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Þór Jakobsson 2004. Hafís og lagnaðarís við strendur Íslands með tilliti til þorskeldis. Í: Björn Björnsson & Valdimar Ingi 
Gunnarsson (ritstj.), Þorskeldi á Íslandi. Hafrannsóknastofnunin. Fjölrit 111: 21-28. 

Við undirbúning að þorskeldi við strendur Íslands þarf að huga að hættu af hafís sem kynni að berast inn í firði og ryðja 
burt kvíum og eyðileggja. Í greininni er lýst í stórum dráttum hafískomu til Íslands, orsökum og tíðni og ennfremur greint 
frá hafísþjónustu við sæfarendur. Sýnt er með töflum hve koma hafíss til Íslands er breytileg frá ári til árs. Ýmist eru hafþök 
norður af landinu eða nánast enginn ís. Af þessum sökum er mikilvægt að fylgjast náið með myndun, hreyfingu og eyðingu 
hafíss við Ísland.  

Hafís við strendur Íslands er rekís sem berst úr Grænlandssundi fyrir tilstyrk vinda og strauma. Hann er mestmegnis 
misþykkur lagnaðarís sem annaðhvort hefur myndast um veturinn í Austur-Grænlandsstraumi eða eldri ís kominn norðan úr 
Norður-Íshafi. Stöku borgarís úr skriðjöklum Austur-Grænlands berst einnig til Íslands þar sem hann um síðir brotnar niður 
og bráðnar. 

Áratugareynsla og viðamikil gögn um ofangreindan hafís, stórgerðan aðkomuís úr Austur-Grænlandssundi, er fyrir 
hendi. Hins vegar hefur ekki verið fylgst kerfisbundið með lagnaðarís sem myndast nær, í fjörðum og flóum Íslands, og 
vinnsluhæfar athuganir eru því af skornum skammti. Þessi skortur á upplýsingum er bagalegur með tilliti til áætlana um 
fiskeldi við Ísland og yrði þarft verk að ráða bót á þeim vanda með nýju skipulagi tilkynninga um lagnaðarís sem myndast 
við strendur landsins.  

ABSTRACT 

Thor Jakobsson 2004. Sea ice and local ice at the Icelandic coast in relation to cod farming. In: Björn Björnsson & 
Valdimar Ingi Gunnarsson (eds), Cod farming in Iceland. Marine Research Institute. Report 111: 21-28. 

In planning fish farming in the fjords of Iceland the possibility of the arrival of sea ice has to be taken into 
consideration. The danger of destruction of expensive tools and devices would be imminent with the occurrence of sea ice 
as well as causing devastating damage to the fish itself. Arrival of sea ice at the coasts of Iceland is very variable in terms of 
time and extension, causing different severity from one year to another. Tables and charts are displayed, describing the 
variability in the last centuries.  

Convenient for further studies, large amount of observations of sea ice advected from the East Greenland Current to the 
coasts of Iceland are available. On the other hand, information on locally formed sea ice, useful for the planning of fish 
farming, has not been collected systematically as it has until recently not been deemed as influential for human activities as 
the more common sea ice. It would be worth considering a design of such an observation system in relation to future 
undertakings close to the coasts. 

Sea ice occurrences in Icelandic waters are very variable in terms of severity and extent. The variation in sea ice 
occurrence at the coasts of Iceland is an excellent indicator of weather and climate fluctuations. The amount of sea ice 
reaching Icelandic waters is a result of three factors, a) the amount of advected sea ice approaching from north, i.e. by the 
East Greenland Current, b) the oceanographic conditions occurring in the upper ocean layer and c) prevailing winds due to 
favorable atmospheric general circulation. The Denmark Strait (Grænlandssund) and the Iceland Sea (Íslandshaf) is an area 
of extremely variable fluctuations in the atmosphere and the ocean. 

Sea ice at the coasts of Iceland has been observed and recorded through the ages in the Icelandic sagas, annals and diar-
ies. In recent times it has been described by scientists and investigated more or less systematically by sea ice reconnaissance 
and by recording of reported observations. Ever more detailed information has been received and preserved in archives. 

The worst conditions in the last century occurred in 1902 and 1968 when sea ice at the coasts was experienced for 5-6 
months, altogether. During 5 years of the 20th century sea ice close to the Icelandic coasts was registered 3-5 months. 
During most years, however, sea ice was encountered at a much shorter interval of time, if at all. Several years may last 
without significant ice off Iceland, but in between it may cause difficulties in sailing, albeit briefly, i.e. for a few days or a 
couple of weeks. Then, on the other hand, it should be noted that the sea ice may occasionally linger on, resulting in 
hazardous shipping routes and temporarily closed harbours. 

