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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um siglingaleiðir við norðan- og 
vestanvert Ísland.

Siglingastofnun Íslands vísar til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags 
20. október 2011 þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um ofannefnt mál sem 13. 
mál á 140. löggjafarþingi.

Með tillögunni er lagt til að Alþingi álykti að fela innanríkisráðherra, í samráði við 
umhverfisráðherra og utanríkisráðherra, að semja reglur um siglingaleiðir við norðan- 
og vestanvert Ísland, m.a. í tengslum við Norður-Íshafssiglingar, og afla staðfestingar 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar á þeim. Markmið reglnanna verði að afmarka 
siglingaleiðir vestur og norður af landinu í því skyni að treysta öryggi siglinga, auka 
öryggi sjófarenda og draga úr líkum á óhöppum og alvarlegum afleiðingum slysa 
fyrir hið viðkvæma umhverfi og lífríki, enn fremur að stýra og/eða koma í veg fyrir 
siglingar um sérlega viðkvæm hafsvæði og tryggja viðbúnað vegna mengunarslysa.

I 
Hvernig er vöktun skipaumferðar háttað

Vaktstöð siglinga var sett á stofn með lögum nr. 41/2003. Siglingastofnun Íslands hefur 
með höndum fjárhagslegt og faglegt eftirlit með rekstri vaktstöðvarinnar, sinnir 
samskiptum við stjórnvöld vegna verkefna hennar og alþjóðlegu samstarfi t.d. við 
Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO) og Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA). 
Siglingastofnun hefur með þjónustusamningi samið við Neyðarlínuna hf. um rekstur 
vaktstöðvarinnar. Hlutverk vaktstöðvarinnar er skilgreint í lögum um hana og í EES- 
tilskipun 2002/59/EB og er í reynd fimmþætt:
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1. Fylgjast með allri umferð á sjó í lögsögu landsins
2. Vera í sambandi við skip í lögsögunni þegar þörf krefur
3. Miðla upplýsingum til skipa um umhverfisatriði og tilkynningar
4. Bregðast við og grípa til aðgerða ef aðstæður krefj ast þess

Vaktstöð siglinga annast margs konar vöktun skipaumferðar sem byggist einkum á:

AIS - Með sjálfvirku auðkenniskerfi skipa er hægt að fylgjast með allri skipaumferð, 
annarra en skemmtibáta, innan 70 mílna í kringum landið og annast Vaktstöð siglinga þá 
vöktun. Skip sem fara út fyrir langdrægi AIS þurfa að senda tilkynningar um staðsetningu 
í gegnum INMARSAT-gervihnattakerfi. Öll íslensk skip sem notuð eru í atvinnuskyni 
eiga að vera með AIS-búnað. Samstarf er á milli landa við Norður-Atlantshaf um vöktun 
með AIS og hefur Siglingastofnun fengið aðgang að AIS-upplýsingum úr gervihnetti 
Norðmanna í gegnum þetta samstarf. Vaktstöð siglinga hefur fengið afnot af þessum 
gögnum.

SafeSeaNet (Öryggisnet hafsins) - Rafrænt tilkynningakerfi um ferðir skipa og komur 
til hafna og flutning hættulegs varnings var tekið í notkun árið 2009. SafeSeaNet tengir 
saman fjöldann allan af siglingayfirvöldum vítt og breitt um Evrópu sem hvert og 
eitt ræ ður yfir sínu eigin upplýsingatæknikerfi og beitir sínum aðferðum við 
geymslu og aðgengi að upplýsingum. SafeSeaNet-kerfið nettengir öll þessi 
mismunandi gagnasöfn. Það heldur utan um upplýsingar með hjálp miðlægs 
gagnagrunns.

LRIT - Alþjóðlegt auðkennis- og fjarvöktunarkerfi með siglingum kaupskipa var tekið í 
notkun árið 2010 og gildir fyrir farþega- og flutningaskip yfir 500 brúttótonn í 
millilandasiglingum og berast vaktstöð siglinga upplýsingar um umferð þessara skipa allt 
að 300 sjómílur frá Íslandi.

