
Leiðbeinandi reglur um ábyrga hvalaskoðun i c ewha l e . i s

Mikilvægt er að hafa í huga að þetta eru leiðbeinandi reglur sem við mælumst 

til að sé framfylgt. Það eru þó fjölmargar breytur sem skipstjórar þurfa að taka 

mið af; til að mynd fjöldi hvala, hegðun þeirra, hvort það séu kálfar nærri, fjöldi 

báta sem og fæðuframboð á svæðinu.

 

Leitarsvæði (3000m>)
Fylgist vel með lífríkinu og verið í talstöðvarsambandi við önnur skip (bæði þegar komið er á 

svæði og farið í burtu).

Valdið eins litlum hávaða og ónæði fyrir hvali og mögulegt er.

Forðist snöggar stefnu- og hraðabreytingar (bæði þegar komið er á svæði og farið í burtu).

Metið hegðun hvala og farið varlega í endurteknar tilraunir til að nálgast hval sem sýnir merki 

XP�WUXȵXQ��

Nálgunarsvæði (300m >)
5H\QL²�D²�KDOGD�����PHWUD�IMDUO¨J²�¯�XSSKDȴ�Q£OJXQDU�RJ�I¨UL²�\NNXU�K¨JW�RJ�E¯WDQGL�Q¨U�
hvalnum.

Sláið af aðalvél (mesti hraði ~5-6 sjómílur á klst). Ef hvalurinn er að ferðast er þó í lagi að hraða 

ferðinni (upp í ~8 sjómílur á klst), þó ekki með beina stefnu að hvalnum. 

Forðist að sigla beint á eftir hval og aldrei skal meðvitað nálgast hann að framan. Miða skal við 

D²�IHULOO�VNLSVLQV�YHU²L�VDPV¯²D�KRQXP�PH²�ÀY¯�D²�Q£OJDVW�PH²�Dȵ¯²DQGL�EH\JMX�DIWDQ�IU£��
Staldrið við ef annað skip er á svæðinu þar til skipið sem fyrir er hverfur frá eða gefur til kynna 

að óhætt sé að koma nær.

6NLSWLVW�£�HI�ȵHLUL�VNLS�HUX�£�VY¨²LQX��(NNL�HU�¨VNLOHJW�D²�KYHUW�VNLS�H\²L�PHLUD�HQ�������P¯Q¼-

tum innan svæiðisins í einu. 

Aldrei skal (viljandi) sigla í gegnum hóp hvala.

Haldið stöðugum hraða ef höfrungar taka að synda í bógöldu skipsins eða hægið rólega á ferð 

skipsins til að hleypa þeim framhjá. 

Ekki skal gera tilraunir til að hvetja höfrunga til að synda í bógöldu skipsins. 

7U\JJL²�D²�VNLSL²�RJ�XPIHU²�ÀHVV�WUXȵL�HNNL�IXJODYDUS�RJ�KY¯OG�IXJOD��

Aðgátarsvæði: 
 HJDU�D²VW¨²XU�OH\ID�VNDO�N¼SOD�IU£�ÀHJDU�KYDOXU�Q£OJDVW�VNLSL²�RJ�HNNL�N¼SOD�LQQ�DIWXU�I\UU�HQ�
VWD²IHVW�HU�D²�KDQQ�HU�NRPLQQ�¯�K¨ȴOHJD�IMDUO¨J²��
Ekki er æskilegt að snerta, synda með eða fæða hvali. 

)HU²LUQDU�VHP�YL²�EMµ²XP�XSS�£�E\JJMD�£�YLOOWUL�Q£WW¼UX�RJ�WLO�ÀHVV�D²�JHWD�QRWL²�
hennar í framtíðinni þurfum við að sýna þolinmæði og virðingu. Við reynum að 

NRPDVW�Q£OJ¨W�KY¸OXQXP��HQ�ÀDU� VHP�YL²� YLOMXP� O£JPDUND� WUXȵXQ�YL²�G¿ULQ�
veltur fjarlægðin alltaf á dýrunum sjálfum.

(I�À¼�WHOXU�ÀHVVDU�OHL²EHLQDQGL�UHJOXU�HNNL�KDID�YHUL²�XSSI\OOWDU�HU�EHVW�D²�U¨²D�ÀD²�YL²�D£KDIQDUPH²OLPL�RJ�H²D�KDID�VDPEDQG�YL²�VNULIVWRIX�ΖFH:KDOH��LQIR#LFHZKDOH�LV�

3000m > 

Dregið úr hraða, fylgst vel með lífríki og talstöðvarsambandi haldið

50m >300m >

Aldrei nálgast 
hval beint 
framan frá

Nálgunarsvæði

Kúplað frá

Aðgátarsvæði

Leitarsvæði

Dregið úr hraða í ~5-6 sjómílur, takmarka fjölda skipa, ~20-30 m
ín
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