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Hlutverk Hafrannsóknastofnunar
• 1. Að afla með rannsóknum alhliða þekkingar á hafinu, ám og vötnum landsins og lífríki þeirra, með áherslu á hvernig nýta megi lifandi auðlindir með sjálfbærum hætti.

• 2. Að afla þekkingar um eðlis- og efnafræðilega eiginleika ferskvatns og sjávar umhverfis Ísland með tilliti til áhrifa á lífríkið.

• 3. Að afla þekkingar og viðhalda gagnagrunni um jarðfræði og eðliseiginleika landgrunnsins, áa og vatna, einkum með tilliti til sjálfbærra fiskveiða og sjálfbærrar nýtingar annarra lifandi auðlinda.

• 4. Að rannsaka lífsskilyrði og lifnaðarhætti gróðurs, dýrasvifs og botndýra, einkum vistfræðileg tengsl hinna ýmsu samfélaga og samhengi þeirra við nytjastofna í sjó og í ferskvatni.

• 5. Að treysta undirstöður vísindalegrar ráðgjafar um nýtingu og ræktun nytjastofna sjávar, áa og vatna.

• 6. Að gera tilraunir með og þróa veiðarfæri og veiðibúnað í þeim tilgangi að bæta hagkvæmni sóknar og koma í veg fyrir skaðleg áhrif veiða á lífríkið.

• 7. Að stunda rannsóknir sem miða að aukinni nýsköpun og fjölbreytni í öflun sjávarfangs og nýtingu ferskvatnsvistkerfa.

• 8. Að stunda rannsóknir á eldi í sjó og ferskvatni og veita ráðgjöf þar um.

• 9. Að rannsaka hvernig fiskeldi og fiskrækt megi best stunda í sátt við íslenska náttúru og villta stofna.

• 10. Að annast gegn gjaldi rannsóknir fyrir einstaklinga eða fyrirtæki á umhverfi eða lífríki í ám, vötnum og sjó, m.a. vegna framkvæmda.

• 11. Að annast aðrar rannsóknir og tengd verkefni sem ráðherra felur stofnuninni með reglugerð.

• 12. Að veita lögboðnar umsagnir og vera ráðuneyti og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um málefni á verksviði stofnunarinnar.

• 13. Að veita stjórnvöldum og hagsmunaaðilum ráðgjöf og þjónustu varðandi sjálfbæra nýtingu á lifandi auðlindum í sjó og ferskvatni á grundvelli sjálfbærra viðmiða og 
nýtingarstefnu stjórnvalda.

• 14. Að veita ráðgjöf um lífríki áa, vatna og sjávar varðandi framkvæmdir og mannvirkjagerð.

• 15. Að leggja mat á og veita ráðgjöf um verndargildi vistkerfa og náttúruminja í ferskvatni og í sjó.

• 16. Að miðla upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila og almennings um sjálfbærar nytjar á íslensku hafsvæði, í ám og vötnum, greina frá niðurstöðum 
rannsóknastarfseminnar og veita aðgang að gögnum stofnunarinnar eftir því sem tök eru á.

• 17. Að annast milliríkjasamstarf og erlend samskipti á fagsviði stofnunarinnar.

• 18. Að annast önnur verkefni sem ráðherra kann að fela stofnuninni
Rannsóknir, ráðgjöf, 

upplýsingagjöf, tilraunir og þróun
með sjálfbærni að leiðarljósi



Staða Hafrannsóknastofnunar í vottunarferli

• Hafrannsóknastofnun er skilgreind sem hagsmunaaðili (e. stakeholder) 
í vottunarferli MSC.

• Á hverju ári eru haldnir nokkrir fundir með matsnefndum frá
vottunarstofum um vottanir á hinum ýmsu fiskistofnum.

• Vanalega eru nokkuð langir og ítarlegir listar af spurningum sendir
stofnuninni fyrir fundinn.  Reynum að útbúa skrifleg svör, gefist tími til.



