófst undir lok 19. aldar. Norskir útgerðarmenn 

hófu fyrstir reglubundnar veiðar á stóru reyðarhvölunum á gufuskipum og með 

sprengiskutlum. Áður en þessi tækni kom til skjalanna voru reyðarhvalirnir nokkuð 

óhultir því að seglskip og árabátar réðu ekki við þá. Í fyrstu veiddu Norðmennirnir 

hvali við Norður Noreg en hröktust þaðan bæði vegna þess að hvalir þar voru orðnir 

fáir veiðanna vegna og vegna þess að margir fiskimenn þar, líkt og hér, voru á móti 

hvalveiðum.  

Hvalveiðimennirnir færðu sig því frá Noregi til Íslands, þar sem nóg var enn af 

reyðarhvölum. Fyrsta norska hvalveiðistöðin hér var reist í Álftafirði árið 1883, síðar 

risu upp hvalveiðistöðvar víða á Vestfjörðum og Austfjörðum. Hvalveiðar þessar 

voru umdeildar hér en ekki er vafi á því að þær öfluðu mikilla tekna fyrir þjóðarbúið 

auk þess að skapa mikilvæga vinnu fyrir Íslendinga26. Þær voru fyrsti vísirinn að 

iðnvæðingu á Íslandi því þetta var i fyrsta sinn hér á landi sem vélar voru notaðar til 

                                                                 
26 Smári Geirsson 2015 
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veiða og vinnslu. Það var þó mun meira veitt af stofnunum en þeir þoldu og margir 

sjómenn voru ætíð óhressir með veiðarnar. Þetta leiddi svo til þess að árið 1913 

voru stórhvalaveiðar bannaðar hér við land. Þetta vandamál leystu Norðmenn með 

því að senda verksmiðjuskip á Íslandsmið og voru því ekki lengur háðir 

landsstöðvum og gátu Íslendingar þá lítið gert.  

Íslendingar horfðu þá upp á að hvalir voru veiddir í miklu magni við landið, en lítið 

af hinum mikla gróða við veiðarnar skilaði sér til landsins. Hvalveiðar voru því 

leyfðar hér aftur árið 1935 og hafa, utan stríðsáranna, verið stundaðar nokkuð 

samfellt fram til 1989 þegar þær voru bannaðar aftur tímabundið. Á þessu tímabili 

var veiðum stjórnað nokkuð stíft, einungis var leyfilegt að veiða tegundir sem 

sannað þótti að væru ekki í hættu. Veiðar voru svo leyfðar aftur árið 2003 og hafa 

tvær tegundir verið veiddar síðan þá, hrefna og langreyður. Veiðar þessar eru undir 

ströngu vísindalegu eftirliti þannig að ekki sé veitt meira en stofnstærð leyfir. Á 

þessu tímabili voru veiðar á stórum hvölum einungis stundaðar frá Hvalfirði og eru 

til þess notuð gufuskip, síðustu gufuskipin sem enn eru notuð hér á landi. 

Hrefnuveiðar hafa hinsvegar verið stundaðar allt í kringum landið á minni bátum27. 

Fjölmargar þjóðir stunduðu miklar stórhvalaveiðar um allan heim frá byrjum 20. 

aldarinnar. Þeir gengu fyrst á stofnana á heimaslóðum og héldu síðan æ lengra í 

burtu. Síðast komu þeir til hafsins í kringum Suðurskautslandið, en þá var þar 

gríðarleg mergð hvala. Þar var líkt og annar staðar gengið á eina tegund eftir aðra, 

fyrst var yfirleitt sótt í steyðireyðina því hún var stærst og verðmætust. Þessar 

veiðar er nú að mestu bannaðar, utan þess sem sótt er í hrefnuna sem nóg er af. 