However, it may be stated that sailing along the coasts of Iceland is generally safe and without difficulties. This is most 
likely the case as relates to other activities at Icelandic coasts. 

Returning to the question of locally formed sea ice at the coasts of fjords and bays of Iceland, statements of frequency 
of occurrence is not possible due to lack of observations. This type of ice is not common and in some years is generally 
absent whereas in relatively cold winters such ice is formed easily. 
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INNGANGUR 

Í eftirfarandi yfirlitsgrein er almenn lýsing á 
hafís við strendur Íslands. Stuðst er við nýlega 
greinargerð um hafíshættu með tillliti til 
siglinga úti fyrir Norðurlandi (Þór Jakobsson  
o.fl. 2002). Til fróðleiks um margvíslega 
útbreiðslu hafíss við Ísland er annars vísað til 
hafísskýrslna er nefnast Hafís við strendur 
Íslands og Veðurstofa Íslands gefur út. Í ritum 
þessum sem um þessar mundir eru 16 talsins og 
lýsa hafís um aldarfjórðungsskeið seinni hluta 
20. aldar eru m.a. birt hafískort Landhelgis-
gæslu Íslands sem alla jafna eru dregin að 
lokinni ískönnun. Í ritunum eru einnig yfirlit um 
hafís frá einum mánuði til annars þar sem stuðst 
er við tilkynningar frá skipum og veður-
athuganastöðvum, auk fyrrgreindra ískorta. 

HAFÍS VIÐ STRENDUR ÍSLANDS  

Austur-Grænlandsstraumur liggur úr Norður-
Íshafi suður með austurströnd Grænlands, um 
Grænlandssund milli Íslands og Grænlands og 
allt suður um Hvarf, suðurodda Grænlands. 
Mikill hafís berst með straumnum og er sumt 
komið langt úr norðri, en annað hefur myndast 
sunnar í Austur-Grænlandsstraumi. Auk hafíss 
sem myndast á sjó fljóta suður á bóginn borgar-
ísjakar úr skriðjöklum Grænlands, og leyfar 
þeirra, borgarbrot. 

Hafís á Grænlandssundi rekur stundum 
undan vindum og straumum inn á siglingaleiðir 
við Ísland og upp að ströndum landsins. Íssins 
gætir mest norður af Vestfjörðum og 
Norðurlandi. Hafísinn er ein helsta hindrun 
siglinga meðfram norðurströnd Íslands. 

Alla jafna er siglingaleiðin með ströndum 
fram íslaus og greið yfirferðar, en alloft bregður 
þó út af. Íssins verður að jafnaði fyrst vart úti 
fyrir Hornströndum. Það eru einkum langvar-
andi suðvestan- og vestanáttir í Grænlandssundi 
sem valda því. Ríkjandi vestlægar áttir norður af 
landinu valda því einnig að ísinn í Austur-
Grænlandsstraumi berst af leið og austur í 
Íslandshaf. Ef vestanáttin varir enn dögum sam-
an berst ísinn æ lengra austur, jafnvel á móts við 
Melrakkasléttu Ísbreiða þessi er gjarnan djúpt 
undan Norðurlandi. Engu að síður getur tilvist 
hennar á þessu hafsvæði gert það að verkum að 
norðlægar áttir sem kynnu að taka við af vest-
lægu áttunum eru nú mjög varasamar. Mikil 
hætta er á að ísinn berist suður inn á siglinga-
leiðir við Norðurland og jafnvel Austfirði. 

Dæmi eru um að ís berist að Norðausturlandi úr 
norðri eftir langvarandi norðlægar áttir án þess 
að áður hafi ríkt vestanáttir. Ísbreiðan nyrst í 
Íslandshafi, austur af Scoresby-sundi, hefur þá 
verið óvenjumikil og norðanáttin staðið lengi. 

Að lokum ber að athuga að hafís sem á 
annað borð hefur borist inn á siglingaleiðir úti 
fyrir Norðurlandi berst austur á bóginn með 
strandstraumum þar til hann bráðnar eða hrekst 
frá landi í suðlægum áttum. 

Hafísinn í Grænlandssundi er mestur að 
vorlagi. Hætta á hafískomu við Ísland er því 
mest í maí. Þá má minnst bregða út af með 
vindáttir eins og lýst hefur verið að ofan. Auk 
ísmagns og vindátta, skal að lokum bent á þriðja 
náttúrufyrirbærið sem þátt á í mismunandi hafís-
komu við Ísland. Langlífi íssins fer talsvert eftir 
yfirborðshita sjávar og seltu í yfirborðslaginu. 
Ástand sjávar við Ísland er mjög breytilegt. 
Myndun og bráðnun hafíss er þar af leiðandi 
mishröð. 

