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Inngangur 
 
96. þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), sem er elsta sérstofnun Sameinuðu 
þjóðanna, stofnuð 1919, var haldið í Genf dagana 30. maí – 15. júní 2007. Á þessu þingi 
var samþykkt með miklum meirihluta alþjóðasamþykkt um vinnu við fiskveiðar (Work in 
Fishing Convention, 2007). 
 
Samþykkt um þetta efni náði ekki fram að ganga fyrir tveimur árum en víðtæk sátt náðist 
um málið á þessu þingi. Samþykktin er afar nýstárleg að uppbyggingu en henni er ætlað 
að bæta aðstæður um 30 milljóna manna sem starfa við fiskveiðar um allan heim. 

Í ljósi þess að í mörgum ríkjum skortir e.t.v. á um að þær stofnanir og grunnvirki sem 
nauðsynleg eru til að hrinda öllum ákvæðum samþykktarinnar í framkvæmd strax séu 
fyrir hendi, kveður samþykktin á um nýstárleg lagaleg úrræði sem gera ríkjum kleift að 
hrinda tilteknum ákvæðum hennar í framkvæmd í áföngum (progressive implementation - 
innleiðing í áföngum). Markmiðið er að hvetja ríki til að fullgilda samþykktina snemma 
og setja fram áætlun með það í huga að allir sjómenn á fiskiskipum muni njóta verndar 
þegar upp er staðið. Þessi sveigjanlega en einbeitta aðferð mun hvetja til samráðs 
innanlands í öllum löndum um endurskoðun eða innleiðingu laga, reglugerða og annarra 
ráðstafana sem hafa áhrif á líf sjómannanna. 

Í samþykktinni eru ákvæði sem ætlað er að tryggja að starfsmenn á sviði fiskveiða:  

• njóti aukins öryggi og heilbrigðis við vinnu og læknishjálpar á sjó og að veikir 
eða slasaðir sjómenn á fiskiskipum fái umönnun í landi;  

• fái nægilega hvíld þeim til heilsuverndar og öryggis;  
• njóti verndar í krafti starfssamninga; og,  
• njóti sömu almannatryggingaverndar og aðrir starfsmenn.  

Þá er með samþykktinni einnig ætlað að tryggja að fiskiskip séu smíðuð og þeim 
viðhaldið með hliðsjón af þeirri staðreynd að starfsmenn í greininni dvelja gjarnan 
langdvölum um borð í skipum sínum og njóta lífsskilyrða í samræmi við það. 

Með þessari skýrslu er ætlunin að varpa ljósi á meginefni hverrar greinar 
samþykktarinnar fyrir sig með hliðsjón af íslenskum rétti. Flestar greinar 
samþykktarinnar eru uppfylltar í íslenskum rétti, þótt vissulega mætti kveða á um 
réttarvernd fiskimanna með skýrari hætti í sumum tilvikum.  

Í fylgiskjali 1 er mjög ítarlegur samanburður á III. viðauka samþykktarinnar um 
vistarverur fiskiskipa við íslenskar reglur sem gilda um þetta efni. Það var Ólafur J. 
Briem starfsmaður Siglingastofnunnar Íslands sem gerði þessa úttekt í febrúar 2008. 

Í fylgiskjali 2 við skýrsluna er að finna tengla á ýmsan fróðleik og fréttir sem tengjast 
þessari skýrslu á einn eða annan hátt. 

 

 2 



Samþykkt nr. 188, um vinnu við fiskveiðar. 
 
 

Aðfararorð. 
Aðfararorðin eru ekki skuldbindandi og þarfnast ekki umfjöllunar. 
 

I. hluti 
Skilgreiningar og gildissvið 

Skilgreiningar 
1. gr. 

Skilgreiningar greinarinnar eru í samræmi við íslenskan rétt. 
Í b) lið er skilgreint hvað teljist lögbært stjórnvald í skilningi samþykktarinnar. Það er 
samgönguráðherra sem fer með yfirstjórn siglinga-, hafna- og vitamála hér á landi, nema 
annað sé ákveðið í lögum. Það er svo Siglingastofnun Íslands sem fer með framkvæmd 
þeirra laga og reglugerða sem um þessi mál fjalla. 
Að öðru leyti þarfnast 1. gr. ekki skýringar. 
 

Gildissvið 
2. gr – 5. gr. 

Í þessum ákvæðum er gildissvið samþykktarinnar afmarkað. Í 2. gr. kemur fram að 
samþykktin taki til allra fiskimanna og allra fiskiskipa sem stunda fiskveiðar í 
atvinnuskyni. Vísast til 1. gr. samþykktarinnar varðandi skilgreiningu á fiskimanni og 
fiskiskipi. Fiskiskip er einnig skilgreint í 3. tl. 3. gr. laga um áhafnir íslenskra fiskiskipa, 
varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa nr. 30/2007. Þá segir í 2. mgr. 2. gr. 
samþykktarinnar, að ef vafi sé á því hvort fiskveiðar séu stundaðar í atvinnuskyni þá skuli 
lögbært stjórnvald skera úr um það. Í samræmi við það sem áður sagði þá yrði það 
Siglingastofnun Íslands sem telst til slíks lögbærs stjórnvalds hér á landi, sbr. og 16. gr. 
laga nr. 30/2007. 
 
Samkvæmt 3. gr. er heimilt að undanskilja frá kröfum samþykktarinnar ákveðna 
fiskimenn, fiskiskip og veiðar á ákveðnum stöðum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 
 
Í 4. gr. er brugðist við því að í mörgum ríkjum skortir að fyrir hendi séu þær stofnanir og 
grunnvirki sem nauðsynleg eru til að hrinda öllum ákvæðum samþykktarinnar í 
framkvæmd þegar í stað. Er því kveðið á um innleiðingu tiltekinna ákvæða í áföngum 
(progressive implementation) í heild eða hluta. Markmiðið með þessu er að hvetja ríki til 
að fullgilda samþykktina snemma og setja fram áætlun með það í huga að allir fiskimenn 
á fiskiskipum muni njóta verndar þegar uppi er staðið. 
 

II. hluti 
Almennar grundvallarreglur 

Innleiðing 
6. gr. 