Um hvað spyrja vottunaraðilar?

• Veiðar
• Varúðarmörk (Blim, Bpa)
• Sjálfbærni (Flim, Fpa, FMSY)

• Vistspor
• Áhrif veiðarfæra
• Meðafli

• Stjórn veiða
• Stjórnkerfi
• Aflareglur



Hafrannsóknastofnun var lítt undirbúin
auknum spurningum og kröfum kaupenda

? !!!!

?

?

?



Stofnmat og ráðgjöf

Skýrslan hafði ekki breyst 
að ráði í yfir 14 ár

Framsetning ráðgjafar 
byggð á framsetningu 

ICES



Stofnmat og ráðgjöf

• Aflareglur fyrir helstu stofna
• Þorskur, ýsa, ufsi, gullkarfi, síld, loðna, langa, keila.
• Beðið um aflareglu fyrir grálúðu, steinbít og skarkola

• Ráðgjafarreglur sem byggja á nálgun ICES oftast byggðar á vísitölu 
veiðihlutfalls.

• Varúðarmörk (Blim) og aðgerðarmörk (Bpa) eða ígildi þeirra vantar fyrir 
mjög marga stofna.

• Ekki tekið tillit til fjölstofnaáhrifa.



Vistspor veiða

• Yfirlit yfir helstu áhrifaþætti af
mannavöldum á vistkerfið

• Samantekt um fiskveiðar
• Þarfnast meiri vinnu

• Ráðgjöf um tindaskötu, aðrar tegundir
gætu fylgt í kjölfarið.

• Verkefni á Hafró
• Samstarf við iðnaðinn um skráningu botndýra í 

veiðum
• Aukin áhersla á mat á magni meðafla sem og

rannsóknir til að minnka hann
• Kortlagning búsvæða, vöktun í haustralli
• Skráning á plasti



Meðafli sjávarspendýra og fugla

• Vegna mats á meðafla afturkallaði MSC vottun á 
grásleppuveiðum við Ísland

• Mikil gagnrýni LS á mat á meðafla
• Aukin áhersla hefur verið á meðafla í grásleppuveiðum

hjá Fiskistofu.
• Brugðist við athugasemdum LS í úrvinnslu eftir að

umfangsmeiri gögn komu frá Fiskistofu
• Mat á meðafla breyttist lítið og meðafli er stórt

vandamál í grásleppuveiðum.



Erfiðleikar í mati á meðafla

• Mat á stofnstærðum meðafla tegunda er oft takmarkað
• Vantar talningar, sérstaklega á sjófuglum

• Fjöldi dýra (sjávarspendýr og fuglar) sem veiðast sem meðafli.
• Þekja eftirlits fremur lítil
• Margir þættir sem spila inn í eins og árstími, dýpi og svæði.
• Skráningum í afladagbókum verulega ábótavant



Varúðarnálgun

Varúðarnálgun í fiskveiðistjórnun var lýst af Sameinuðu þjóðunum (UN 1995) 
sem: 

“States shall be more cautious when information is uncertain, unreliable or 
inadequate. The absence of adequate scientific information shall not be used
as a reason for postponing or failing to take conservation and management
measures“ 

Þetta þýðir að þegar upplýsingar eru takmarkaðar á ekki að nota það sem 
afsökun fyrir að bregðast ekki við heldur þvert á móti að vera varkárari en 
ella til að minnka möguleg neikvæð áhrif nýtingar. 



Meðafli í veiðum

• Meðafli er alltaf óæskilegur
• Getur verið skaðlegur stofnum

Burt séð frá öllum vottunum þá skal
leita allra leiða til að minnka meðafla.



Aftur um hlutverk Hafrannsóknastofnunar

Hafró er:
• Vísindastofnun
• Ráðgjafarstofnun um sjálbæra

nýtingu
Hlutverk Hafró er ekki:
• Að “tryggja” vottun

≠„Vinur er sá er til 
vamms segir“



Takk fyrir
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