Gögn 

Athuganir á hafís nú á dögum eru gerðar frá 
skipum og flugvélum, einkum í eftirlitsflugi eða 
sérstöku ískönnunarflugi Landhelgisgæslu 
Íslands og frá strandstöðvum, þ.e.a.s. Veður-
athuganastöðvum við sjávarsíðuna, ef ísinn er 
nærri landi. Veðurstofu Íslands er tilkynnt um 
ísinn um fjarskipti og eru upplýsingar um hafís 
lesnar upp í næsta veðurfréttatíma í útvarpi, 
strax skráðar á svonefnt Navtex-kerfi sem er 
fjarskiptanet ætlað skipum og svo ritaðar á 
heimavef Veðurstofunnar. Það líður því ekki á 
löngu frá því t.d. að Landhelgisgæsla sendir 
skýrslu um ískönnun til hafísdeildar Veður-
stofunnar þar til upplýsingarnar eru gerðar 
heyrinkunnar sjófarendum við Ísland, bæði á 
íslensku og ensku og aðgengilegar til frambúðar 
þeim sem fletta upp á heimasíðu Veðurstof-
unnar. 

Allar tilkynningar um hafís sem berast 
spádeild Veðurstofunnar eru skráðar í bækur 
sem í daglegu tali eru kallaðar ísbækur. Þeim er 
haldið til haga og er nú mikið safn gagna 
varðveitt í skjalasafni Veðurstofunnar.  

Þess skal getið að hafísdeild Veðurstofunnar 
aflar sér erlendra hafískorta sem eru einkum 
teiknuð samkvæmt túlkun á fjarkönnunarmynd-
um veðurtungla sem svífa yfir Norður-Atlants-
haf á leið sinni milli póla. Kortin koma frá 
hafísdeild dönsku veðurstofunnar sem sinnir 
hafísþjónustu og rannsóknum við Grænland, frá 
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Tafla 1. Hafís við landið 1801-1900 (sjá viðauka 1).  

Table 1. Annual sea ice duration in the 19th century. 

3 mánuðir eða lengur                           35 ár 
4 mánuðir eða lengur                           25 ár 
5 mánuðir eða lengur                           15 ár 
6 mánuðir eða lengur                           10 ár 
7 mánuðir eða lengur                             3 ár 
8 mánuðir eða lengur                           aldrei 

norsku hafísdeildinni í Tromsø en kort hennar 
ná nokkuð suður fyrir Scoresbysund og þriðja 
hafísdeildin er sú bandaríska sem teiknar hafís-
kort fyrir öll norðlæg höf og raunar einnig fyrir 
Suðurskautshöf. Yfirlitskort þessi gefa til kynna 
útbreiðslu hafíss í stórum dráttum á hafsvæðum 
í grennd við Ísland en þau koma ekki að notum 
við vöktun hafíss á siglingaleiðum við Ísland 
vegna þess að greinihæfni og nákvæmni við 
fjarkönnun er enn ófullnægjandi. Rannsóknir á 
notkun fjarkönnunar lofa þó góðu en ekki er 
fyrirsjáanlegt að hyggilegt þyki að draga úr 
könnun úr flugvélum og upplýsingaöflun frá 
skipum á íslenskum hafsvæðum. 

Upplýsingar um hafís fyrr á tímum er fyrst 
og fremst að finna í bók Þorvalds Thoroddsen 
Árferði á Íslandi í þúsund ár. Þar er kafli um 
hafís frá landnámi til ársins 1915. Lýsing 
Þorvalds er samantekt unnin úr fornum ritum, 
annálum, dagbókum og skýrslum. Í Veðráttunni, 
mánaðaryfirliti Veðurstofu Íslands um veðurfar 
á Íslandi, hefur allt frá og með árinu 1924 birst 
stutt yfirlit um hafís við strendur landsins. Jón 
Eyþórsson skrifaði skýrslur á ensku um 
tímabilið 1953-1966 og birti í tímaritinu Jökli, 
en Hlynur Sigtryggsson gerði í sama tímariti 
grein fyrir árinu 1966-1967 og Flosi Hrafn 
Sigurðsson árinu 1967-1968. Eiríkur Sigurðsson 
samdi síðan yfirlitsskýrslur um hafís við 
strendur Íslands á tímabilinu frá október 1968 til 
september 1971. Þetta voru 3 bindi, textinn 
bæði á íslensku og ensku, og fyrstu skýrslurnar 
sem Veðurstofan gaf út með heitinu Hafís við 
strendur Íslands. 