Í 1.mgr. 6. gr. er mælt fyrir um skyldu aðildarríkja til þess að innleiða í rétt sinn ákvæði 
samþykktarinnar og framfylgja þeim lögum, reglugerðum eða öðrum ráðstöfunum til að 
standa við skuldbindingar samkvæmt samþykktinni.  
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Þá segir í 2. mgr. að þær kröfur sem fram koma í samþykktinni séu lágmarksréttindi til 
handa þeim aðilum sem hún nær til. Þannig hafa ákvæði samþykktarinnar ekki áhrif á 
hvaðeina það sem tryggir betri rétt en samkvæmt henni. Rétt er að geta þess að í mörgum 
tilvikum er kveðið á um betri rétt fiskimanna í íslenskum rétti en samkvæmt kröfum þeim 
sem fram koma í þessari samþykkt. 
 

Lögbært stjórnvald og samræming 
7. gr. 

Í greininni er mælt fyrir um að aðildarríki skuli tilnefna lögbært stjórnvald. Einsog áður 
hefur verið sagt er það Siglingastofnun Íslands sem hefur með höndum framkvæmd 
siglinga-, hafna- og vitamála hér á landi sbr. 2. gr. l. nr. 6/1996, um Siglingastofnun 
Íslands. 

 
Ábyrgð eigenda fiskiskipa, skipstjóra og fiskimanna 

8. gr. 
Í greininni er m.a. kveðið á um að eigandi fiskiskips sé ábyrgur fyrir því að skipstjóri 
skips hafi öll nauðsynleg úrræði og aðstöðu til að uppfylla ákvæði samþykktarinnar. Þá er 
mælt fyrir um að skipstjóri skips beri ábyrgð á öryggi manna um borð og á öruggum 
rekstri skipsins. Loks er mælt fyrir um að fiskimenn skuli fara eftir lögmætum 
fyrirskipunum skipstjóra og reglum um öryggi og heilbrigði. 
 
Telja verður að þessar kröfur séu uppfylltar í íslenskum rétti m.a með vísan til III. kafla 
siglingalaga nr. 34/1985 sem fjallar um störf skipstjóra. Samkvæmt 13. gr. laganna hefur 
skipstjóri meðal annars umboð til þess samkvæmt stöðu sinni og fyrir hönd 
útgerðarmanns, að gera samninga varðandi meðferð skip og um framkvæmd ferðar þess. 
Þá kemur fram í 2. og 3. mgr. sömu greinar að skipstjóri geti komið fram fyrir hönd 
útgerðarmanns í málum tengt skipinu, án þess að afla sér sérstakrar heimildar áður og 
útvegað fé með hentugum hætti ef fjár er vant til framkvæmdar einhvers þess sem um 
getur í 1. og 2. mgr. greinarinnar. Þá eru einnig ákvæði um þetta efni í III. kafla 
sjómannalaga nr. 35/1985, og rg. nr. 200/2007, um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi 
og heilsu starfsmanna um borð í skipum.  
 
Í 15. gr. áhafnalaga nr. 30/2007, er einnig kveðið á um ábyrgð skipstjóra á íslensku skipi, 
þar sem kemur fram að hann beri fulla ábyrgð á framkvæmd þeirra laga og reglna sem 
lúta að starfi hans. 
 
Loks má geta þess að skv. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 47/2003, er það skipstjórinn sem á að sjá 
til þess að skip sé haffært þegar það leggur úr höfn og hafi gild lögboðin skírteini um 
borð. Í 2. ml. sömu greinar eru skyldur lagðar á herðar eiganda skips, útgerðarmanni, 
skipstjóra og yfirvélstjóra, að sjá til þess að lögskipaðar skoðunargerðir fari fram á skipi 
eftir því sem við á. 
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III. hluti 
Lágmarkskröfur um vinnu um borð í fiskiskipum 

Lágmarksaldur 
9. gr. 

Kveðið er á um 16 ára lágmarksaldur til að stunda vinnu um borð í fiskiskipi í þessari 
samþykkt. Í ákveðnum undantekningartilvikum er þó heimilt að veita undanþágu fyrir 
einstaklinga sem eru 15 ára til að stunda slíka atvinnu. Þá er kveðið á um 18 ára 
lágmarksaldur í þeim tilvikum þar sem aðstæður eru þess eðlis að þær geti stofnað 
heilbrigði, öryggi eða siðferði ungmenna í hættu. Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. sjómannalaga 
nr. 35/1985 er lágmarksaldur 15 ár til að stunda vinnu á skipi og eru því strangari kröfur 
gerðar samkvæmt samþykktinni en íslenskum rétti. Í sömu málsgrein er heimild fyrir 
samgönguráðherra til að setja reglur um hærra aldurslágmark við tiltekin störf allt upp að 
18 ára aldri. Ráðherra hefur ekki sett slíkar reglur.  
 
Þá segir í 9. gr. samþykktarinnar, með ákveðnum undantekningum, að næturvinna 
fiskimanna undir 18 ára sé óheimil. Skilgreining á næturvinnu fer samkvæmt landsrétti en 
fram kemur að hún skuli vara í minnst níu klst. Ekkert er minnst á næturvinnu fiskimanna 
í sjómannalögunum, sbr. hinsvegar næturvinna á farþega- og flutningaskipum þar sem 
einstaklingar undir 18 ára aldri mega að meginstefnu til ekki vinna á nóttunni. Í 2. gr. rg. 
nr. 975/2004, um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum1 er vísað í 
ákvæði reglugerðar um vinnu barna og unglinga, nr. 426/1999, varðandi vinnutíma 
skipverja sem ekki hafa náð 18 ára aldri. Í 19. gr. þeirrar reglugerðar kemur fram sú regla 
að unglingar megi ekki vinna frá kl. 22 til kl. 6 nema annað sé sérstaklega tekið fram, 
samþykktin miðar þó við 9 klst að þessu leyti.  
 
Í tilmælum þeim sem fylgdu samþykkt þessari er í I. hluta fjallað um vernd ungmenna um 
borð í fiskiskipum. Þar koma fram ákveðin sjónarmið sem rétt væri að gefa gaum þegar 
til endurskoðunar kemur á sjómannalögunum.  
 

Læknisskoðun 
10. gr. – 12. gr. 