Sameiginlegt einkenni allra hvala er lág frjósemi, þ.e. þeir eiga fá afkvæmi í einu og 

líður oft langur tími á milli. Að öllu jöfnu skaðar þetta ekki hvalina, því að þeir hugsa 

vel um ungviði sitt. Þetta gerir þá hins vegar mjög viðkvæma fyrir veiðum. Hvalir 

gátu engan veginn bætt sér það  nógu hratt upp ef veiðar voru miklar. Afleiðing allra 

þessara veiða á stórhvölum voru þær að nú er gráhvalur útdauður í Atlantshafi og 

sléttbakur, norðhvalur og steypireyður eiga enn langt í land með að ná fyrri 

stofnstærð. Stofnar langreyðar, sandreyðar og hnúfubaks í Norður-Atlantshafi 

virðast hins vegar hafa náð sér nokkuð eftir veiðarnar. Minnstu stórhvelin eins og 

hrefna voru aldrei ofveidd.  

Ýmsar þjóðir, sérstaklega Norðmenn en einnig Skotar og Rússar, sóttu einnig í minni 

hvali, eins og andarnefju, háhyrning og grindhvali eftir seinni heimsstyrjöldina. 

Með mikilvægustu veiðislóðum voru einmitt hafsvæðin norðan Íslands. Talið er að 

                                                                 
27 Jóhann Sigurjónsson 1982 
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margir þessara stofna hafi stórlega látið á sjá vegna þessara veiða. Ekki var þó 

gengið jafn nærri þessum stofnum og stórhvelunum. Minnstu tegundirnar svo sem 

hnísa eða höfrungar hafa ekki verið veidd hér en flækjast stundum í veiðarfæri. 

Háhyrningsveiðar á Siglufirði 
Um kl. 8 á laugardagsmorguninn tóku menn eftir hví, að eitthvert hvalfiskavað 
var hér út á firðinum og álitu menn það höfrunga eða marsvín. Hugðu þá 
surnir hverjir gott til fanga, og tóku að útbúa sig til veiða. Lögðu þeir bræður 
Helgi og Guðmundur Hafliðasynir á stað á vélbát O. Tynæsar, ásamt fleiri 
mönnum, með byssur og mikð af smágrjóti, en á meðan á þeim útbúnaði stóð, 
lögðu nokkrir árabátar á stað, einnig með byssur og grjót og urðu tveir af þeim 
fyrstir til að komast út fyrir hvalina. Nokkru síðar fór annar vélbátur á stað, en 
byssulaus þó. Svo hegar allir þessir bátar voru komnir útfyrir torfuna, tóku þeir 
að gera tilraun, með grjótkasti og hljóðum, að reka þá inn fjörðinn, og tókst 
það betur en búast hefði mátt við. Héldu þeir alveg hópinn og flýðu undan 
grjótkasti og óhljóðum heirra sem á bátunum voru. Stöku sinnum gerðu þeir 
þó tilraun til að snúa við, en þá var jafnharðan ráðist framan að þeim af 
einhverjum bátanna, og snéru heir þá alltaf við aftur; virtust hræðast hljóðin 
meira en grjótkastið. Þegar svo innundir fjarðarbotninn kom, bættust 
afarmargir árabátar við til hjálpar við að reka þá á land, enda varð þar 
allharður aðgangur, því þeir sóttu fast á að snúa við eftir að þeir kendu 
grinlsanna og skothríðin var byrjuð. Það enti þó með því að stórhveli þessi 
munu öll hafa verið yfirunnin, þau er inn voru rekin, rúm 70 að tölu en sagt er 
að annar stór hópur hafi verið kominn inn á fjörðinn, en farið út nærri strax 
aftur. 

 

Úr blaðinu Fram (26. maí 1917) frá Siglufirði (blaðið má sjá á www.timarit.is)  

http://www.timarit.is/
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Selir (pinnipedia) 

Selir, rostungar og eyrnaselir (sem ekki finnast hér við land) teljast til hreifadýra, en 

það er yfirætt innan rándýraættbálksins28. Um 34 tegundir hreyfadýra finnast 

víðsvegar um heiminn, 18 tegundir eiginlegra sela, 15 tegundir eyrnasela (sæljón 

og loðselir) og 1 rostungategund. Flestar tegundir og jafnframt þær fjölliðuðust er 

að finna á kaldari svæðum heimsins. Aðeins tvær tegundir hinna afar sjaldgæfu 

munksela finnast í hitabeltinu.   