Hafíssveiflur síðustu aldir 

Það er aldagömul reynsla Íslendinga að hafís 
við strendur Íslands hefur verið mjög breyti-
legur frá einum tíma til annars. Stundum hefur 
hann verið ágengur og tíður, en enginn aufúsu-
gestur. Löng tímabil líða þess á milli án þess að 
hann láti á sér kræla að ráði og gleymist þá 
jafnvel alveg. Samanburður á tíðni hafískomu 
síðustu þrjár aldirnar eru vissulega 20. öld í vil, 
þótt erfiðir ískaflar hafi komið þá öldina líka. Á 
18. öld var mikill hafís í upphafi aldarinnar, 
aftur um miðbik hennar og á ný seinustu áratug-
ina en skikkanleg hlé voru þess á milli með mun 
minni hafís.  

Í skýrslu er nefnist Staðarval fyrir orku-
frekan iðnað (1983) er yfirlitstafla eftir Eirík 
Sigurðsson veðurfræðing um hafís við landið á 
19. öld. Taflan er endurbirt hér í viðauka 1. 

Tafla 1 hér fyrir neðan var síðan unnin með 
hliðsjón af yfirlitstöflunni og kemur þar fram 
hve mörg ár á 19. öld hafís hafi verið einhvers 
staðar við strendur landsins í þrjá mánuði eða 
lengur.  

Breytingar frá ári til árs 

Með haustinu vex útbreiðsla hafíss við 
Austur-Grænland og verður þar smám saman 
svo mikil nýmyndun íss að jaðarinn er að 
jafnaði miðja vegu milli Grænlands og Íslands 
þegar á líður veturinn. Meðalútbreiðsla íssins 
við Grænland verður mest í maí og nær þá 
samfelld breiða suður með öllu Austur-Græn-
landi allt til Hvarfs, syðsta odda landsins og 
jafnvel suður fyrir og umhverfis suðuroddann. 

Stundum verður útbreiðsla hafíssins við 
Grænland og í Grænlandssundi óvenjumikil og 
er þá hætt við að hann breiði úr sér langleiðina 
til Íslands. Er þá ýmist um að ræða nokkuð 
samfelldar breiður eða leifar af tætttum ísjaðrin-
um sem losnað hefur um fyrir tilverknað 
ríkjandi vindátta. Vermandi vernd Irminger-
straumsins má sín þá lítils. Ísland er því við 
hafísmörk eða m.ö.o. í hafísjaðarsvæði norður-
hafa. 

Hafísmagnið og þar með hættan á hafís við 
strendur Íslands ræðst einnig af ástandi sjávar 
og margbreytilegum víxláhrifum hafs og lofts. 
Austur-Grænlandsstraumurinn og kvísl sú sem 
greinist suður með austurströnd Íslands og 
kallast Austur-Íslandsstraumur eru breytileg að 
hita og seltu við sjávaryfirborð. Skilyrði í hafi 
norður af landinu til myndunar og endingar á ís 
eru því misjöfn frá einum vetri til annars. En 
ekki eru öll kurl komin til grafar þótt vitað sé 
um ástand sjávar. Gangur lægða um Atlantshaf, 
styrkur hæðar yfir Grænlandi og þar af leiðandi 
loftstreymi og vindar ráða úrslitum um 
útbreiðslu hafíss í Íslandshafi. Á það ber að 
minna að hafísinn er aldrei fjarri fiskveiði-
lögsögu Íslands og þekur oftsinnis miðin vestast 
og nyrst innan hennar.  
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Flokkun ísára á 20. öld 

Breytingar á hafís við Ísland frá ári til árs í 
langan tíma hafa verið metnar með eins konar 
vísitölu, kenndri við danska vísindamanninn 
Lauge Koch. Vísitala tiltekið ár er margfeldi 
viknafjölda sem hafís var við Ísland og fjölda 
afmarkaðra strandlengja sem strönd landsins er 
skipt í, sjá skýrslu eftir Jón Elvar Wallevik og 
Hjalta Sigurjónsson (1998).  

Í stöplariti á 1. mynd er vísitalan fyrir tíma-
bilið 1880-1996 táknuð. Athygli vekur að tíma-
bil lágra gilda er frá því um 1920 til 1964. 
Mikill og tíður hafís á tímabilinu 1965-1971 
kemur skýrt í ljós en síðan verða Koch-gildin 
breytileg en aldrei jafnhá.  

Tafla 2 hér á næstu síðu sýnir flokkun ísára 
mestalla 20. öld og er taflan endurbirt úr grein 
eftir Eirík Sigurðsson og Þór Jakobsson (1991). 
Skýring á bókstafatáknum eru næst á eftir 
töflunni. Árunum er skipt í fjóra flokka eftir 
ísmagni. Í samræmi við Koch-röðina á 1. mynd 
má lesa af töflunni að langt „íslaust tímabil“ hafi 
verið á tímabilinu 1920-1964. Árið 1965 hófst 
hins vegar tímabil ísára en síðan tóku við þrjú  

1. mynd. Ísvísitala Kochs á tímabilinu 1880-1996. 