Í 10. gr. er kveðið á um að enginn fiskimaður skuli starfa um borð í fiskiskipi án þess að 
hafa gilt læknisvottorð til staðfestingar á heilbrigði til að sinna skyldustörfum sínum. 
Ákvæðið er uppfyllt að íslenskum rétti hvað réttindamenn varðar, en þeir geta aðeins 
fengið útgefin skírteini að þeir leggi fram læknisvottorð til staðfestingar á hæfni til 
vaktstöðu og því að þeir uppfylli skilyrði um sjón, heyrn og aðrar heilbrigðiskröfur sbr. 4. 
mgr. 8. gr. laga um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa 
nr. 30/2007, sbr. og rg. nr. 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, 
varðskipum og öðrum skipum.2 Hinsvegar virðast strangari kröfur gerðar samkvæmt 
samþykktinni hvað aðra fiskimenn um borð í fiskiskipi varðar (sbr. t.d. háseta), en hvergi 

                                                 
1 Sjá frétt á sigling.is 
2 Gerðar eru kröfur um læknisvottorð til að öðlast skemmtibátaskírteini sbr. 6. mgr. 17. gr. rg. nr. 175/2008 
um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum skipum. Þar segir að 
umsækjandi um slíkt skírteini skuli leggja fram vottorð læknis um andlega og líkamlega heilsu þess efnis að 
hann geti sinnt skipstjórn skemmtibáts af öryggi, að teknu sérstöku tilliti til heyrnar og sjónar. 
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er í íslenskum rétti kveðið á um að aðrir en réttindamenn þurfi að framvísa læknisvottorði 
til að mega stunda vinnu sína. 
 
Samkvæmt greininni er heimilt að veita undanþágur frá þeim kröfum sem hér hafa verið 
nefndar varðandi framvísun læknisvottorðs að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum. 
Þessar undanþágur takmarkast við skip sem er 24 metrar að lengd og lengra eða er að 
jafnaði á sjó lengur en þrjá daga. Í 14. og 15. lið I. viðauka við rg. nr. 175/20083 sem áður 
hefur verið nefnd, kemur fram að heimilt geti verið að veita undanþágur frá þeim kröfum 
sem gerðar eru í viðaukanum varðandi þá læknisskoðun sem skipstjórnar- og 
vélstjórnarmaður þurfa að uppfylla. Þessi heimild takmarkast ekki við lengd skips eða 
fjölda daga sem það er á sjó eins og gert er í samþykktinni.  
 
Í 11. gr. koma fram ákveðnar kröfur sem gerðar eru til læknisskoðana og læknisvottorða 
og telst þessi regla uppfyllt í íslenskum rétti, sbr. 8.gr. laga nr. 30/2007 og I. viðauka rg. 
nr. 175/2008 um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum 
skipum. 
 
Þá eru í 12. gr. gerðar sérstakar kröfur til læknisvottorða þeirra fiskimanna sem starfa á 
fiskiskipi sem er 24 metrar á lengd eða lengra eða þegar skipið er að jafnaði á sjó lengur 
en þrjá daga. Þar kemur fram að læknisvottorð skuli gilda að hámarki í tvö ár nema 
fiskimaður sé undir 18 ára aldri, en þá gildir vottorðið í eitt ár. Í íslenskum rétti er ekki 
gerður greinarmunur á gildi læknisvottorða eftir lengd skipa eða dagafjölda skips á sjó 
líkt og gert er í samþykktinni. Þá eru strangari kröfur í samþykktinni hvað varðar 
gildistíma á læknisvottorði fiskimanns. Í 2. tl. I. viðauka rg. nr. 175/2008 kemur fram að 
læknisskoðun, sjónpróf og heyrnarpróf skipstjórnar- og vélstjórnarmanna  skuli fara fram 
fyrir útgáfu og endurnýjun skírteinis á fimm ára fresti.  
 
Eins og áður segir eru ekki gerðar kröfur í íslenskum rétti um að aðrir fiskimenn en þeir 
réttindamenn sem áður hafa verið nefndir skili inn læknisvottorði.  
 

IV. hluti 
Skilmálar um þjónustu  
Mönnun og hvíldartími 

13. gr. – 14. gr. 
Í 13. gr. kemur fram að hvert aðildarríki skuli samþykkja lög, reglugerðir eða gera aðrar 
ráðstafanir sem leiða til þess að skip séu nægilega vel mönnuð og að fiskimenn fái 
reglubundna hvíld. Lágmarksfjöldi skipstjórnar- og vélstjórnarmanna á fiskiskipum tekur 
nú annarsvegar mið af skráningarlengd skips í metrum og hinsvegar af ákvæðum um 
vinnu- og  hvíldartíma skipverja á fiskiskipum, sbr. 12. gr. laga nr. 30/2007 og II. viðauki 
rg. nr. 175/2008 með síðari breytingum, sbr. og rg. um vinnu- og hvíldartíma skipverja á 
íslenskum fiskiskipum nr. 975/2004. Í þessu samhengi má einnig nefna að skylt er að 
lögskrá alla skipverja sem ráðnir eru til starfa á fiskiskipum sem skráð eru hér á landi og 
eru 20 brúttótonn eða stærri, þar með talið skipstjóra, sbr. 2. gr. laga um lögskráningu 
sjómanna nr. 43/1987 og samnefnda rg. nr. 880/2001 með síðari breytingum. Jafnframt er 
heimilt er að lögskrá aðra en skipverja þann tíma sem viðkomandi dvelja um borð í skipi 
                                                 
3 Áður reglugerð nr. 304/1993 
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sem er í förum enda leggi þeir fram yfirlýsingu tryggingafélags um líf- og 
slysatryggingar, skv. 2. gr. lögskráningarlaga. Það kemur svo í hlut Landhelgisgæslunnar 
að fylgja lögskráningarkerfinu á eftir á hafi úti, sbr. 16. gr. 43/1987, en þar er 
Landhelgisgæslunni veitt heimild til að fara um borð í íslensk skip á siglingu og kanna 
lögmæti lögskráningar og skilríki um réttindi yfirmanna. 
 
Í 14. gr. eru gerðar sérstakar kröfur varðandi hvíldartíma og mönnun skipa sem eru 24 
metrar að lengd og lengri og þeirra skipa sem eru á sjó lengur en í þrjá daga í senn. Telst 
þetta vera uppfyllt í íslenskum rétti m.a. með vísan til sömu laga og reglugerðar og hér að 
framan og ber þá helst að nefna 12. gr. laga nr. 30/2007 og rg. nr. 975/2004, um vinnu- 
og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum. 
 
Rétt er að geta þess að með lögum nr. 31/20034 voru gerðar breytingar á sjómannalögum, 
nr. 35/1985, og lögum um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76/2001, 
vegna innleiðingar tiltekinna EES-gerða sem varða vinnutíma sjómanna. Með þeim 
lögum var í 64. gr. settar nokkuð ítarlegar reglur varðandi vinnu- og hvíldartíma skipverja 
á fiskiskipum, sbr. og rg. nr. 975/2004, um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum 
fiskiskipum. 
 