CleanSeaNet (Mengunarvarnanet hafsins) - Siglingaöryggisstofnun Evrópu, EMSA, 
býður löndum Evrópusambandsins ásamt Noregi og Íslandi upp á þjónustu hvað varðar 
gervihnattamyndir af mengun á sjó. Þessi þjónusta nær yfir öll hafsvæði Evrópu og er 
notendunum að kostnaðarlausu. Ísland hefur lítið nýtt sér þessa þjónustu hingað til. Í 
þessu felst einnig viðbragðsþjónusta þegar mengun hefur orðið á hafinu. EMSA hefur 
aðgang að alls sextán skipum víðsvegar um Evrópu til að koma að hreinsun eftir 
mengunarslys á sjó. Á vegum EMSA er unnið samþættingu SafeSeaNet og CleanSeaNet.

Leiðastjórnun við suður og suðvesturströnd Íslands. Haustið 2007 samþykkti 
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) í London tillögur íslenskra stjórnvalda um aðskildar 
siglingaleiðir fyrir skip sem sigla fyrir Reykjanes (Traffic Separation Schemes), þrjú 
svæði (A, B og C) sem ber að forðast (Area to be Avoided, ATBA) úti fyrir Suður-og 
Suðvesturlandi ásamt tillögu um tilkynningarskyldu skipa sem sigla inn á svæði A. Þessar 
ráðstafanir öðluðust gildi 1. júlí 2008. Vaktstöð siglinga fylgist með að skip fari eftir 
þessum ráðstöfunum um leiðastjórnun.
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Upplýsingakerfi Siglingastofnunar fyrir veður og sjólag nær yfir Norður-Atlantshaf 
og Barentshafið upp að 74°N með upplýsingar á 0,5° bili um veður, öldur og hitastig 
næstu 7 daga, ásamt sjávarföllum næstu 2,5 daga.

Neyðarhafnir og skipaafdrep. Á vegum Siglingastofnunar hafa verið unnar skýrslur 
með tillögum til stjórnvalda um neyðarhafnir og skipaafdrep.

Uppbyggingin og rekstur þessara vöktunarkerfa um öruggar siglingar skipa á Norður- 
Atlantshafi er mun hagkvæmari og skilvirkari en hægt er að ná fram með varðskipum og 
flugvélum en slík tæki eru nauðsynleg til eftirfylgni og björgunarstarfa.

II 
Reglur um siglingaleiðir við suður- og suðvesturströnd Íslands

Þann 1. júlí 2008 tóku gildi reglur um siglingaleiðir við suður- og suðvesturströnd Íslands 
samkvæmt reglugerð samgönguráðuneytisins. Reglugerðin er tillaga starfshóps sem 
samgönguráðherra skipaði haustið 2006 til að vinna að tillögum um leiðastjórnun skipa, 
neyðarhafnir og varnir gegn mengun frá skipum.

Alþjóðasiglingamálastofnunin í Lundúnum (IMO) samþykkti þessar tillögur þegar þær 
voru lagðar fyrir hana árið 2007 og felast þær í leiðastjórnun, mörkun svæða sem ber að 
forðast og tilkynningaskyldu skipa.

Markmiðið með leiðastjórnun, mörkun svæða og tilkynningaskyldu suður og suðvestur af 
landinu er að treysta öryggi sjófarenda og draga úr líkum á alvarlegum afleiðingum 
óhappa fyrir umhverfið. Á þessu svæði eru bæði hrygningar- og uppeldisstöðvar helstu 
nytjastofna, mikilvægar veiðislóðir og fiskimið.

Leiðastjórnunin gerir ráð fyrir tveimur siglingaleiðum fyrir Reykjanes, innri og ytri leið 
-  sjá kort. Öllum skipum stærri en 5.000 brúttótonn og öllum skipum sem flytja hættuleg 
efni og eiturefni í búlka eða tönkum skal siglt um ytri leið nema heimilt sé að sigla þeim 
um innri leið.