Figure 1. Koch index series, indicating the amount of annual sea ice at the coast of Iceland. 

„íslaus“ ár (1972-1974). Frá 1972 til 1991 
skiptust á ísár og íslaus ár. Síðasta áratug 
aldarinnar voru yfirleitt væg ísár. 

Hafíssvæðið liggur frá Vestfjörðum austur 
um Norðurland til Austfjarða (tafla 3). Hafís 
við landið nær mestri útbreiðslu í mars og 
apríl. Við Vestfirði er þó mestur ís í febrúar en 
ísdagar þar eru mun færri en fyrir Norðurlandi. 
Mesta hafíssvæðið eru Hornstrandir og nær 
útbreiðsla þar hámarki í mars. Fyrir Norður-
landi er fjöldi hafísdaga mun minni. Ís á Húna-
flóa og Skagafirði nær hámarki í febrúar og 
maí en annars staðar í apríl. Fyrir Austfjörðum 
nær ísinn hámarki í maí en þar eru mun færri 
ísdagar en á hinum strandsvæðunum. Þannig 
er ísútbreiðsla við landið mest síðla vetrar og 
að vorlagi.  

Hafís og siglingar 

Áætlað hefur verið að lokun eða meiri 
háttar truflun á siglingaleiðum vari skemur en 
hafís telst vera við landið (tafla 4). 

Í skýrslunni Staðarval fyrir álver (1986) er 
birt sams konar áætlun um líklega lokun eða 

0

5

10

15

20

25

30

35

18
80

18
85

18
90

18
95

19
00

19
05

19
10

19
15

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

V
ís

ita
la



Hafís og lagnaðarís við strendur Íslands                                                                                                            25 

Tafla 2. Flokkun hafísára á 20. öld. 

Table 2. Classification of sea ice years according to 
severity. 

A  :   Enginn ís eða óverulegur ís 
         (None or very limited ice) 

B 1:   Lítill ís (ís að jafnaði við Norðvesturland) 
         (Scanty ice (in general ice off NW-Iceland)) 

B 2:  Miðlungsís (ís að jafnaði við Norðvestur- og 
         Norðurland) 
         (Medium ice (in general ice off NW- and N- 
         Iceland)) 

B 3:   Mikill ís (ís að jafnaði við Norðvestur-, Norður- og  
         Austurland) 
         (Heavy ice (in general ice off NW-, N- and E- 
         Iceland). 

1901      B 1 – B 2 1931      A 1961      A 
1902      B 3 1932      B 2 1962      A 

1903      B 1 – B 2 1933      A 1963      A 

1904      A 1934      A 1964      A 

1905      A – B 1 1935      A 1965      B 3 

1906      B 1 – B 2 1936      A 1966      A 

1907      B 2 – B 3 1937      A 1967      B 2 

1908      B 1 – B 2 1938      B 2 1968      B 3 

1909      A 1939      A 1969      B 2 – B 3 

1910      A – B 1 1940      A 1970      B 2 – B 3 

   

1911      B 3 1941      A 1971      B 2 

1912      A – B 1 1942      A 1972      A 

1913      A 1943      B 1 – B 2 1973      B 1 

1914      B 3 1944      B 2 1974      A – B 1 

1915      B 2 – B 3 1945      A 1975      B 1 – B 2 

1916      B 1 1946      A – B 1 1976      A – B 1 

1917      B 1 1947      A 1977      B 1 – B 2  

1918      B 3 1948      A 1978      A 

1919      B 2 1949      B 1 1979      B 2 – B 3 

1920      B 1 1950      A 1980      A 

   

1921      B 1 1951      A 1981      A 

1922      A 1952      A 1982      A 

1923      A – B 1 1953      A 1983      A 

1924      B 1 1954      A 1984      B 1 – B 2 

1925      B 1 1955      A 1985      A 

1926      A 1956      A 1986      B 1 – B 2 

1927      A 1957      A 1987      A 

1928      A 1958      A 1988      B 1 – B 2 

1929      B 1 – B 2 1959      A 1989      B 1 

1930      A 1960      A 1990      B 1 – B 2 

meiri háttar tafir í mestu hafísárum, sjá töflu 5. 
Var þar m.a. stuðst við stöplaritið á 1. mynd. 
Þrátt fyrir ósamræmi í einstöku árum í töflunum 
tveim sést einnig skýrt í töflu 5 að tími líklegrar 
lokunar stendur skemur en tími hafíss við 
landið.  

Litlar sem engar upplýsingar eru um þétt-
leika íssins á 19. öld. Hreyfing getur verið á 
ísnum sem stundum gæti auðveldað siglingu 
gegnum ísinn. Framangreindar töflur gefa því af 
þessum sökum til kynna versta ástand hvað 
varðar siglingu um hafsvæðið. 