Áhafnarlisti 
15. gr. 

Gerð er krafa um að um borð í hverju fiskiskipi skuli vera áhafnarlisti sem afhenda skuli 
viðurkenndum einstaklingi í landi afrit af. Þetta telst vera uppfyllt í íslenskum rétti, sbr. 
fyrri umfjöllun um það lögskráningarkerfi sem notast er við hér á landi, sbr. lög nr. 
43/1987, um lögskráningu sjómanna og samnefnda rg. nr. 880/2001, með síðari 
breytingum. Hins vegar er lögskráningarskylda bundin við skip 20 brúttótonn og stærri og 
þarf að skoða þetta atriði hvað varðar skip sem ekki er skylt að lögskrá á.  
 

Samningur um starf fiskimanns 
16. gr. – 20. gr. 

Í 16. gr. er kveðið á um að hvert aðildarríki skuli sjá til þess að lögum samkvæmt sé skylt 
að gera við fiskimenn ráðningarsamning sem er þeim skiljanlegur og inniheldur ákveðnar 
lágmarksupplýsingar til samræmis við ákvæði þessarar samþykktar og II. viðauka við 
hana, þar sem fram koma nánar tiltekin atriði sem samningur skal innihalda. 
 
Ákvæði reglunnar teljast að mestu uppfyllt í íslenskum rétti, sbr. m.a. II. kafla 
sjómannalaga nr. 35/1985 og lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938. Þó er hvergi 
kveðið á um það sérstaklega í lögum að samningur verði að vera fiskimanni skiljanlegur, 
en almennar reglur vinnuréttar gilda um þessa ráðningarsamninga sem aðra. Í ljósi 
fjölgunar á erlendum sjómönnum hér á landi má velta því upp hvort ekki þurfi að gefa 
þessu atriði gaum þegar til endurskoðunar á sjómannalögunum kemur.  
 
Í 17. gr. er kveðið á um að aðildarríki skuli tryggja að fiskimaður geti leitað ráðgjafar um 
skilmála ráðningarsamnings áður en hann er undirritaður og að haldin sé skrá um vinnu 
                                                 
4 Á eftirfarandi slóð á veg Alþingis má finna athugasemdir með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 
31/2003. http://www.althingi.is/altext/128/s/0451.html 
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fiskimanns samkvæmt samningnum. Einnig er mælt fyrir um að fyrir hendi þurfi að vera 
úrræði til að leysa ágreiningsmál í tengslum við ráðningarsamning fiskimanns. Telja 
verður að næg úrræði séu til staðar í íslenskum rétti til að fiskimaður geti kynnt sér 
ráðningarsamning fyrir undirritun hans. Hér má líka geta þess að með reglum nr. 
384/1991, hefur föstum gerðardómi verið komið á fót með heimild í 72. gr. sjómannalaga 
nr. 35/1985.  
 
18. gr. – 20. gr. teljast uppfyllt í íslenskum rétti sbr. m.a. sjómannalög nr. 35/1985 og 
reglur um gerð og efni sjóferðabóka nr. 162/1987 sem sett er á grundvelli þeirra laga. 
 

Heimsending 
21. gr.  

Í 21. gr. er fjallað um rétt fiskimanna á að vera sendir til síns heima sér að kostnaðarlausu 
við nánar tilteknar aðstæður sem fram koma í greininni. Gerð er krafa um að aðildarríki 
kveði nánar á um það í rétti sínum hvenær fiskimaður eigi rétt til heimsendingar, um  
hámarksstarfstíma um borð í skipi til að eiga slíkan rétt og ákvörðunarstað 
heimsendingar. Þá segir í greininni, að ef eigandi fiskiskips vanrækir heimsendingar-
skyldu sína, skuli aðildarríkið sem skipið siglir undir fána hjá, gera tilteknar ráðstafanir 
um heimsendinguna og um leið eiga rétt á endurkröfu á hendur eiganda fiskiskipsins 
vegna þess. 
 
Í 15. gr. sjómannalaga nr. 35/1985, er fjallað um heimsendingu skipverja. Þar segir m.a. 
að skipverji sem á lögheimili á Íslandi og hefur ekki getað farið úr skiprúmi í íslenskri 
höfn á síðustu fjórum mánuðum, eigi rétt á ókeypis heimferð ef hann hefur verið á sama 
skipi eða hjá sama útgerðarmanni samfleytt í níu mánuði. Samkvæmt þessu virðist í 
íslenskum rétti vera gerðar meiri kröfur en í samþykktinni til þess að sjómaður eigi rétt á 
heimsendingu, þar sem ekki eru sett þau skilyrði í samþykktinni að sjómaður þurfi að 
eiga lögheimili í skráningarlandi. Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. sjómannalaganna greiða 
ríkissjóður og útgerðarmaður ferðakostnað til helminga. Þá er gerð krafa um það í 
sjómannalögunum að skipverji tilkynni skipstjóra um vilja sinn til heimferðar með minnst 
20 daga fyrirvara.  
 

Skráning og ráðning 
22. gr.  

Skráning og ráðning fiskimanna 
22. gr. fjallar um opinbera skráningar- og ráðningarþjónustu fyrir fiskimenn.  Í 3. mgr. 
greinarinnar er m.a. kveðið á um það að aðildarríki eigi að sjá til þess að fiskimaður þurfi 
ekki að greiða nein gjöld eða álögur vegna skráningar sinnar eða ráðningar. Ákvæði 
þessarar greinar teljast uppfyllt í íslenskum rétti, sbr. m.a lög um lögskráningu sjómanna 
nr. 43/1987. Í 2. mgr. 14. gr. laganna segir að gjald fyrir sjóferðarbók greiði 
útgerðarmaður eða hlutaðeigandi sjómaður sjálfur en önnur gjöld greiði skipstjóri fyrir 
hönd útgerðarmanna. 
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Einkareknar ráðningarskrifstofur 
Aðildarríki sem hefur fullgilt samþykkt um einkareknar ráðningarskrifstofur, 1997 (nr. 
181) er veitt heimild til þess að fela einkareknum ráðningarskrifstofum tiltekna ábyrgð 
samkvæmt samþykktinni. Þessi hluti 22. gr. hefur ekki áhrif hér á landi. 
 

Greiðsla til fiskimanna 
23. gr. – 24. gr. 

