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• NEAFC (Norðaustur Atlantshafsfiskveiðinefndin) 
– Úthafskarfi 

– Síldarsmugukarfi (ICES I+II) 

– Norsk-íslensk síld 

– Kolmunni 

– Djúpsjávartegundir (Deep sea species) 
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• Tví- og þríhliða samningar 
– Loðnusamningur 

– Smugusamningur 

– Grálúðusamningur 

• Annað 
– Gullkarfi 

– Rækja á Dohrnbanka 
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Úthafskarfi (neðri stofn) 

• Samningur 2011-2014 

– Strandríki 60%  

• Ísland:31,02% 

• DFG: 28,98% (Grænland:22,25%,  Færeyjar:6,73%) 

– Úthafsveiðiríki  40% 
• Rússland: 20,70%, ESB: 15,45%, Noregur: 3,85% 

• Efnisatriði samnings: 

– Veiðin lækkuð að ráðgjöf á samningstíma ( úr 38 þús. í 20 þús.) 

– Unnið að mótun aflareglu fyrir neðri stofn 

–  Veiðibann á efri stofni, 0-ráðgjöf frá ICES 

– Hert á eftirliti 

 



Síldarsmugukarfi ( ICES I+II) 
• Norska útgáfan af úthafskarfa, ósamið um skiptingu 

– Veiddur niður á 8. áratugnum (allt að 500 þús. tonna ársveiði) 

– Veiði í Síldarsmugunni frá árinu 2005 

– 0-ráðgjöf um langa hríð, árlegir ólympískir NEAFC kvótar 

– 19.500 tonn fyrir árið 2014 

– ICES ráðleggur veiði frá árinu 2012  

• Reynt að ná samkomulagi um skiptingu frá árinu 2012 

• Zonal Attachment skýrsla frá árinu 2009 lögð til grundvallar 

• >1% í magni og fjölda í íslenskri lögsögu 

• Noregur stærsta strandríkið, þeir telja Rússland einnig 
strandríki 
– Telja Svalbarða norskt yfirráðasvæði, Gráa svæðið umdeilt 

– Ósamið innbyrðis milli Noregs og Rússlands  

• Ísland með lélega veiðireynslu ! 
 

 



Norsk-íslensk síld 
• Stofninn hrundi undir lok 7. áratugsins, 

bundinn við norska lögsögu 

• Heldur út úr norskri lögsögu árið 1994 

• Samið um skiptingu 1996 (Ísland 15,54%) 

• Noregur segir upp samningi 2002 

• Samningslaust 2003-2006 

• Samið um skiptingu 2007 (Ísland 14,51%) 

• Færeyjar segja sig frá samningi 2013, taka 
sér einhliða 17%         viðskiptahindranir ESB   
 

 



Norsk-íslensk síld, framhald 

• Núverandi staða: 
– Stofninn í alvarlegu ástandi 

• Ráðgjöf lækkað úr 1,5 milljón tonnum í 400 þúsund 
á fáum árum 

• Sterkir árgangar veiddir niður og nýliðun léleg, 
næsti sæmilegi árgangur er 2013 

• Hrygningarstofn undir varúðarmörkum og fer 
minnkandi  

• Neyðarráðstöfun aflareglu lækkar kvóta (F=0,125 í 
F=0,099) 

• Frekari lækkun kvóta er fyrirsjáanleg á árinu 2015 

• ATH – lítill stofn gengur ekki í vestur ! 
 

 



Norsk-íslensk síld, framhald 

• Núverandi staða: 

– Tveir strandríkjafundir haldnir (sept/okt) en 
næsti fundur í desember 

• Ekkert samkomulag náðist um skiptingu 

• Vinna vegna zonal attachment sett í gang, skýrsla 
frá 1995 uppfærð 

• Þessari vinnu á að skila í september 2014 

• Hvernig verður veiðum ársins 2014 hagað? 

• 5 ríkja samkomulag? Á grunni 2007 skiptingar eða 
einhvers annars? 

• 4 ríkja samkomulag og einhliða kvótaákvörðun 
Færeyinga ? 

 

 



Kolmunni 
 

• Ísland hefur veiðar af alvöru 1997, mestur varð aflinn 500 þús 2003 

• Mesta veiði innan lögsögu á árinu 2004 eða 314 þúsund tonn 

• Mest veitt síðustu ár í færeyskri lögsögu/alþjóðlegri lögsögu 

• Samkomulag um skiptingu 2005 (Ísland 17,63%) 

• Áralöng niðurtröppun kvóta (samningsbundin veiði umfram ráðgjöf) 
uns aflaregla tók við  

• Stofninn að nálgast fyrra horf, kvótar hækka og útbreiðsla til norðurs 

• Samkomulag vegna veiða 2014 liggur ekki fyrir, fundur í desember 
– Endurskoðun aflareglu í gangi, snýst um veiðihlutfall (F) 

– F=0,22= 185 þús., F=0,25=208 þús. og F=0,30=244 þús. 