Til samanburðar gerðist það fimmtán sinnum 
á 19. öld að ís var 5 mánuði eða lengur við 
strendur landsins, tíu sinnum 6 mánuði eða 
lengur og þrisvar sinnum 7 mánuði eða lengur 
(tafla 1).  

Lagnaðarís við Ísland og hinn venjulegi hafís  

Lagnaðarís við strendur landsins getur lokað 
höfnum en það er þó fátítt. Yfirleitt fer saman 
mikill hafís og lagnaðarísar. Staðbundinn lagn-
aðarís er tæknilega meðfærilegri en hafís (úr 
Austur-Grænlandsstraumi) með tilliti til siglinga 
og er unnt með hjálp ísbrjóta, ef völ er á, að 
ryðja skipum leið, sbr. miklar vetrarsiglingar í 
Eystrasalti. Hins vegar er lagnaðarís eins og 
gefur að skilja mjög bagalegur með tilliti til 
fiskeldis. Þess má geta að hvorki á Veðurstofu 
Íslands né annars staðar er staðið skipulega að 
athugunum á lagnaðarís við Ísland og varðveislu 
slíkra upplýsinga. Yfirlitsgrein um lagnaðarís 
eftir Hlyn Sigtryggsson (1970) birtist í tímarit-
inu Veðrinu árið 1970.  

Til skamms tíma hefur ekki verið talið jafn 
nauðsynlegt að fylgjast kerfisbundið með hinum 
frekar þunna lagnaðarís sem myndast við landið 
og hinum þykkari og umfangsmeiri hafís sem 
berst að ströndum landsins úr Grænlandssundi. 
En fiskeldi seinni ára í fjörðum landsins krefst 
aukinna upplýsinga um lagnaðarís og væri 
æskilegt að komið yrði á laggirnar skipulegu og 
viðráðanlegu fyrirkomulagi um athuganir og 
gagnavörslu. Gagnasafnið yrði efniviður til að 
kanna líkur á myndun lagnaðaríss í vogum og 
víkum landsins. 

Varðandi siglingar meðfram landi og komu 
hafíss hingað til lands skal enn minnt á 
framangreindan fjölbreytileika frá einum tíma 
til annars. Greiðfært getur t.d. verið vestur og 
norður fyrir Vestfirði, þótt svo sé ekki úti fyrir 
Norðausturlandi og öfugt. Ennfremur kemur 
fyrir að ís er alveg við landið en íslaust úti fyrir 
og því vel greiðfært þar. Hafnir kynnu að lokast 
þótt íslaust sé úti fyrir. Margbreytnin er því 
mikil. Breytingarnar eiga sér líka stundum stað 
á skömmum tíma og munur á útbreiðslu frá 
einum degi til annars getur þá orðið talsverður. 
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Tafla 3. Fjöldi hafísdaga eftir strandsvæðum og mánuðum, árin 1968 - 1971. 

Table 3. Number of ice days (with ice observed closer than 12 nautical miles) during 1968-1971. 

Tafla 4. Nokkur dæmi um hafís við landið og áhrif á 
siglingar. 

Table 4. Examples of serious sea ice years and resulting 
duration of sailing disturbances.  

Strandsvæði Ár Fjöldi ís-
daga alls 

Ísdagar  
% af ári 

  O N D J F M A M J J Á S   
Vestfirðir 1968/69 

1969/70 
1970/71 

  
2 

 
8 

4 
3 
2 

7 
0 
(15) 

2 
4 
9 

7 
3 
0 

1 
 
0 

 
 
1 

   21 
20 
27 

5.4 
5.5 
7.1 

 1968-71  2 8 9 22 15 10 1 1    68 6.2 

Hornstrandir 1968/69 
1969/70 
1970/71 

  
1 

 
12 
1 

11 
2 
6 

24 
0 
21 

19 
10 
(27) 

26 
14 
5 

22 
6 
1 

4 
0 
0 

 
1 
1 

  106 
46 
62 

29.0 
12.6 
17.0 

 1968-71  1 13 19 45 56 45 29 4 2   214 19.5 

Húnaflói 
Skagafjörður 

1968/69 
1969/70 
1970/71 

   2 9 
 
17 

5 
5 
4 

20 
0 
0 

(31) 
2 
0 

15 
 
0 

 
 
0 

 
 
7 

 82 
7 
28 

22.5 
1.9 
7.7 

 1968-71    2 26 14 20 33 15 0 7  117 10.7 

Norðurland  
eystra 

1968/69 
1969/70 
1970/71 

   
2 

5 
0 

8 
0 
15 

10 
14 
1 

15 
(20) 