Í 23. gr. er kveðið á um að samkvæmt rétti aðildarríkja skuli fiskimönnum, sem fá greidd 
laun, tryggðar mánaðarlegar eða aðrar reglulegar greiðslur.  
 
Í 24. gr. er þess krafist að samkvæmt rétti aðildarríkja skuli fiskimönnum gert kleift að 
senda launagreiðslur sínar til fjölskyldna sinna sér að kostnaðarlausu.  
 
Telja má að íslenskur vinnuréttur uppfylli ákvæði þessara greina, sjá m.a. 5. hluta II. kafla 
sjómannalaga nr. 35/1985, um kaup skipverja. Þar segir í 32. gr. að ,,mánaðarlega skal 
skipverja látið í té sundurliðað launauppgjör til hans nema kjarasamningar mæli fyrir um 
skemmri uppgjörsfrest.” 
 
Þá segir í 3. mgr. 30. gr. ,,Skipverji getur, sér að kostnaðarlausu, sent kaup sitt heim til 
Íslands með tilstilli íslensks ræðismanns. Ríkissjóður ber þann kostnað sem af þessu leiðir 
og ábyrgist peningasendingarnar.”  
 
Í II. hluta tilmæla þeirra sem fylgdu samþykktinni er fjallað með nánari hætti um þau 
atriði sem fram koma í þessum hluta samþykktarinnar. Telja verður að öll þau atriði sem 
þar koma fram séu uppfyllt í íslenskum rétti. 
 

V. hluti  
Vistarverur og fæði 

25. gr. – 28. gr. 
Í III. hluta tilmæla þeirra sem fylgdu þessari samþykkt er fjallað um vistarverur og fæði. 
Þar koma fram ákveðnar tillögur að því hvernig vistarverur fiskimanna ættu að vera 
ásamt tilmælum sem miða að því að tryggja gæði matvæla. Enda þótt alltaf mætti gera 
betur, eru flestar þær tillögur sem fram koma í þessum hluta tilmælanna uppfylltar í 
íslenskum rétti. Hér í framhaldi verður gerð grein fyrir tilmælunum sem varða þennan 
hluta samþykktarinnar eftir því sem við á og þurfa þykir.   
 
Í 25. gr. er gerð krafa um að aðildarríkin setji í rétt sinn reglur um vistarverur, fæði og 
drykkjarhæft vatn um borð í fiskiskipum, sem sigla undir fána þeirra. Reglur af þessu tagi 
eru víða í íslenskum rétti. Sem dæmi má nefna ákvæði í sjómannalögum nr. 35/1985, 
reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd nr. 122/2004 
með síðari breytingum sbr. 131/2007 og reglur um smíði og búnað báta með mestu lengd 
allt að 15 metrum nr. 592/1994 með síðari breytingum (Norðurlandareglur um smíði og 
búnað), sbr. 778/2006 og 779/2006.  
  
Í 26. gr. er gerð krafa um að aðildarríki samþykki lög, reglugerðir eða aðrar ráðstafanir 
þar sem krafist er að vistarverur um borð í fiskiskipum skuli uppfylla ákveðin skilyrði 
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hvað varðar stærð, gæði og búnað með tilliti til þess tíma sem fiskimennirnir hafast við 
um borð í skipinu. Í stafliðum a – g eru talin upp þau atriði sem aðildarríkin þurfa helst að 
hafa í huga hvað þetta varðar. Samkvæmt g-lið greinarinnar skal setja starfsreglur um það 
hvernig bregðast skuli við kvörtunum um vistarverur sem ekki uppfylla skilyrði 
samþykktarinnar. Í 4. tl. 13. gr. laga nr. 47/2003, er mælt fyrir um að skipverjar og aðrir 
sem hafa hagsmuna að gæta og nefndir eru í greininni, geti lagt fram kvörtun og krafist 
aukaskoðun á skipi. 
 
Samkvæmt 28. gr. samþykktarinnar skal hrinda í framkvæmd III. viðauka hennar þegar 
aðildarríkin setja í rétt sinn ákvæði um vistarverur fiskiskipa. Í rg. nr. 122/2004 er ítarlega 
kveðið á um þær kröfur sem gerðar eru til fiskiskipa sem eru 15 metrar að lengd eða 
lengri.5  Í fylgiskjali við þessa skýrslu er samanburður á kröfum þeim sem annarsvegar 
eru gerðar eru í III. viðauka samþykktarinnar og hinsvegar samkvæmt íslenskum rétti. 
Varðandi smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum hafa verið settar reglur 
nr. 592/1994, með síðari breytingum (Norðurlandareglur um smíði og búnað), sbr. 
778/2006 og 779/2006. 
 
Í 27. gr. er gerð krafa um að aðildarríki samþykki lög, reglugerðir eða aðrar ráðstafanir 
sem kveða skulu á um að í fiskiskipi sé borinn fram matur og vatn af fullnægjandi gæðum 
og magni. Í 61. gr. sjómannalaga segir að skipstjóri beri ábyrgð á því að “skipverjar fái 
nægan mat og góðan”. Heimild er til frekari reglusetningar þar um, en til hennar hefur 
ekki komið. Í íslenskum kjarasamningum er gert ráð fyrir að sjómenn greiði sjálfir fyrir 
mat, en fái greidda fæðisdagpeninga, hvers fjárhæð er ákveðin af hagsmunaaðilum.  Í 
lögum um bryta og matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum nr. 50/1961, er mælt fyrir 
um nauðsynleg réttindi matsveina á skipum. Boðið er upp á 47 eininga matsveinanám í 
Menntaskólanum í Kópavogi, en Matsveina- og veitingaþjónaskólinn sem tilgreindur er í 
lögunum er ekki lengur starfræktur. Samkvæmt 28. gr. þarf einnig að huga að III. viðauka 
við samþykktina í þessum tilvikum. Sjá samanburð á III. viðauka samþykktarinnar við 
íslenskan rétt í fyrrgreindu fylgiskjali.  
 
Í 17. gr. tilmælanna er mælst til þess að samið sé fræðsluefni um öruggar og þrifalegar 
vistarverur og heilnæm matvæli um borð í fiskiskipum og því síðan dreift til skipverja um 
borð. 
 
Í 30. – 32. gr. tilmælanna eru tillögur lagðar fram varðandi hreinlætisaðstöðu um borð í 
fiskiskipum. Þar er m.a. lagt til að hreinlætisaðstaða fyrir karla og konur ætti að vera 
aðskilin. Ekki eru slíkar kröfur í íslenskum reglum.  
 