Selir eru allvel aðlagaðir sjávarlífi og eyða margar tegundir lunganum af ævi sinni í 

sjónum. Selum er þó öllum sameiginlegt að þurfa að koma upp á land til að fella hár 

og kæpa. Margar tegundir safnast þá saman á ákveðnum tímum árs í sellátur þar 

sem þeir eignast afkvæmi sín og ala þau upp þar til þau verða synd. Á þessum tíma 

eru selir mjög varnarlausir, þess vegna eru látrin gjarnan á stöðum sem eru 

óaðgengilegir fyrir landrándýr, t.d. á eyjum eða skerjum.  

Kóparnir vaxa þó hratt á þessu fyrstu ævidögum og eru fljótir að verða sjálfbjarga 

miðað við mörg önnur spendýr. Reyndar er það svo að kópurinn dvelst mjög stutt 

hjá urtunni (brimlar taka engan þátt í uppeldinu) og þurfa þeir yfirleitt að sjá 

algjörlega um sig sjálfir eftir um mánuð. Metið á sennilega blöðruselurinn, urtan sér 

um kópinn í rúma viku en svo er hún bara farin Það er því óþarfi að vorkenna litlum 

kópum og halda að þeir hafi týnt mömmu sinni, þeir eru einfaldlega farnir að sjá um 

sig sjálfir mjög ungir. 

Fæða flestra sela er fiskar og smokkfiskar, en sumar tegundir eru þó aðlagaðar áti 

á öðrum lífverum. Rostungar og kampselir éta t.d. mikið af botndýrum, s.s. 

samlokum og ígulkerum, Átuselurinn við Suðurskautið er með sérstaklega aðlagað 

tennur til að sía ljósátu úr sjónum, sem er þar í mikilli mergð. Pardusselurinn við 

Suðurskautið er einnig sérstakur að því leiti að stór hlut fæðu hans eru mörgæsir og 

aðrir selir (þá aðallega kópar). Stór sæljón og rostungar ráðast líka stundum á aðra 

selir og éta. 

ÞJÓÐSÖGUR UM SELI 
Margar þjóðsögur eru til á Ísland um seli og snúast margar um það að selir séu menn í 
álögum eða að einu sinni á ári kasti selir af sér selhamnum og breytist í menn. Ef 
hamnum var þá stolið gátu þeir ekki breyst aftur í seli. Frægust er eflaust sagan um 
bóndann sem náði sér þannig í konu (eða öllu heldur urtu). Þar var þessi fræga setning 
sögð: "Mér er um og ó, ég á sjö börn í sjó og sjö börn á landi". Sama þjóðsaga er til í 
Færeyjum. 

                                                                 
28 Páll Hersteinsson 2004 
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Íslenskir selir 

Hér við Ísland kæpa tvær selategundir: útselur og landselur29. Landselurinn er 

algengasti selurinn við Ísland og finnst allt í kringum landið. Hann sést oftast nálægt 

landi, oft innan um sker og smáar eyjar, en einnig á sandfjörum og í árósum. 

Landselurinn er frekar lítill af selum að vera, brimlarnir (karldýrin) geta orðið allt að 

2 metrum á lengd og 150 kg. Urturnar (kvendýrin) eru minni. Árið 2016 var áætlað 

að tæplega 7700 landsselir væru við Ísland og fer þeim mikið fækkandi.  

Útselurinn er ólíkur landselnum í útliti. Hann er mun stærri og geta brimlar orðið 

allt að 3 m á lengd og 300 kg. Andlit hans er einnig mun langleitara. Útselurinn finnst 

allt í kringum landið en er sjaldgæfur við Norðaustur- og Austurland. Fullorðin dýr 

flækjast þangað eflaust oft en þar eru engin útselalátur. Útselurinn er feimnari en 

landselurinn, sést aðallega á skerjum og á annesjum. Útselurinn heldur sig því að 

jafnaði lengra frá landi en landselurinn. Í talningu á útsel árið 2012 var metið að 

4200 útselir væru hér við land og hafði farið fækkandi. Útselurinn var oft nefndur 

haustselurinn því hann kæpir á haustin en landselurinn sem kæpir á vorin var 

kallaður vorselurinn. Báðar tegundir maka sig fljótlega eftir að kópurinn er farinn 

að sjá um sig sjálfur. 