14 8    60 
36 
16 

16.4 
9.9 
4.4 

 1968-71   2 5 23 25 35 14 8    112 10.2 

Melrakka- 
slétta 

1968/69 
1969/70 
1970/71 

   1 14 
 
1 

10 
17 

12 
28 

(31) 
2 

14    82 
47 
1 

22.5 
12.9 
0.3 

 1968-71    1 15 27 40 33 14    130 11.9 

Austfirðir 1968/69 
1969/70 
1970/71 

     4 
4 

 
11 

(23)     27 
15 

7.4 
4.1 

 1968-71      8 11 23     42 3.8 

Landið 1968/69 
1969/70 
1970/71 

  
2 

 
12 
1 

13 
5 
6 

25 
0 
22 

23 
23 
27 

30 
29 
5 

31 
0 
1 

15 
0 
1 

 
1 
1 

 
 
7 

 137 
78 
71 

37.3 
21.4 
19.5 

 1968-71  2 13 24 47 73 64 38 16 2 7  286 26.1 

Mánuðir  

Ár Hafís við landið 
(mánuðir) 

Líkleg lokun eða meiriháttar  
truflun (mánuðir)  

1968 5,3 3 - 3,5 
1915 3,3 2 - 2,5 
1911 3,3 2 
1902 5,0 2 - 2,5 
1888 7,2 5 - 6     (erfitt mat) 

1881 5,0 4,5 - 5 

Til fróðleiks skal þess getið að ekki er einhlít 
fylgni milli kuldavetra og hafísmagns enda eru 
orsakir hafískomu fleiri en ein eins og áður 
sagði. Tilraun hefur verið gerð til að raða mestu 
hafísárum 20. aldar eftir því hve alvarleg þau 
voru samkvæmt vísitölu og var röðin sem hér 

segir: 1968 (mesta hafísárið), 1902, 1965, 
1911, 1969, 1979, 1915, 1970, 1971, 1967. 
Köldustu ár 20. aldar (þ.e. ár með lægstum 
ársmeðalhita) voru hins vegar þessi: 1918 (hið 
kaldasta), 1979, 1903, 1907, 1981, 1914, 
1917, 1983, 1969, 1919.  

NIÐURSTAÐA  

Samkvæmt framangreindri reynslu frá 
fornu fari og greiningu gagna til þessa er koma 
hafíss að ströndum Íslands mjög óreglulegur 
viðburður.  

Þegar verst lét á 20. öld var hafís við landið 
um það bil 5 mánuði ársins 1902 og 6 mánuði 
ársins 1968 og önnur 5 ár var hann um það bil 
3-5 mánuði. En flest árin berst ís inn á 
siglingaleiðir og að ströndum landsins mun 
skemur eða alls ekki. Ár geta liðið án þess að 
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Tafla 5. Mestu hafísár frá 1880 og áhrif á siglingar (sjá skýringar við athugasemdum 1,2,3,4, neðan við töflu) 

Table 5. Most severe sea ice years since 1880 and duration of sailing disturbances.  

(1)  Hafískvarði er margfeldi af fjölda ísvikna á ári og 
fjölda strandsvæða þar sem ís sást (1. mynd).  

(2)  Mikill ís fyrir Norðurlandi 1914-15. 
(3)  Erfitt mat (ósamfelldur hafístími). 
(4)  Lagnaðarís var á Eyjafirði frá því seint í janúar til 8.-

9. maí 1881. 

Ár Hafískvarði skv.  
1. mynd (1) 

Hafís við landið skv.  
1. mynd (mánuðir) 

Líkleg lokun eða 
meiriháttar truflun 
(mánuðir) 

Tímabil líklegrar truflunar  

1968-69 90 4,7  1-1,5  ósamfellt mars-maí 

1967-68 180 6,0  2,5-3  samfellt frá 20/3 

1964-65 115 5,0  2-2,5  samfellt frá 25/2 

   ---     

(1944)  (sjá ath. 2,3) (0-0,5)   

   ---     

1914-15 45 (2) 4,0  2  samfellt (maí-júlí) 

1910-11 90 4,7  1,5  samfellt (apríl-maí) 

1901-02 135 4,9  2,5  samfellt (feb.-apríl) 

1895-96 85 3,5  2,5  samfellt (mars-júní) 

1891-92 130 5,5  2-3,5    (3) (feb.-júní) 

1887-88 250 7,0  3,5-5,5 (3) (jan.-júní) 

1886-87 90 4,5  2,5-3,5 (3) (maí-sept.) 

1881-82 115 4,7  2,5-4    (3) (apríl-sept.) 