Í 33. gr. tilmælanna er mælt fyrir um tómstundaaðstöðu um borð í fiskiskipum. Þar er lagt 
til að sjá ætti fiskimönnum fyrir nánar tiltekinni tómstundaaðstöðu, þeim að 
kostnaðarlausu. Hvergi er í íslenskum rétti kveðið á um að sjá eigi fiskimönnum fyrir 
tiltekinni tómstundaaðstöðu um borð í fiskiskipum, enda þótt mörg fiskiskip meðal 
íslenska flotans séu búin hinum ýmsu tólum og tækjum til margskonar tómstundaiðkunar.    
 
 
                                                 
5 Sjá frétt á sigling.is 
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VI. hluti  
Mikilvægt er að ákvæði þessa kafla samþykktarinnar séu yfirfarin af stjórnvöldum sem 
fara með heilbrigðis- og tryggingarmál. 
 
Í IV. hluta tilmæla þeirra sem fylgdu samþykktinni er fjallað um læknishjálp, heilsugæslu 
og tryggingarvernd. Þar koma fram ákveðnar tillögur að því hvernig haga eigi þessum 
atriðum varðandi fiskimenn um borð í fiskiskipum með það að markmiði að tryggja 
öryggi og hag fiskimanna á sem bestan hátt. Flestar þær tillögur sem fram koma í þessum 
hluta tilmælanna eru uppfylltar í íslenskum rétti. Gerð verður grein fyrir tilmælunum sem 
varða þennan hluta samþykktarinnar eftir því sem við á og þurfa þykir.   
 

Læknishjálp, heilsugæsla og tryggingarvernd 
Læknishjálp 

29. gr. 
Í 29. gr. er mælt fyrir um að hvert aðildarríki skuli í rétti sínum kveða á um læknishjálp 
fyrir fiskimenn með nánar tilgreindum hætti. Reglurnar í a. – c. lið þessarar greinar teljast 
uppfylltar í íslenskum rétti sbr. m.a. lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003 og rg. sem 
sett er á grundvelli þeirra laga, um heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld um borð í 
íslenskum skipum nr. 365/1998 með síðari breytingum og reglugerð um ráðstafanir er 
stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum nr. 200/2007.  
 
Í d.-lið er krafa um að aðildarríki kveði á um það í rétti sínum að fiskiskip séu búin 
slíkum fjarskiptatækjum að hægt sé að leita hjálpar til einstaklinga í landi sem geta veitt 
læknisaðstoð. Þetta er uppfyllt sbr. m.a. rg. nr. 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem eru 15 
metrar eða lengri að mestu lengd og rg. nr. 589/2004 um skipsbúnað. Þá telst e.-liður 
greinarinnar uppfylltur sbr. m.a. 4. mgr. 6. gr. rg. nr. 365/1998, og reglur um umönnun 
sjúkra eða slasaðra skipverja og ráðstafanir vegna andláts skipverja nr. 163/1987. Þá er í 
6. hluta II. kafla sjómannalaga nr. 35/1985 mælt fyrir um umönnun sjúkra skipverja.  
 
Í 4. gr. rg. um lögskráningu sjómanna nr. 880/2001 segir jafnframt að óheimilt sé að 
“ráða mann til starfa á íslenskt skip nema hann hafi hlotið öryggisfræðslu hjá 
Slysavarnarskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum þjálfunaraðila”. Í því samhengi 
er rétt að geta þess að eftir 31. desember 2008 tekur í gildi breyting á fyrrgreindri 
reglugerð sem felur í sér að sjómenn verða að endurnýja grunnnámskeið í öryggisfræðslu 
á fimm ára fresti með því að  sækja endurmenntunarnámskeið hjá Slysavarnarskólanum, 
sbr. rg. 1224/2007. 
 

30. gr. 
Í 30. gr. er mælt fyrir um að hvert aðildarríki skuli í rétti sínum gera ákveðnar kröfur 
varðandi læknishjálp og sjúkragögn fyrir fiskiskip sem eru 24 metrar að lengd eða lengri, 
að teknu tilliti til fjölda fiskimanna um borð, farsviðs og lengdar útivistar. Kröfur þær 
sem fram koma í þessari grein teljast uppfylltar sbr. m.a lög um eftirlit með skipum nr. 
47/2003, sbr. einnig reglugerð sem sett er á grundvelli þeirra laga, um 
heilbrigðisþjónustu, lyf og læknisáhöld um borð í íslenskum skipum nr. 365/1998 með 
síðari breytingum og rg. um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna 
um borð í skipum nr. 200/2007. Þá er í 6. hluta II. kafla sjómannalaga nr. 35/1985 mælt 
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fyrir um umönnun og kaup sjúkra skipverja. Þar segir m.a. að útgerðarmaður greiði “allan 
eðlilegan kostnað af umönnun sjúkra skipverja”. Greiðir ríkissjóður þau útgjöld 
útgerðarmanns sem óhjákvæmileg voru erlendis vegna veikinda, séu þau ekki hans að 
greiða samkvæmt íslenskum rétti. 
 

Öryggi og heilbrigði við vinnu og slysavarnir 
31. gr. 

Í 31. gr. er mælt fyrir um að hvert aðildarríki skuli í rétti sínum kveða á um heilsuvernd 
og öryggi um borð í fiskiskipum með nánar tilgreindum hætti sem fram koma í greininni. 
Þá skulu aðildarríkin samþykkja lög og reglugerðir um skýrslugjöf og rannsókn á slysum 
um borð í fiskiskipum sem sigla undir fána þeirra og skipa sameiginlega nefnd eða setja á 
laggirnar stofnanir um öryggi og heilbrigði við vinnu.  
 
Íslensk lög uppfylla ákvæði þessarar reglu að mestu leyti. Í lögum um nr. 47/2003 um 
eftirlit með skipum og reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu 
starfsmanna um borð í skipum, nr. 200/2007, sem sett er á grundvelli þeirra laga, er mælt 
fyrir um ráðstafanir er lúta að þessum atriðum. Í 1. gr. þeirrar reglugerðar segir að 
markmið hennar sé að “gera ráðstafanir til að stuðla að því að öryggi og heilsa 
starfsmanna um borð í skipum verði bætt.” Þá er í 5. gr. fjallað um almennar skyldur 
vinnuveitanda. Þar er kveðið á um ábyrgð vinnuveitanda sem felst í því að gera 
nauðsynlegar ráðstafanir er lúta að öryggi og heilsuvernd starfsmanna, þar með taldar 
forvarnir gegn áhættu í starfi, fræðsla og þjálfun, svo og að séð sé fyrir nauðsynlegri 
skipulagningu og viðbúnaði. 
 