 
Útselir til vinsti og landselir til hægri. Urturnar sela eru ætíð minni en brimlarnir. 
Brimlarnir þurfa að vera stórir og sterkir því selir eru fjökvænisdýr og brimlarnir 
berjast of grimmilega um kvennabúrin sín. Mynd: www.fauna.is 

Fjöldi selategunda hér við land eykst nokkuð yfir vetrartímann30. Íslensku selirnir 

halda þó gjarnan lengra út á haf og sjást því sjaldnar. En þá fara farselir úr 

Norðurhöfum að sjást hér. Þetta eru hringanóri, blöðruselur, vöðuselur, 

kampselur og rostungur. Þetta er sannar heimsskautategundir sem langalgengastir 

eru við ísröndina í Norður-Íshafinu og flestir kæpa þar. Yfir veturinn færa þessir selir 

sig gjarnan sunnar og eru þeir alltíðir gestir við norðurströnd Íslands og jafnvel allt 

í kringum landið.   

                                                                 
29 Erling Hauksson 2004 
30 Erlingur Hauksson og Valur Bogason 1997 
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Selveiðar 

Selir eru afar mikilvægar nytjaskepnur á norðlægum slóðum. Suðurhafselirnir hafa 

hinsvegar lítt verið nýttir vegna þess hve fátt er um fólk á þeim slóðum. 

Norðurslóðaselirnir eru sérstaklega nátengdir menningu Inúíta enda nýttu þeir svo 

að segja hvern einasta hluta selsins. Selir hafa líka verið veiddir við Ísland frá upphafi 

byggða þó þeir hafi ekki skipað nándar nærri eins stórann sess hér og við Grænland. 

Veiðarnar hafa sennilega verið árlegur viðburður, þar sem bæði var sóst eftir kjötinu 

og skinninu. Þessar afurðir hafa að mestu verið notaðar til heimabrúks, en feldurinn 

af landselskópum var þó á stundum verðmæt útflutningsafurð.  

Upplýsingar eru til um heildarselveiðar frá því 1897 en upplýsingar um tegunda og 

aldurssamsetningu veiðanna aðeins frá 1962. Það ber þó að hafa í huga að þetta 

eru lágmarkstölur því að fráleitt er að allir veiddir selir hafi verið tilkynntir. Þetta á 

jafnvel við enn þann dag í dag þar sem veiðitölur á selum eru taldar mjög 

óáreiðanlegar.  

Heildarselveiði var um 6 500 dýr í byrjun 20. aldarinnar31. Þá var veiðin reyndar 

nokkuð mikil vegna mikils útflutningur á verðmætum kópaskinnum. Verðmæti 

þessarar afurða lækkaði svo og heildarselaveiði minnkaði fram á miðja tuttugustu 

öldina. Skinnaverð hækkaði aftur eftir 1960 og selveiði jókst þá aftur. Þetta gekk 

fram til um 1980 þegar mikill áróður umhverfisverndarsamtaka gegn kópaveiðum 

fór að bera árangur, skinnaverð féll þá aftur og veiðar hrundu.  

Nú fóru menn hinsvegar að hafa áhyggjur af því að sel mundi fjölga fram úr hófi þar 

sem veiðar voru svo litlar. Talið var að þetta mundi hafa í för með sér aukið afrán 

sela og því hafa neikvæð áhrif á ýmsa nytjastofna. Þar sem selir eru millihýslar fyrir 

hringorma sem líka sýkja fiska var talið að hringormasýking í þorski mundi aukast 

með fjölgun sela með tilheyrandi kostnaðaraukningu við fiskvinnslu. Landselir eru 

einnig illa séðir af eigendum silung og laxveiðiáa því þeir sækja upp í árnar til að éta 

fiskinn. Útselur og blöðruselur eru svo illa séðir af hrognkelsa og þorskveiðimönnum 

fyrir að éta fisk úr netum. Því var farið að borga verðlaun fyrir seladráp. Þetta er 

ástæða aukningar í veiðum eftir 1980.  

