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Saga www.fisheries.is í hnotskurn

 Vinna við vefninn hófst árið 1999

 Markmið: Að koma á framfæri réttum upplýsingum um 
íslenskan sjávarútveg og fiskimál

 Sjálfstæð ritstjórn sett á laggirnar í ráðuneytinu. Síðar
voru gerðir samningar við Forsvar ehf á Hvammstanga
(2005), og Háskólann á Akureyri (2007) um viðhald og
uppfærslur á vefnum.

 Ársbyrjun 2014:  Ráðist í gagngera endurskoðun. 

http://www.fisheries.is/


Hvers vegna endurskoðun?

 Hlutverk vefsins varð óljósara með tímanum

 Tæknilegri umgjörð vefsins var orðið mjög
ábótavant

 Mikil fjölgun á upplýsingaveitum um fiskimál



Dæmi: 
Vefir um sértæk íslensk fiskimál 
undir stjórn hins opinbera: 

 www.atvinnuvegaraduneyti.is, 

 www.utn.is, 

 www.umhverfisraduneyti.is , 

 www.hafro.is, 

 www.fiskistofa.is, 

 www.hagstofa.is, 

 www.lhg.is, 

 www.matis.is,

 www.mast.is , 

Vefir einkaaðila:

 www.ResponsibleFisheries.is, 

 www.sax.is, 

 www.datamarket.is, 

 www.sjavarutvegur.is, 

 www.greenmarinetechology.is.  

Þessi upptaling er ekki tæmandi 
sbr. sjávarútvegssíður 
banka og háskóla auk vottunar- og 
umhverfissamtaka  

http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/
http://www.utn.is/
http://www.umhverfisraduneyti.is/
http://www.hafro.is/
http://www.fiskistofa.is/
http://www.hagstofa.is/
http://www.lhg.is/
http://www.matis.is/
http://www.mast.is/
http://www.responsiblefisheries.is/
http://www.sax.is/
http://www.datamarket.is/
http://www.sjavarutvegur.is/
http://www.greenmarinetechology.is/


Gerð tillaga um skýra afmörkun vefsins:

 Hann sé á ábyrgð íslenskra stjórnvalda

 Hann sýni með haldbærum rökum að Íslendingar verðskuldi
traust í fiskimálum

 Nytjastofnar og nýting þeirra
 Stefna og framkvæmd fiskeldis
 Heilnæmi íslenskra fiskafurða
 Umhverfismál sem tengjast fiskimálum
 Sportveiðar úr sjó og vötnum
 Um nýsköpun og þróun
 Málefni sem þarfnast úrbóta



Niðurstaða

 www.fisheries.is gefi skýrt yfirlit yfir stöðu íslenskra fiskimála og
verði efni hans reglulega uppfært.

 Nánari upplýsingar fáist í gegnum krækjur á vefi opinberra stofnana
og háskóla þ.m.t.  Hafró, Matís, Mast, Fiskistofu, Umhverfisstofnun, 
Náttúrufræðistofnun, Hagstofu og háskóla. 

 Ritnefnd á vegum ANR fari með ritstjórn.

http://www.fisheries/
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