Heimilt er að sigla flutningaskipum allt að 20.000 brúttótonnum um innri leið að 
uppfylltum eftirtöldum skilyrðum:

i. Skipið flytji ekki hættuleg efni eða eiturefni í lausafarmi eða tönkum.
ii. Skipstjóri hafi fengið sérstaka heimild Siglingastofnunar til að sigla leiðina sem 

skipstjóri. Til að fá slíka heimild þarf skipstjóri á undangengnum 18 mánuðum 
hafa siglt sex sinnum áfalla- og athugasemdalaust til hafna við Faxaflóa sem 
skipstjóri eða yfirstýrimaður. Siglingaheimild skipstjóra fellur úr gildi ef 24 
mánuðir líða án þess að skipstjórinn sigli skipi til hafna við Faxaflóa.

Heimilt er að sigla tankskipum allt að 5.000 brúttótonnum að stærð, sem flytja létta olíu, 
um innri leið. Skipstjóri skal uppfylla sömu skilyrði um áfallalausa siglingu til hafna við 
Faxaflóa eins og greint er frá hér að framan. Vaktstöð siglinga skal tilkynnt um för allra
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sem hafa undanþágu til siglinga um innri leið með minnst fjögurra klukkustunda fyrirvara 
eða þegar látið er úr höfn við Faxaflóa eða innan Selvogsbankasvæðisins.

Svæðin sem ber að forðast eru þrjú: Selvogsbankasvæði, Fuglaskerssvæði og Syðra- 
Hraunssvæði. Skilyrði um þau taka til allra skipa sem falla undir ákvæði 
alþjóðasamningsins um öryggi mannslífa á hafinu (flutninga- og farþegaskip) og eru 500 
brúttótonn eða stærri. Sigling um Selvogsbankasvæðið er heimil skipum sem sigla til 
hafna innan Selvogsbankasvæðisins. Skip, minni en 5.000 brúttótonn, sem eru á siglingu 
milli íslenskra hafna og flytja ekki hættuleg efni eða eiturefni í lausafarmi eða tönkum 
mega sigla um Selvogsbankasvæðið, sunnan við 63°45,00' N breiddargráðu.

Tilkynningaskylda hefur verið tekin upp á Selvogsbankasvæðinu. Skip sem sigla inn á 
Selvogsbankasvæðið eiga að tilkynna það með 4 klst. fyrirvara eða í síðasta lagi þegar 
siglt er frá höfnum við Faxaflóla eða höfnum innan Selvogsbankasvæðisins. Skip minni 
en 5.000 brúttótonn í siglingum milli hafna á Íslandi hafa heimild til að sigla um svæðið 
ef þau flytja ekki hættuleg efni eða eiturefni í lausafarmi eða tönkum. Um þau gilda 
einnig ákvæði tilkynningaskyldu.

Sjófarendur eiga að hafa í huga að búast má við því að fiskiskip haldi sig á svæðinu og 
ættu þeir því að haga siglingu sinni í samræmi við það.



III
Breytingar á reglum um siglingaleiðir 
við suður- og suðvesturströnd Íslands

Þær breytingar voru samþykktar hjá Alþjóðasiglingamálastofnuninni í júní 2010, sbr. 
reglugerð nr. 361/2009 sem breytti reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber 
að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, nr. 524/2008 með síðari 
breytingum.

IV 
Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland

Siglingahættur við norðan og vestanvert Ísland.
Helsta hætta fyrir siglingar á þessu svæði er ísrek, bæði borgarísjakar og rekísflákar. 
Ísflákarnir eiga uppruna sinn að mestu í íshellunni á pólsvæðinu en Austur-Grænlands- 
straumurinn ber ísinn suður með Grænlandi allt suður að 65°N. breidd og borgarísjaka 
enn sunnar. Borgarísinn kemur frá skriðjöklum á Austur-Grænlandi. Hafískoma við 
Ísland fer í fyrsta lagi eftir ísmagni í Grænlandssundi, í öðru lagi eftir ástandi sjávar í 
Íslandshafi, hita, seltu og lagskiptingu efst í sjónum og í þriðja lagi eftir almennri 
lofthringrás yfir Norðurhveli, þ.e.a.s. þrýstifari, lægðagangi, veldi Grænlands-hæðar eða 
myndun kyrrstöðuhæðar yfir Atlantshafi. Tiltekin skilyrði í þessum þremur flokkum 
meginorsaka verða að vera uppfyllt svo að hafís verði við strendur Íslands. Mesta hættan 
fyrir siglingar stafar frá rekísflákum en auðveldara er að forðast borgarísinn sem sést 
betur í ratsjá. Að öllu jöfnu er hætta frá hafís mest í skammdeginu síðari hluta vetrar og 
um leið er siglingahættan mest. Þetta er þó ekki einhlítt þar sem hættulegasta atvikið sem 
átt hefur sér stað við Vestfirði var í júlímánuði 2006 er 11.000 tonna flutningaskip sigldi 
á fullri ferð inn í ís og varð fyrir stórskemmdum.