Þessar veiðar vor þó í eðli sínu öðruvísi en fyrri veiðar því veiðiálaginu var nú beint 

að fullorðnum sel, einkum útsel í stað landselselkópa áður. Veiðar þessar fóru þó 

fyrir brjóstið á mörgum þar sem skrokkarnir voru yfirleitt ekki nýttir og lágu því 

rotnandi á víðavangi. Því var þessu hætt og hefur dregið verulega úr selveiðum á 

                                                                 
31 Erlingur Hauksson & Sólmundur T. Einarsson 2010 
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síðustu árum. Staðan nú til dags er því sú að aldrei hefur verið veitt jafn lítið af 

selum áður samkvæmt opinberum veiðitölum sem þó verða að teljast mjög 

óáreiðanlegar.  

 
Selveiði við Ísland frá 1900. Heimild: Erlingur Hauksson & Sólmundur T. Einarsson 
(2010) og Hafrannsóknastofnunin (1978-2016) 

Farselirnir voru einnig veiddir þegar þeir gáfu sig. Sú staðreynd að farselirnir voru 

algengastir við landið á hafísárum gerði þá sérlega mikilvæga fyrir landann, því á 

hafísárum skorti aðra fæðu oft tilfinnanlega. Þeir komu oft síðla vetrar eða snemma 

vors þegar farið var að ganga á matarforðann sem safnað var sumarið áður og 

hungrið farið að sverfa að forfeðrum okkar. Sagnir herma að sum ár hafi jafnvel 

þúsundir farsela verið drepnir við landið. Farselirnir voru því oft kærkomin búbót í 

erfiðu árferði því að í þá daga voru kreppur yfirleitt árferðinu að kenna og komu 

ekki bara við pyngju fólks heldur líka maga. Eflaust hafa komur farsela því oft á 

tíðum bjargað mörgum Íslendingnum frá hungurdauða 

Íslendingar hafa veitt seli við Ísland eftir því sem færi hefur gefist. Þeir hafa hins 

vegar aldrei veitt farseli við hafísröndina norðan við landið á skipulagðan hátt. Þar 

má ganga að farselunum vísum á þeim tíma sem þeir eru að kæpa. Nokkra tilraunir 

voru reyndar gerðar til þess á fyrri hluta tuttugustu aldar en allar misfórust. Hins 

vegar hafa Norðmenn stundað þar umfangsmiklar veiðar í langan tíma, jafnvel þótt 

styttra sé á þessi selmið héðan frá Íslandi en frá Noregi. Þessar veiðar hafa þó 

minnkað mikið á síðustu árum enda verð á selafurðum ekki hátt þessi árin. 
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KENNISTÆRÐIR HELSTU NYTJASTOFNA*   
 

Stærsti í 
heimi 
(cm) 

Algeng 
stærð 
Ísl. (cm) 

Þyngd  
(tonn) 

Kyn-
þroska-
aldur 

Mesti 
aldur 

Algengt 
dýpi (m) 

Kæping/ 
burður/ 
got (mán) 

Skollakoppur  4-8    3-30 2-5 
Brimbútur 50 20-35  3-4 10+ 0-200 2-6 
Beitusmokkur 47 20-30  2 2   
Beitukóngur 15 7-10  3-5 15 0-50 2-3 
Hörpudiskur 16 6,5-8,5  3-6 20+ 10-100 6-7 
Kúfskel 12 7-9  20-25 500 0-100  
Kræklingur 8 2-5  1 20 0-10 6-7 
Stóri trjónukrabbi 10   3-4  0-50 5-6 
Stóri kampalampi 17 10  3-6 8 50-700 7-11 
Leturhumar 25 12-16  4 20+ 100-300 5 

