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Hvalskoðun ört vaxandi afþreying 
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Fjöld farþega í hvalaskoðun 1995-2013 



Húsavík 

70.800 

35% 

Eyjafjörður 

14200 

7% 
Aðrir staðir 

1500 

1% 

Reykjavík / Keflavík 

114500 

57% 

Hvalaskoðun eftir svæðum 2013 

Húsavík

Eyjafjörður

Aðrir staðir

Reykjavík / Keflavík



Efnahagslegt gildi 

 Áætlaðar tekjur af miðasölu 2013 

 1.5 – 1.7 milljarður 

 

 Afleiddar tekjur 2,4  - 2,7 milljarðar 

 

 Störf við hvalaskoðun 

 Sumar (5 mán) um c.a 200 manns 

 Vetur (7 mán) um c.a 70 manns 



Afhverju gengur svona vel? 



Þrotlaus markaðsetning 

 Hvalaskoðunarfyrirtækin eyða u.þ.b 120-170 

milljónum í markaðsetningu á Íslandi og 
hvalaskoðun á ári. 

 Áður var einblínt á sumrin en núna bæði á 

veturna og sumrin. 

 



Hvalskoðun notuð til að selja ferðir til 

Íslands 



 Reykjavík 

 Nálægð við markaðinn (ferðamennina) 

 Stuttar ferðir 2-4 klst 

 Aðgengið auðvelt fyrir alla aldurshópa 

 Möguleiki á ferðum allt árið 

 



Svo af hverju erum við að kvarta 

 Á Íslandi höfum við alltaf byggt hvalaskoðun á hrefnuskoðun ólíkt 

Normönnum sem skoða búrhvali og háhyrninga.  

 Aukning á hnúfubak fyrir norðan, hvölum fjölgar þar þrátt fyrir aukið 

áreiti hvalaskoðunarbáta. 

 Gæði ferðana hefur dvínað á Faxaflóa, ferðir sem hvalir sjást í hefur 

farið úr 97% í 92% yfir sumarmánuðina. 

 Hvalveiðar við hvalaskoðunarsvæðin: Hvalveiðar eru óþarfa áhætta 

fyrir mikilvæga og vaxandi hvalaskoðun.  Ekki nægjar rannsóknir á 

hvölum og svæðinu. 

 Ef virkilegt þörf er á hrefnuveiðum þá ætti að loka stórum svæðum 

svo hvort hafi örugglega ekki áhrif á hitt. 



Rannsóknir í samvinnu við Háskóla Íslands 

og Chiara Bertulli  frá 2007 



Ástæður fækkunar 

 Fæða? 

 Súrnun og hlýnun sjávar? 

 Hvalaskoðunarbátar? 

 Hvalveiðar? 

Skotinn hvalur verður ekki sýndur en með ábyrgri hvalaskoðun er 

hægt að nýta hvalinn aftur og aftur.  

 



Línan fræga…. 







Stutt myndbrot úr ferðum…… 




