
 
 
 
 
 
  

  Reglugerð um friðun hrygningarþorsks og skarkola á vetrarvertið   

( 1. gr. 1 mlsgr.)   
 
  Austursvæði - Stokksnes 
að 19*V (grunnslóð) 
Frá og með 8. apríl til og 
með 16. apríl eru allar 
veiðar bannaðar  fyrir 
Suðurlandi á svæði sem 
markast  af línu sem 
dregin er 90° frá 
Stokksnesi  að 19° V.  Að 
utan markast svæðið af 4 
sjómílna fjarlægð frá  
fjörumarki meginlandsins. 

Vestursvæði - 19 ° V að Skor (grunnslóð)  ( 2. gr. 1. 2. og 3. mlsgr. ) 
Frá og með 1. apríl til og með 11. apríl eru allar veiðar bannaðar á svæði fyrir Suður- og Vesturlandi sem 

markast að austan af 19° V og að vestan af linu sem dregin er réttvísandi 250° frá Skorarvita. 

( 1. gr. 3. mlsgr.) 
Austursvæði - 
Stokksnes að 19 ° 
V ( djúpslóð) 
Frá og með 17. apríl  
til kl.10:00,  28. 
apríl  eru allar 
veiðar bannaðar.

(2. gr.4. mlsgr. ) 
 
Vestursvæðið 19 ° V  að 
Skor (djúpslóð) 
Frá og með 12. apríl til  
kl. 10:00,  þann 21. apríl 
stækkar svæðið þ.e.     ytri  
mörk svæðisins færast út 

(4. gr.) 
Auk þorskveiðibanns eru á 
tímabilinu frá og með 1. til 
og með 30. apríl,  allar 
veiðar með botnvörpu, 
dragnót og kolanetum 
bannaðar á  3. svæðum.  
( Blálituðu svæðin ). 

(1. gr. 2. mlsgr.) 
Frá og með 8. 
apríl  til og með 
16. apríl  eru allar 
veiðar óheimilar á 
ofangreindum 
svæðum. 
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Frá og með 15. apríl til kl. 10:00 30. apríl eru allar veiðar bannaðar á Ísafjarðardjúpi innan línu sem dregin er á milli Galtarvita og Straumnesvita, innan 3ja sjómílna frá 
fjörumarki meginlandsins á svæðinu frá Hornbjargsvita að Stokksnesi og innan 3ja sjómílna  frá fjörumarki Grímseyjar.   ( 3. gr. ) 
Breyting 225/2007: Á Húnafirði eru allar veiðar bannaðar frá og með 15. apríl til kl. 10:00 15. maí  innan línu sem dregin er milli 65°41,23' N - 
20°40,41' V (Hindisvík) og 66°01,28' N - 20°25.96' V (Kálfshamarsvík).

Reglugerð 
Nr 30/2005 
Með síðari 
breytingum 

5. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1.-4. gr 
eru veiðar á grásleppu, 
innfjarðarrækju, 
hörpudiski, ígulkerum, 
beitukóngi, kúfiski og til 
áframeldis á þorski 
heimilar þeim sem 
tilskilin leyfi hafa til 
þeirra veiða innan 
svæðisins. Ennfremur 
veiðar  sem leyfðar kunna 
að verða á grundvelli 13. 
gr. laga nr 79/1979 , um 
veiðar í 
fiskveiðilandhelgi 
Íslands. 