Andarnefja  980 850 8,5 10 37 Úthafs. 5 
Búrhvalur 1.830 1.340 52 14 70 Úthafs. 7 
Gáshnallur 690  5     
Grindhvalur 625 492 5 11 59 Úthafs. 7 
Háhyrningur 970  10 13 90 Víða  
Hnýðingur 310 270 0,38 10 >50 Landgr. 7 
Hnísa 160 155 0,09 2 >20 Grunn. 7 
Hnúfubakur  1.700  50 6 >50 200-500 1 
Hrefna 1.070 810 10 6 >40 <250 12 
Króksnjáldri 600  3,5     
Langreyður 2.600 2.200 100 10 100 <400 11 
Leiftur 280 225 0,25 9 >27 Úthafs. 6 
Léttir 260  0,14     
Mjaldur 550  1,6     
Náhvalur 620  1,6     
Norðhvalur 2.000 1.800 120 20 >200  4 
Norðsnjáldri 550  1,5     
Rákaskoppari 250  0,16     
Sandlægja 1.500  35 8 80 Grunnsl. 1 
Sandreyður 1.950 1.500 30 10 60 <400 12 
Sléttbakur 1.600 1.450 80 7 >70  1 
Steypireyður 3.360  180 7 100 200-500 12 
Stökkull 390  0,65     

Blöðruselur  352 246  3 30  3-4 
Hringanóri 125 117  6 46  5-6 
Kampselur 250 245  6 30  3-4 
Landselur 175 163  4 30  5-6 
Rostungur 330 299  10   5 
Útselur 238 208  4 46  9-10 
Vöðuselur 190 185  6 30  2-3 
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Mesta veiði 
við Ísland frá 
1950 (fj./t) 

Mesta ársveiði í 
heimi síðan 
1950 (fj./t) 

Fjöldi 
við 
Ísland 

Verðmæti í 
þorskígildum 
meðaltal 

Útfl. verð-
mæti 2014 
(millj. kr.) 

Skollakoppur 1.409 t ?  0,44 135 
Brimbútur 2.655 t ?  Ö,16  
Beitusmokkur 1.634 t 18.647  0,26 8 
Beitukóngur 1.199 t 35.662  0,31 0 
Hörpudiskur 17.068 t 24.673  0,36 66 
Kúfskel 14.431 t 197.559  0,32 2 
Kræklingur 281 t 366.956  0,39 1 
Stóri trjónukrabbi 27 t ?  0,20  
Stóri kampalampi 76.015 t 446.909  0,94 10.741 
Leturhumar 5.691 t 75.999  7,59 2.812 

Andarnefja   693 41.000  0 
Búrhvalur 177 31.685 11.000  0 
Gáshnallur      
Grindhvalur  10.243 35.000  0 
Háhyrningur  971 5.500  0 
Hnýðingur  4 12.000  0 
Hnísa  10.669 34.000  0 
Hnúfubakur  2 2.394 15.000  0 
Hrefna 212 12.447 31.000  0,1 
Króksnjáldri      
Langreyður 348 30.865 24.000  293 
Leiftur  805 75.000  0 
Léttir      
Mjaldur      
Náhvalur      
Norðhvalur  73 0  0 
Norðsnjáldri      
Rákaskoppari      
Sandlægja  142 0  0 
Sandreyður 240 23.294 10.000  0 
Sléttbakur  7 0  0 
Steypireyður 28 7.048 1.250  0 
Stökkull      

Blöðruselur   96.789 ?  0 
Hringanóri  117.096 ?  0 
Kampselur  17.323 ?  0 
Landselur 6.237 3.018 35.000  0,4 
Rostungur  5.814 ?  0 
Útselur 2.606 3.373 12.000  0 
Vöðuselur  736.222 ?  0 

* Upplýsingar í töflunni eru víð að, t.d. frá Alþjóðahvalveiðiráðinu, 
Hafrannsóknastofnun og SeaLifeBase.  Veiði- og fjöldatölur fyrir lítil sjávarspendýr 
eru mjög óáreiðanlegar
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TEGUNDALISTI LÍFVERA 

Sveppir (fungi) – ríki 
Plöntur (plantae) - ríki 
Frumverur (protista) - ríki 

Grænþörungar (chlorophyta) - flokkur 
Rauðþörungar (rhodophyta) - flokkur 

Fjörugrös (Chondrus crispus) 

Kalkþörungar (corallinacea) 
Purpurahimna (Porphyra 
umbilicalis) 