Í gildi eru fleiri reglur og reglugerðir um aðbúnað, vinnu- og heilsuvernd á vinnustöðum 
sem einnig ná til vinnu um borð í fiskiskipum sbr. IV. kafli rg. nr. 200/2007. Jafnframt 
má nefna reglur um öryggisráðstafanir við vinnu í lokuðu rými nr. 429/1995, reglur um 
hávaðamörk í íslenskum skipum nr. 179/1985, auk rg. nr. 931/2000 um ráðstafanir til að 
auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir konur sem eru þungaðar, hafa nýlega alið 
barn eða hafa barn á brjósti.  
 
Í þessu samhengi má auk þess minnast á 4. gr. rg. um lögskráningu sjómanna nr. 
880/2001, varðandi Slysavarnarskóla sjómanna og vísast í fyrri umfjöllun varðandi það. 
Þá skal þess getið að í 8. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 segir að “við ráðningu nýliða skal 
skipstjóri sjá um að nýliðanum sé leiðbeint um störf þau sem hann á að sinna. Enn fremur 
skal honum sýndur björgunarbúnaður sá og viðvörunarbúnaður sem á skipinu er og 
leiðbeint um grundvallaratriði við notkun þeirra.”  
 
Í sjómannalögunum nr. 35/1985, er nokkuð ítarlega er fjallað um þá aðstöðu þegar 
skipverji er haldinn sjúkdómi af einhverju tagi, þótt ekki sé fjallað með sérstökum hætti 
um atvinnusjúkdóma fiskimanna. Hinsvegar má leiða af ákvæðum reglugerðar nr. 
200/2007, að ætlunin sé að koma í veg fyrir hverskyns atvinnusjúkdóma fiskimanna. 
 
Í 49. gr. tilmælanna er mælst til þess að aðildarríkin geri skrá yfir sjúkdóma sem orsakast 
við váhrif hættulegra efna eða aðstæður á sviði fiskveiða.  
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Í b-lið greinarinnar er mælt fyrir um að aðildarríkin kveði á um það rétti sínum að 
fiskimenn hljóti þjálfun í meðhöndlun veiðarfæra og þeim fiskveiðiaðferðum sem þeir 
munu beita. Ekki er fjallað um þetta með beinum hætti í íslenskum rétti umfram það sem 
fram kemur í 8. gr. sjómannalaganna og rg. um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og 
heilsu starfsmanna um borð í skipum nr. 200/2007. Í 4. mgr. 7. gr. laga um lögskráningu 
sjómanna nr. 43/1987 er heimild fyrir samgönguráðherra til þess að setja það skilyrði í 
reglugerð að til þess að nýliðar geti hlotið lögskráningu um borð í skipum að þá verði þeir 
að hafa lokið námskeiði fyrir nýliða með fullnægjandi hætti. Ráðherra hefur ekki nýtt 
þessa reglugerðarheimild. Þá má einnig geta þess að réttindamenn hljóta ákveðna þjálfun 
og kennslu hvað þetta varðar við nám sitt 6.  
 
Í c-lið greinarinnar er mælt fyrir um að aðildarríkin kveði á um í það rétti sínum að gera 
skuli sérstakar ráðstafanir varðandi öryggi og heilsu fiskimanna undir 18 ára aldri. Um 
þetta gilda almennar reglur íslensks vinnuréttar, en ekki hafa verið settar reglur um 
fiskimenn sérstaklega hvað þetta varðar, þó er heimild í 2. mgr. 8. gr. sjómannalaganna 
fyrir samgönguráðherra til að setja reglur um hærra aldurslágmark skipverja við tiltekin 
störf, allt upp að 18 ára aldri. 
 
Þá teljast d og e-liður uppfylltir skv. íslenskum rétti sbr. t.d. lög um rannsókn sjóslysa nr. 
68/2000, hvað varðar skýrslugjöf og rannsókn sjóslysa.7 
 

32. gr. 
Í 32. gr. eru gerðar sérstakar kröfur varðandi öryggi og heilsuvernd þeirra fiskimanna sem 
starfa á skipum sem eru 24 metrar að lengd eða lengri og eru að jafnaði á sjó lengur en 
þrjá daga, enda þótt hún geti tekið til annarra skipa einnig að teknu tilliti til fjölda 
fiskimanna um borð, farsviðs og lengdar útivistar. Kröfurnar sem fram koma í greininni 
beinast annarsvegar að hinu lögbæra stjórnvaldi í skilningi samþykktarinnar og hinsvegar 
að eigendum fiskiskipa. Greinin er uppfyllt í íslenskum rétt og vísast í umfjöllun um 31. 
gr. varðandi lög og reglugerðir þessu viðvíkjandi.  
 

33. gr. 
Samkvæmt þessari grein skal gera áhættumat í tengslum við fiskveiðar, með þátttöku 
fiskimanna og fulltrúa þeirra. Greinin er uppfyllt í íslenskum rétti sbr. b) liður 3. mgr. 5. 
gr., a) liður 8. gr. og  a) liður 2. mgr. 9. gr. rg. um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og 
heilsu starfsmanna um borð í skipum, nr. 200/2007.  
 
Í 46. gr. tilmælanna er með nokkuð ítarlegum hætti gerðar tillögur að því hvernig 
framkvæma eigi áhættumat í tengslum við fiskveiðar með þátttöku fiskimanna eða 
fulltrúa þeirra, þannig að þeir hafi t.d. möguleika á að benda sjálfir á hugsanlega hættur 
og ráðstafanir til að draga úr þeim.  
 
 
 
 
                                                 
6 Sjá t.d áfangalýsingu fyrir SJÓ112, SJÓ212 og VET 102 í Fjöltækniskóla Íslands. 
7 Heimasíða Rannsóknarnefndar sjóslysa – www.rns.is 
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Tryggingarvernd 
34. gr. 

