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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um mat á heildarhagsmunum vegna 
hvalveiða, 34. mál.

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn samtakanna um 
tillögu til þingsályktunar um mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða, 34. mál.

Það er skoðun samtakanna að íslendingum beri að gæta vel að rétti sínum til 
nýtingar hvalastofna í íslenskri efnahagslögsögu í samræmi við ákvæði 
Hafréttarsamnings Sameinuðu þjöðanna. Grundvallaratriði er að landsmönnum 
verði hvorki meinað að nýta auðlindir hafsins á sjálfbæran hátt, né að stuðla að 
jafnvægi milli tegunda. Sjálfbærar hvalveiðar í samræmi við tillögur 
Hafrannsöknarstofnunar eru ekki aðeins mikilvægur tekjustofn, heldur skipta 
þær einnig miklu máli varðandi möguleika okkar á að auka veiðar á þorski, loðnu 
og öðrum nytjastofnum. Til lengri tíma litið er hér um að ræða tuga milljarða króna 
útflutningstekur á ári, til viðbótar þeirri verðmæta- og atvinnuslcöpun sem 
hvalveiðarnar færa okkur.

Meðal niðurstaðna skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla íslands frá árinu 2010 var 
að miðað við þá þætti sem skoðaðir voru var þjóðhagslega hagkvæmt að halda 
hvalveiðum áfram. Þessar niðurstöður gæti þó þurft að endurmeta komi síðar í 
ljós að veiðarnar hafi veruleg neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Samkvæmt 
hagtölum unnum af Samtökum ferðaþjónustunnar hafa aldrei jafnmargir 
ferðamenn sótt ísland heim og nú og enn fleiri farið í hvalaskoðunarferðir en áður. 
Reynsla undanfarinna ára sýnir því að hægt er bæði að veiða hvali og skoða án þess 
að hvalaskoðendum þurfi að fækka.

Samtökin telja stefnu íslands á vettvangi CITES vera skýra og hafi verið það um 
langa hríð. Hvalveiðar Islendinga eru löglegar og alþjóðleg viðskipti þeirra með 
hvalaafurðir eru í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Hvalastofnar við 
Islandsstrendur eru ekki í útrýmingarhættu heldur i stöðugum vexti og eru nú 
taldir nálægt upprunalegri stærð. Veiðar íslendinga á hrefnu og langreyði eru 
sjálfbærar og byggja á traustum visindalegum grundvelli. Vísindaleg gögn sýna að
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langreyðarveiðar íslendinga eru sjálfbærar engu síður en veiðar Bandaríkjamanna 
á norðhval (Grænlandssléttbak) við Alaska.

Það er mat samtakanna að ef gera á mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða þá 
beri að vinna faglega og með ábyrgum hætti í góðri samvinnu við þá sem að málið 
snertir. Samtökin eru reiðubúin til að koma að þeirri vinnu.

Virðingarfyllst,

Friðrik Friðriksson, hdl.
fh. Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
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