Söl (Palmaria palmata) 
Brúnþörungar (phaeophyceae) - flokkur 

Hrossaþari (Laminaria digitata) 

Klóþang (Ascophyllum 
nodosum) 

Kísilþörungar (haptophyta) - flokkur 

Skoruþörungar (dinoflagellate) - flokkur 
Dýr (animalia) - ríki 

Svampar (porifera) - fylking 

Holdýr (cnidaria) - fylking 
Liðormar (annelida) – fylking 
Skrápdýr (Echinodermata) - fylking 

Krossfiskar (asteroidea) - flokkur 
Ígulker (echinoidea) - flokkur 

Skollakoppur (Strongylocentrotus droebachiensis) 

Sæbjúgu (holothuroidea) - flokkur 
Brimbútur (Cucumaria frondoze) 

Lindýr (mollusca) - fylking 

Samlokur (bivalvia) - flokkur 
Hörpudiskur (Chlamys islandica) 
Kræklingur eða bláskel (Mytilus 

edulis) 
Kúfskel eða kúffiskur (Arctica 
islandica) 

Öðuskel eða aða (Modiolus 
modiolus) 

Sniglar (gastropoda) - flokkur 

Beitukóngur (Buccinum 
undatum) 
Hafkóngur (Neptunea despecta) 

Klettadoppa (Littorina saxatilis) 
Smokkar (cephalopoda) - flokkur 

Beitusmokkur (Todarodes 

sagittatus) 
Dílasmokkur (Gonatus fabricii) 
Risasmokkur (Architeuthis dux) 

Tröllasmokkur (Mesonychoteuthis 
hamiltoni) 

 

 
 
 

 

 
 
Liðfætlingar (arthropoda) – fylking 

     Klóskerar (chelicerata) – undirfylking 
     Fjölfætlur (myriapoda) – undirfylking 

Sexfætlur (hexapoda) - undirfylking 

Krabbadýr (crustacea) – undirfylking 
    Árfætlur (Maxillopoda) – flokkur 
       Krabbaflær (Copepoda) - undirflokkur 

Rauðáta (Calanus finmarchius) 
       Hrúðurkarlar (cirripedia) – undirflokkur 
    Stórkrabbar (malacostraca) – flokkur 

      Agnir (Mysida) – ættbálkur 
      Marflær (amphipoda) - ættbálkur 
      Ljósáta (Euphausiacea) – ættbálkur 

      Tífótakrabbar (decapoda) – ættbálkur 
  Rækjur (caridea) - undirættbálkur 

Litli kampalampi (Pandalus montaqui) 

Sandrækja (Crangon crangon) 
Stóri kampalampi (Pandalus borealis) 

 Humrar (Astacidea) - undirættbálkur 

Amerikuhumar (Homarus americanus) 
Leturhumar (Nephrops norvegicus) 

 Krabbar (brachyura) - undirættbálkur 

Bogkrabbi (Carcinus maenas) 
Grjótkrabbi (Cancer irroratus) 
Litli trjónukrabbi (Hyas coarctatus) 

Snjókrabbi (Chionoecetes opilio) 
Stóri trjónukrabbi (Hyas araneus) 
Tannkrabbi (Cancer bellianus) 

Töskukrabbi (Cancer pagurus) 
 Einbúakrabbar (anomura) – undirættb. 

Kóngakrabbi (Paralithodes 

camtschaticus) 
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Seildýr (chordata) – fylking 

     Möttuldýr (urochordata) – undirfylking 
     Hryggdýr (vertebrate) – undirfylking 
        Vankjálkar (Agnatha) - flokkur 

Brjóskfiskar (Chondrichthyes) – flokkur  
Beinfiskar (osteichthyes) – flokkur 
Froskdýr (amphibia) – flokkur 

Skriðdýr (reptilia) - flokkur 
Leðurbaksskjaldbaka (Dermochelys coriacea) 

Fuglar (aves) – flokkur 

   Pípunefir (Procellariiformes) - ættbálkur 
Albatrosar (diomedeidae) 
Fýll (Fulmarus glacialis) 

   Árfetar (Suliformes) - ættbálkur 
Súla (Sula bassana) 
Dílaskarfur (Phalacrocorax carbo) 