1880-81 160 5,0  4-4,5    (4) samfellt (jan.-maí) 

hafís berist að ráði inn á siglingaleiðir við 
Ísland, en þess á milli getur hann verið til 
trafala, oftast þó um stuttan tíma, nokkra daga 
eða fáeinar vikur, en stöku sinnum gerir hann 
sig heimakominn og veldur þá um skeið lokun 
siglingaleiða og jafnvel hafna.  

Við samanburð á hafískomu að ströndum 
landsins, t.d. norðan lands, er þess einkum að 
gæta að leið íssins vestan úr Grænlandssundi er 
mislöng. Þar sem ísinn kemur langoftast í 
námunda við landið með vestlægum vindum og 
flýtur síðan með hlýjum strandstraumum austur 
með landi, er hafís t.d. algengari í utanverðum 
Skagafirði en Eyjafirði. Enn sjaldgæfari er ísinn 
þegar austar dregur þar sem hann heldur áfram 
að bráðna smám saman og ekkert bætist við. 
Haldist ísinn á annað borð lækkar því enn tíðni 
hafískomu austan Eyjafjarðar. 

Hafa ber í huga að meginísinn í Grænlands-
sundi er alltaf að vorlagi - að loknum uppsöfn-
uðum áhrifum vetrarlangt - ekki fjarri Vest-
fjörðum og þarf lítið út af að bera til að valda 

ísreki austur á bóginn og inn á Íslandshaf 
norðan siglingaleiða með ströndum fram. Það 
gerist í einhverjum mæli nánast hvern vetur 
síðla. En svo getur háttað til um ríkjandi 
vindáttir að hafísinn komi jafnvel að sumarlagi! 

Að framan er greint frá upplýsingum um 
rekís við Ísland, ættaðan frá Grænlandshafi. 
Jafnframt er bent á skort upplýsinga um 
staðbundinn lagnaðarís við Ísland, ís sem hér 
hefur myndast. Þar er ólíku saman að jafna. 
Hvorttveggja náttúrufyrirbærið þarf að þekkja 
þegar hugað er að þorskeldi við strendur 
landsins. Hér er því klykkt út með því að benda 
á nauðsyn þess að komið verði á skipulagi 
athugana á lagnaðarís í fjörðum, víkum og 
vogum landsins, í líkingu við aldargamalt 
skipulag athugana á rekís við Ísland, hinum 
stórgerða hafís frá Grænlandi. 

Að lokum skal bent á nauðsyn þess að 
starfsmenn þorskeldisstöðva temji sér að vera 
vel á varðbergi að vetrarlagi, hlýða á veðurspár 
Veðurstofu Íslands og viðvaranir er varða hafís. 
Tveggja, þriggja sólarhringa frestur til aðgerða 
ætti að koma að gagni og nýtast vel, en 
nokkurra stunda hik eða andvaraleysi gæti á 
hinn bóginn orðið afdrifaríkt. 
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Lauslegt yfirlit samkvæmt línuriti Þorvalds Thoroddsen 

Viðauki 1. 
Hafís við strendur Íslands 1801-1900. 

Annual sea ice duration in the 19th century. 

Ár Mánuðir Ár Mánuðir Ár Mánuðir Ár Mánuðir 
1801 3,9 1826 (0,4) 1851 - 1876 3,2 
1802 7,9 1827 6,0 1852 0,8 1877 1,5 
1803 4,0 1828 1,2 1853 0,8 1878 3,0 
1804 0,7 1829 4,3 1854 0,8 1879 0,7 
1805 - 1830 1,2 1855 4,6 1880 1,4 
1806 0,7 1831 1,3 1856 0,7 1881 5,0 
1807 6,1 1832 0,5 1857 2,8 1882 4,6 
1808 1,4 1833 - 1858 1,4 1883 2,7 
1809 - 1834 3,0 1859 3,8 1884 - 
1810 - 1835 6,0 1860 3,3 1885 1,5 
1811 6,6 1836 0,5 1861 - 1886 3,6 
1812 2,6 1837 6,0 1862 0,7 1887 4,9 
1813 - 1838 1,2 1863 4,0 1888 7,2 
1814 - 1839 1,2 1864 - 1889 - 
1815 0,6 1840 5,6 1865 1,4 1890 0,6 
1816 3,9 1941 - 1866 7,4 1891 3,1 
1817 6,4 1842 - 1867 4,3 1892 5,6 
1818 0,3 1843 0,8 1868 5,0 1893 2,2 
1819 1,6 1844 - 1869 6,3 1894 - 
1820 0,5 1845 - 1870 4,7 1895 1,8 
1821 5,3 1846 0,6 1871 1,4 1896 1,9 
1822 4,4 1847 - 1872 3,2 1897 - 
1823 0,6 1848 0,9 1873 2,6 1898 1,2 
1824 - 1849 - 1874 4,8 1899 0,2 
1825 1,6 1850 1,6 1875 -  1900 - 
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