– Ísland styður lágt veiðihlutfall, stór stofn hefur norðlæga útbreiðislu 

• Unnið að zonal attachment skýrslu frá 2009/2012 

• Í kjölfar hennar má líklegt teljast að samningar um skiptingu verði 
teknir upp 

 



Deep-Sea Species 

• Reglur NEAFC leyfa 65% af mestu sókn 

• Endurskoðun á næsta ári 

• Skortur á gögnum til vísindanota 

• Verður erfitt að skipta á milli aðila 

• Íslensk veiðireynsla takmörkuð 

 

 



Deep-Sea Species 
• Orange roughy  ORY  Hoplostethus atlanticus  I to XIV 

• Roughhead grenadier  RHG  Marcrourus berglax  I to XIV 

• Blueling   BLI  Molva dypterigia  I to XIV 

• Ling   LIN  Molva molva   I to XIV 

• Greenland halibut  GHL  Rheinhardtius hippoglossoidesI to XIV 

• Norway haddock  SFV  Sebastes viviparus  I to XIV 

• Greenland shark  GSK  Somniosus microcephalus  I to XIV 

• Greater silver smelt  ARG  Argentina silus  I to XIV 

• Tusk   USK  Brosme brosme  I to XIV 

• Roundnose grenadier  RNG  Coryphaenoides rupestris  I to XIV 

• Blue mouth redfish  BRF  Helicolenus dactylopterus  I to XIV 

• Bluntnose six-gilled shark SBL  Hexanchus griseus  I to XIV 

• Silver roughy (Pink)  HPR  Hoplostethus mediterraneus  I to XIV 

• Ratfish   CYH  Hydrolagus mirabilis  I to XIV 

• Silver scabbard fish  SFS  Lepidopus caudatus  I to XIV 

• Eelpout   ELP  Lycodesesmarkii  I to XIV 

• Common mora  RIB  Mora moro   I to XIV 

• Sailfin roughshark  OXN  Oxynotus paradoxus  I to XIV 

• Red seabream  SBR  Pagellus bogaraveo  I to XIV 

• Forkbeards  GFB  Phycis spp.   I to XIV 

• Wreckfish  WRF  Polyprion americanus  I to XIV 

• Round skate  RJY  Rajafyllae   I to XIV 

• Arctic skate  RJG  Raja hyperborean  I to XIV 

• Norwegian skate  JAD  Rajanidarosiensus  I to XIV 

 

 

 

 



Deep-Sea Species 
• Baird’s smooth head  ALC  Alepocehalus bairdii  I to XIV 

• Risso’s smooth head  PHO  Alepocephalus rostratus  I to XIV 

• Blue antimora (Blue hakANT  Antimora rostrata  I to XIV 

• Black scabbard fish  BSF  Aphanopus carbo  I to XIV 

• Iceland catshark  API  Apristuris spp   I to XIV 

• Alfonsinos  ALF  Beryx spp.   I to XIV 

• Gulper shark  GUP  Centrophorus granulosus  I to XIV 

• Leafscale gulper shark  GUQ  Centrophorus squamosus  I to XIV 

• Black dogfish  CFB  Centroscyllium fabricii  I to XIV 

• Portuguese dogfish  CYO  Centroscymnus coelolepis  I to XIV 

• Longnose velvet dogfish  CYP  Centroscymnus crepidater  I to XIV 

• Deep-water red crab  KEF  Chacon(Geyron) affinis  I to XIV 

• Rabbit fish (Rattail)  CMO  Chimaera monstrosa  I to XIV 

• Frilled shark  HXC  Chlamydoselachus anguineus  I to XIV 

• Conger eel  COE  Conger conger  I to XIV 

• Kitefin shark  SCK  Dalatias licha   I to XIV 

• Birdbeak dogfish  DCA  Deania calcea   I to XIV 

• Cardinal fish  EPI  Epigonus telescopus  I to XIV 

• Greater lantern shark  SHL  Etmopterus princeps  I to XIV 

• Velvet belly  SHL  Etmopterus spinax  I to XIV 

• Blackmouth dogfish  SHO  Galeus melastomus  I to XIV 

• Mouse catshark  GAM  Galeus murinus  I to XIV 

• Straightnose rabbitfish  RCT  Rhinochimaera atlantica  I to XIV 

• Knifetooth dogfish  SYR  Scymnodon ringens  I to XIV 

• Spiny Scorpionfish  TJX  Trachyscorpia cristulata  I to XIV 

 

 

 



Blálanga 
• Rgl. 202/2004 um friðun blálöngu á 

hrygningartíma. 