Toppskarfur (Phalacrocorax aristotelis) 
   Andfuglar (Anseriformes) - ættbálkur 

Æðarfugl (Somataria mollissima) 

   Strandfuglar (Charadriiformes) - ættbálkur 
Kjói (Stercorarius parasiticus) 
Skúmur (Stercorarius skua) 

Rita (Rissa tridactyla) 
Kría (Sterna paradisaea) 
Lundi (Fretercula arctica) 

Geirfugl (Pinguinus impennis)  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Spendýr (mammalia) – flokkur 

 Sækýr (sirenia) – ættbálkur 
 Hvalir (cetacea) – ættbálkur 
    Tannhvalir (odontoceti:) – undirættbálkur  

Andarnefja (Hyperoodon ampulatus) 
Búrhvalur (Physater macrocephalus) 
Grindhvalur (Globicephalus melas) 

Háhyrningur (Orcinus orca) 
Hnýðingur (Lagenorhynchus albirostris) 
Hnísa (Phocoena phocoena) 

Leiftur (Lagenorhynchus acutus) 
Norðsnjáldri (Ziphius cavirostris) 
Króksnjáldri (Mesoplodon bidens) 

Gáshnallur (Mesoplodon densirostris) 
Stökkull (Tursiops truncatus)  
Rákaskoppari (Stenella coeruleoalba) 

Léttir (Delphinus delphis)  
Mjaldur (Delphinapterus leucas)  
Náhvalur (Monodon monoceros) 

    Fornhvalir (archaeoceti) - undirættbálkur 
    Skíðishvalir (mysticeti)– undirættbálkur 

Hnúfubakur (Megaptera novaeangliae) 

Hrefna (Balaenoptera acutorostrata) 
Langreyður (Balaenoptera physalus) 
Norðhvalur (Balaena mysticetus) 

Sandlægja (Eschrichtius robustus)  
Sandreyður (Balaenoptera borealis) 
Sléttbakur (Eubalaena glacialis)  

Steypireyður (Balaenoptera musculus) 
  Rándýr (carnivora) – ættbálkur 
    Bjarndýr (ursidae) 

Ísbjörn (Ursus maritimus) 
    Hreifadýr (pinnipedia)– yfirætt 

Blöðruselur (Cystophora cristata) 

Hringanóri (Pusa hispida) 
Kampselur (Erignathus barbatus) 
Landselur (Pusa vitulina) 

Rostungur (Odobenus rosmarus) 
Útselur (Halichoerus grypus) 
Vöðuselur (Pagophilus groenlandicus 
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ÍSLENSKUR SJÁVARÚTVEGUR – AUÐLIND ÚR HAFINU Á ALÞJÓÐAMARKAÐI 

Þessi bók tilheyrir röð átta 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. Bækurnar eru: 

               1.  Umhverfi Íslandsmiða    

               2.  Nytjafiskar við Ísland  

           3.  Nytjastofnar sjávar við Ísland 

 4.  Skip og útgerð við Ísland 

 5.  Veiðarfæri á Íslandsmiðum 

 6.  Stjórnkerfi fiskveiða við Ísland 

 7.  Vinnsla og afurðir íslensks sjávarútvegs 

       8.  Markaðir íslenskra sjávarafurða 

 

TILVITNANIR Í BÓKINA 

Hreiðar Þór Valtýsson (2016). Nytjastofnar sjávar við Ísland – Íslenskur 

sjávarútvegur, auðlind úr hafinu á alþjóðamarkaði. Sjávarútvegsmiðstöðin við  

Háskólann á Akureyri. Akureyri. DOI-XXX (í vinnslu) 

TILVITNANIR Í RITRÖÐINA 

Hörður Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson (ritstjórar) (2016). Íslenskur 

sjávarútvegur – Auðlind úr hafinu á alþjóðamarkaði: átta bindi. 

Sjávarútvegsmiðstöðin við  Háskólann á Akureyri. Akureyri. DOI-XXX (í vinnslu) 

___________________________________________________________________ 

 

Sjávarútvegsbraut Háskólans á Akureyri 