Borgarísjaki við Vestfirði 27. september 2010
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Ískort frá nóvember 2007



Gervihnattarratsjármynd af hafís 15. janúar 2010

Leiðastjórnun
Reglur um leiðastjórnun og siglingar byggja á alþjóðasamþykkt og taka gildi með 
staðfestingu á fundi hjá Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO). Reglurnar snúa nær allar 
að því að beina umferð skipa á öruggustu siglingaleiðir og framhjá siglingahættum. Þá er 
um að ræða fastar leiðir sem eftir samþykkt eru dregnar í kort og fastar siglingahættur 
sem í sumum tilfellum eru afmarkaðar í kort. Þessu er ekki til að dreifa á hafsvæðinu 
fyrir norðan- og vestan. Siglingahættan er tilfallandi þannig að ekki er alltaf um örugga 
siglingaleið að ræða þar sem rekís getur legið hvar sem er á svæðinu. Það getur verið 
mjög varhugavert að draga upp ákveðna siglingaleið og bera þannig ábyrgð á að sú leið 
sé sú öruggasta. Ennfremur má búast við að föst og afmörkuð siglingaleið laði að 
skipaumferð sem lítur svo á að þar sé örugg leið til að sigla á. Hugsanlega er hægt að 
setja upp svokallað varúðarsvæði (precautionary area) án afmarkaðra siglingaleiða þar 
sem varað væri við ísreki. Engin fordæmi er um slíkt hjá IMO og ekki gefið að slíkt 
fengist samþykkt. Siglingastofnun er að kanna möguleika á slíkum aðgerðum á vettvangi 
IMO. Verði niðurstaðan sú að setja einhvers konar stjórnun á siglingar við 
Norðvesturland þá er um leið lagðar ríkari skyldur á Ísland að vakta hafsvæðið m.t.t. 
ísreks en á það hefur nokkuð skort hingað til.



Upplýsingar um siglingahættur til sjófarenda
Sjófarendur hafa eða eiga að geta haft greinargóðar almennar upplýsingar um þá hættu 
sem stafað getur af hafís á Grænlandssundi. Má þar benda á Admirality Sailing 
Directions, Arctic Pilot Vol. II. Eftir sem áður hvílir upplýsingaskylda á íslenskum 
stjórnvöldum um hafís á almennri siglingaleið.

Athugun á skipaumferð undan Vestfjörðum
Siglingastofnun hefur, þrátt fyrir skamman umsagnarfrest, tekið saman upplýsingar um 
fjölda flutningaskipa úr AIS-skráningum sem farið hafa fyrir Vestfirði á tímabilinu mars - 
september á þessu ári. Um er að ræða skip sem ekki höfðu viðkomu hér á landi og voru 
ýmist á suður- eða norðurleið. Fjöldi þessara skipa er 11, þar af 5 olíuflutningaskip.

Tillögur í skýrslu nefndar frá febrúar 2009
Í febrúar árið 2009 kom út lokaskýrsla nefndar um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og 
skipaafdrep. Þar kemur fram það álit nefndarinnar:

“að skipaumferð á þeim svæðum við Ísland þar sem tilefni gæti verið til að beita leiðastjórnun 
sé ekki með þeim hætti nú að ástæða sé til að grípa til slíkra ráðstafana.”