• Suður af Vestmannaeyjum 

• Á Franshól 

• Rgl. 431/2013 um stjórn veiða á 

djúpsjávartegundum á samningssvæði NEAFC 

• Recommendation 5: 2013 
• THE NORTH-EAST ATLANTIC FISHERIES COMMISSION AT ITS 

ANNUAL MEETING IN NOVEMBER 2012 ADOPTED, IN 

ACCORDANCE WITH ARTICLE 5 OF THE CONVENTION ON 

FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN NORTH-EAST 

ATLANTIC FISHERIES, A RECOMMENDATION TO ADOPT 

REGULATORY MEASURES FOR THE PROTECTION OF BLUE 

LING IN THE NEAFC REGULATORY AREA (ICES DIVISION XIV) 

FROM 2013 TO 2016 

 



Rækja á Miklabanka (3L) 
 

• Ísland hefur rækjuveiðar á Miklabanka árið 1993 

• Stærsta og verðmætasta rækjan á svæðinu 

• Stofninn verið á undanhaldi síðustu ár og kvótar 

lækkað 

• Náttúrulegar skýringar, vaxandi þorskgengd á 

svæðinu 

• Kanada er stærsti hluthafinn með 83% 

• Ísland hefur lágmarkskvóta á svæðinu eða 1,1% 

 



Rækja á Flæmska hatti (3M) 
• Ísland hefur rækjuveiðar á Flæmska hattinum  árið 

1993 

• Smærri rækja og verðminni en á Miklabanka 

• Veiðum stjórnað með dagakerfi 

• Ísland mótmælir slíkri stjórnun og úthlutar einhliða 

kvóta sem svarar magni mv. hlutdeild  af  

heildardagafjölda 

• 0-ráðgjöf síðustu ár og veiðibann í gildi 

• Náttúrulegar skýringar, vaxandi þorskgengd á 

svæðinu 
 



Loðnusamningur 
• Samningur frá árinu 2003   

– Ísland 81%, Grænland 11% og Noregur 8% 

– Upphafskvóti: 2/3 regla fyrir Ísland, aðrir fá allt sitt 

– Tíma-, fjölda- og svæðatakmarkanir gilda fyrir 

Grænland og Noreg innan íslenskrar lögsögu 

• Grænland : aðeins 23 þús. tonn sunnan 6430N og eftir 15. 

febrúar 

• Noregur: 35% innan lögsögu, 65% annrars staðar, engin 

veiði sunnan 6430N eftir 15. febrúar 

• Noregur: 35 skip fyrir 1. desember en 25 skip fram til 15. 

febrúar 

 
 



Loðnusamningur, frh 

• Viðbótarúthlutanir renna til Íslands skv. samningi 

– Reglur um bætur, veiði Ísland hluta sem Grænland og 

Noregur fá úr viðbótarúthlutunum en geta ekki nýtt 

– Gert upp á næstu vertíð 

• Grænland framselur kvóta til ESB sem aftur 

framselur  hluta hans til Noregs 
 



Loðnusamningur, frh 

• Hliðarsamningar Íslands er varða loðnu: 

– Á grunni Smugusamnings úthlutar Ísland árlega til 

Noregs:  

• Hver 4,450 tonn  af þorski úr Barentshafi  jafngilda 17.000 

tonnum af loðnu við Ísland 

• Þetta eru nærri 35.000 tonn á yfirstandandi loðnuvertíð 

 

– Á grunni tvíhliða samnings úthlutar Ísland árlega til 

Færeyja: 

• 5% af heildarkvóta ef hann er undir 500 þúsund tonn 

• 30.000 tonn fari heildarkvóti yfir 500 þúsund tonn 

 



Grálúðusamningur 

• Grálúða við Austur-Grænland, Ísland og 

Færeyjar er talin vera af sama stofni og hefur 

stofnmat og ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins 

(ICES) og Hafrannsóknastofnunar um 

heildarafla tekið mið af því.  

•  Ísland og Grænland semja árið 2012 til 2 ára 

– Ísland 60% en Grænland 40% 

– Færeyingar ekki aðilar að samningi 

• Unnið að aflareglu á samningstímanum 

• Endurskoðun/endurnýjun stendur fyrir dyrum 
 



Gullkarfi 

• Gullkarfi á svæðinu Austur-Grænland,  Ísland og 

Færeyjar er talinn af sama stofni 

• Ósamið er um skiptingu og nýtingu á þessum stofni 

• Unnið er að mótun og setningu aflareglu  

• Síðustu ár hafa 90-98% verið veidd á Íslandsmiðum 

• Árlegur afli við Austur-Grænland hefur farið vaxandi 

• Árlegur afli við Færeyjar hefur farið minnkandi 
 



Rækja af Dohrnbanka 
• Talið er að meirihluti rækjustofnsins á Dohrnbanka og við Austur-

Grænland haldi sig vestan miðlínu milli Íslands og Grænlands, en sú 

lína liggur yfir nyrstu rækjumiðin á Dohrnbanka. 

• Engir samningar eru um sameiginlega stjórn veiða og skiptingu 

stofnsins 

• Ráðgjöf NAFO er 12.400 tonn og ástand stofnsins talið gott 

• Meðaltalsveiði áranna 1994-2004 12.000 tonn 

• Heildarveiði síðustu ára einungis 2.000 tonn 

• Veiði Íslands verið gloppótt enda erfitt svæði vegna hafíss 

• Vegna hafíss er veiðin oft betri Íslandsmegin við línu 

• Mestur afli Íslands var árið 1997  eða  2.900 tonn en lítið veitt frá 

árinu 2006 

•  Dohrnbankarækja  er viðfangsefni á tvíhliðafundum Íslands og 

Grænlands 

 