Nefndin fékk tvo starfsmenn Siglingastofnunar til skoða umferð stærri skipa annars 
staðar við ísland en við suð og suðvesturströnd Íslands og í lokaskýrslu nefndarinnar kom 
einnig fram:

“Ekki liggja fyrir tæmandi upplýsingar um skipaumferð á hafsvæðinu umhverfis Ísland 
annarsstaðar en við Suðvesturland en samkvæmt athugun er þessi umferð lítil, jafnvel ekki 
meiri en sem svari einu skipi vikulega, og skipin halda sig að jafnaði alllangt frá landi.

Um þessar mundir er verið að innleiða nýtt eftirlits- og skráningarkerfi til að fylgjast með 
skipaumferð, svonefnt LRIT-kerfi, (Long Range Identification and Tracking). Í árslok 2009 
munu því væntanlega liggja fyrir mun ýtarlegri upplýsingar um skipaferðir hér við land en nú 
eru tiltækar og LRIT-kerfið gefur kost á ferilvöktun skipa sem að einhverju leyti kemur í stað 
leiðastjórnunar.

Þegar þetta lá fyrir þótti ekki ástæða að sinni til að gera tillögur um ráðstafanir til 
leiðastjórnunar skipa við landið umfram þær sem þegar hafa verið gerðar.”

Tillögur Siglingastofnunar Íslands:
Siglingastofnun telur að áður en farið verði í sérstakar ráðstafanir um leiðastjórnun við 
norðan- og vestanvert landið og leitað eftir samþykki IMO á þeim verði horft til 
eftirfarandi atriða:

1. Efla þarf vöktun á hafís til að miðla upplýsingum til sjófarenda. Ljóst er að bæta 
þarf upplýsingagjöf um hafís á siglingaleiðum við Ísland. Nauðsynlegt er að 
íslensk stjórnvöld uppfylli skyldu sína hvað varðar upplýsingar til sjófarenda um 
hafís.

2. Fylgjast þarf með og greina siglingaferla skipa, einkum skipa sem flytja hættuleg 
efni, framhjá Íslandi með sama hætti og Kystverket gerir í Noregi.

3. Gert verði áhættumat fyrir siglingar farþega- og flutningaskipa norðan- og 
vestanvert við Ísland. Slíkt áhættumat yrði m.a. grundvöllur fyrir áætlun um 
dráttarskip og viðbúnað vegna mengunarslysa.

4. Þróa þarf og keyra reklíkan til að geta sagt fyrir um rek stórra vélarvana skipa á 
siglingaleiðum við Ísland. Rek stórra skipa er háð ölduhæð, sjávarfallastraumum 
og hafstraumum.



5. Ljúka þarf innleiðingu EES-tilskipunar (2002/59/EB) um neyðarhafnir og 
skipaafdrep hvað varðar ábyrgð vegna kostnaðar sem þessar hafnir geta orðið 
fyrir.

Virðingarfyllst,
F.h. Siglingastofnunar Íslands,

Hermann Guðjónsson, 
siglingamálastjóri

Hjálagt:
Lokaskýrsla nefndar um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og skipaafdrep. -  febr. 2009
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Aðdragandi ráðstafana um leiðastjórnun skipa við Suðvesturland
Maí 1997: Þingsályktun á Albingi

Febrúar 1998: Samgönguráðherra skipaði nefnd til að móta reglur um tilkynningarskyldu og

Nóvember 2006:

Desember 2006: 

Febrúar 2007:

Apríl 2007:

Apríl 2007:

Apríl 2007:

Júlí 2007: 

Október 2007:

Febrúar 2008: 

Febrúar 2008: 

Mars 2008:

Júní 2008:

1. júlí 2008:

afmörkun siglingaleiða olíuskipa og annarra skipa sem sigla með hættulegan 
varning inn í íslenska efnahagslögsögu.

Samgönguráðherra skipar starfshóp til að vinna að tillögum um leiðastjórnun 
skipa, neyðarhafnir og varnir gegn mengun frá siglingum

Wilson Muuga strandar skammt austan við Hvalsnes

Fyrirmæli samgönguráðherra frá 6. febrúar 2007 til starfshóps um að gera tillögu 
um afmörkun öruggra siglingaleiða suður og suðvestur af landinu í fyrsta áfanga 
sem unnt væri að leggja fyrir Albjóðasiglingamálastofnunina fyrir 20. apríl 
2007.

Áfangaskýrsla starfshóps um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og varnir gegn 
mengun frá siglingum

Fjallað um áfangaskýrslu starfshóps í siglingaráði

Gögn lögð fyrir undirnefnd um siglingafræðileg málefni (NAV sub-committee 
on safety of navigation) hjá IMO

Ráðstafanir vegna leiðastjórnunar skipa við Íslandsstrendur samþykktar á 53. 
fundi undirnefndar um siglingafræðileg málefni hjá Alþjóðasiglinga- 
málastofnuninni (IMO)

Ráðstafanir vegna leiðastjórnunar skipa við Íslandsstrendur samþykktar á 83. 
fundi siglingaöryggisnefndar Alþjóðasiglingamálastornunarinnar (Maritime 
Safety Committee).

Tilkynning í Notices to Mariners frá bresku sjómælingastofnuninni.

Kynning á heimasíðu Siglingastofnunar Íslands

Tilkynningar til sjófarenda nr. 1-2/2008 frá Sjómælingum Íslands

Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og 
tilkynningarskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, nr. nr. 524/2008

Leiðastjórnunarráðstafanir taka gildi við Suðvesturland.

http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=121&mnr=303
http://www2.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sigloghafn/frettir/nr/76
http://www2.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sigloghafn/frettir/nr/76
http://www2.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sigloghafn/frettir/nr/76
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=776
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=776
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=776
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=776
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=815
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=815
http://www.sigling.is/Pages/114?NewsID=860
http://www.sigling.is/Pages/114?NewsID=860
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=895
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=895
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=895
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=923
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=923
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=923
http://www.sigling.is/pages/1175
http://www.lhg.is/media/tts/Tts1_2_2008_m_kortum.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/0db77beae55c9e2f0025746a00434133?OpenDocument&Highlight=0,524/2008


Breytingar á reglum um leiðastjórnun skipa við Suðvesturland

Febrúar 2009: 

Mars 2009:

Maí 2009:

Lokaskýrsla nefndar um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og skipaafdrep.

Reglugerð nr. 361/2009 um breytingu á reglugerð nr. 524/2008 um afmörkun 
siglingaleiða, svæði sem ber að forðast og tilkynningaskyldu skipa fyrir 
Suðvesturlandi. Reglugerð nr. 361/2009 á ensku

Breytingar á reglum um siglingaleiðir

Júlí 2010:

Nóvember 2010:

1. júní 2011:

Breytingar á ráðstöfunum vegna leiðastjórnunar skipa við Íslandsstrendur 
samþykktar á 56. fundi undirnefndar um siglingafræðileg (NAV) málefni hjá 
Alþj óðasiglingamálastofnuninni

Breytingar á ráðstöfunum vegna leiðastjórnunar skipa við Íslandsstrendur 
samþykktar á 88. fundi siglingaöryggisnefndar (Alþjóðasiglingamála- 
stofnunarinnar (MSC - Maritime Safety Committee)

Breytingar á reglum um leiðastjórnun skipa við Suðvesturland taka gildi.

Reglugerð um afmörkun siglingaleiða, svæði 
tilkynningaskyldu skipa fyrir Suðvesturlandi, 
breytingum.

sem ber að forðast og 
nr. 524/2008 með síðari

Leiðastjórnun skipa á öðrum hafsvæðum við Ísland

Mars 2008: Tillaga til þingsályktunar: Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland)

Febrúar 2009: Lokaskýrsla nefndar um leiðastjórnun skipa, neyðarhafnir og skipaafdrep.

Október 2011: Tillaga til þingsályktunar: Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland)

http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1166
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/196de62a23c4d7b90025759900599a75?OpenDocument&Highlight=0,361/2009
http://www.sigling.is/?PageID=1219
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1196
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1448
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1448
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1448
http://www.sigling.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4911
http://www.sigling.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4911
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=135&mnr=489
http://www.sigling.is/pages/114?NewsID=1166
http://www.althingi.is/dba-bin/Aferill.pl?ltg=140&mnr=13