Í 34. gr. er mælt fyrir um að hvert aðildarríki skuli sjá til þess að fiskimenn, sem hafa fast 
aðsetur á yfirráðasvæði þess og nánustu aðstandendur þeirra eigi rétt á bótum úr 
tryggingakerfi sem ekki veiti lakari kjör en aðrir launamenn njóta. Samkvæmt IV. kafla 
laga um almannatryggingar nr. 100/2007, eru sjómenn slysatryggðir vegna allra slysa sem 
verða um borð í skipi eða þegar hann ásamt skipinu er staddur utan heimahafnar skips eða 
útgerðarstaðar. Í lögum um lögskráningu sjómanna nr. 43/1987 og IX. kafla siglingalaga 
nr. 34/1985 er sú skylda lögð á útgerðarmann að kaupa tryggingu fyrir dánarbótum og 
slysabótum er á hann kunna að falla vegna lífs- eða líkamstjóns þeirra sem ráðnir eru í 
skiprúm hjá honum vegna slyss í tengslum við rekstur skips.  
 
Ekki er heimilt að lögskrá á skipa nema áhafnatrygging liggi fyrir og ekki er heimilt að 
gefa út haffærisskírteini á skip sem ekki er lögskráð á nema áhafnatrygging liggi fyrir, 
sbr. lög um lögskráningu sjómanna nr. 43/1987 og lög um eftirlit með skipum nr. 
47/2003. 
 

35. gr.  
Í 35. gr. er kveðið á um að aðildarríki skuli gera ráðstafanir þess efnis að allir fiskimenn, 
sem hafa fast aðsetur á yfirráðasvæði þess, öðlist víðtæka tryggingarvernd í áföngum.  
 

36. gr. 
Samkvæmt því sem fram kemur í þessari grein skulu aðildarríkin hafa samvinnu sín á 
milli og gera ráðstafanir þess efnis að fiskimenn öðlist nánar skilgreinda tryggingarvernd 
óháð þjóðerni eða hvar þeir hafa aðsetur. 
 

37. gr.  
Greinin þarfnast ekki skýringar. 
 

Vernd ef vinnutengd veikindi, áverkar eða dauðsfall ber að höndum 
38. gr. 

Í 38. gr. er mælt fyrir um að aðildarríki skuli tryggja að fiskimenn njóti verndar í 
samræmi við landsrétt, vegna vinnutengdra veikinda, áverka eða dauðsfalla. Fiskimenn 
njóta almennt ríkrar verndar í íslenskum rétti ef eitthvað kemur uppá. Hér ber helst að 
nefna þá vernd sem þeir njóta samkvæmt II. kafla sjómannalaganna nr. 35/1985. Mesta 
þýðingu hafa 5., 6. og 7. hluti þess kafla í þessu samhengi, þar sem m.a. er kveðið á um 
ábyrgð útgerðarmanns við þessar aðstæður og hvernig bregðast eigi við þegar skipverji 
deyr. Þá hafa kjarasamningar að geyma frekari ákvæði til verndar fiskimönnum. Að öðru 
leyti vísast til fyrri umfjöllunar hér að ofan varðandi þá læknishjálp sem fiskimaður á rétt 
á og bótarétt hans. Greinin telst því uppfyllt í íslenskum rétti. 
 

39. gr. 
Greinin mælir fyrir um að gera skuli ráðstafanir til að tryggja að eigendur fiskiskipa séu 
ábyrgir fyrir að fiskimenn á skipum þeirra, njóti heilsuverndar og læknishjálpar á kostnað 
þeirra, á meðan þeir starfa í þeirra þjónustu um borð í skipunum á sjó eða í erlendum 
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höfnum. Þó er heimilt að útiloka slíka ábyrgð eiganda fiskiskips vegna nánar tilgreindra 
ástæðna sem fram koma í 2. mgr. greinarinnar.  
 
Í 37. gr. sjómannalaganna kemur fram að útgerðarmaður greiði allan eðlilegan kostnað af 
umönnun sjúkra skipverja meðan ráðningu þeirra er ekki slitið. Þá segir í 2. mgr. sömu 
greinar m.a. að “sé skipverji veikur eða slasaður er ráðningu hans er slitið á hann rétt á að 
útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum í allt að sex vikur eða í allt að tólf 
vikur sé skipverji íslenskur og njóti umönnunar erlendis.” Einnig segir í sömu málsgrein 
að “sé íslenskur skipverji skilinn eftir erlendis á hann auk þess rétt á ferðakostnaði og 
fæðispeningum til heimilis síns hér á landi.” Í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar 
samþykktarinnar kemur fram í 4. mgr. 37. gr. sjómannalaganna að skipverji eigi ekki rétt 
á að útgerðarmaður greiði honum ferðakostnað og fæðispeninga ef hann á “sjálfur sök á 
veikindunum eða meiðslunum af ásetningi eða stórfelldu gáleysi eða hafi hann leynt þeim 
sviksamlega er hann réðst á skipið”. Samkvæmt þessu virðist íslenskur réttur því uppfylla 
þessa grein samþykktarinnar að öllu leyti. 
 

VII. hluti  
Framkvæmd og eftirfylgni 

40. gr. 
Samkvæmt þessari grein er gerð krafa um að aðildarríki haldi uppi lögsögu og eftirliti 
með skipum sem sigla undir fána þess með nánar tilgreindum hætti, þannig að tryggt sé 
að kröfur þær sem fram koma í samþykktinni séu uppfylltar.  
 
Á Íslandi er það samgönguráðherra sem fer með yfirstjórn siglingamála en það er 
Siglingastofnun Íslands sem fer með framkvæmd þeirra mála. Þótt efalaust megi alltaf 
betur gera, verður að telja að hér á landi sé eftirlit með fiskiskipum með besta móti. Í 
þessu samhengi eru það lög nr. 47/2003 sem hafa hvað mesta þýðingu. Í 6. mgr. 1. gr. 
laganna segir m.a. að markmið þeirra sé að tryggja öryggi íslenskra skipa og áhafna 
þeirra. Í III. kafla laganna eru ákvæði varðandi skoðun skipa og framkvæmd eftirlits með 
skipum. Þar er t.d. reglur sem tryggja ákveðnum aðilum möguleika á því að kvarta yfir 
aðbúnaði skipa og vinuskilyrða um borð, sbr. 4. tl. 13. gr.  Þá er í VII. kafla laganna mælt 
fyrir um þau viðurlög sem heimilt er að beita vegna brota á þeim. Þá er jafnframt eftirlit 
með áhöfnum í gegnum lögskráningarkerfi sjómanna varðandi skírteini, mönnun, 
undanþágur ofl.  
 

41. gr.  
Samkvæmt þessari grein samþykktarinnar er mælt fyrir um að aðildarríki skuli krefjast 
þess að nánar tilgreind skip skuli hafa gilt skírteini um borð í skipi sínu til staðfestingar á 
því að það hafi verið skoðað og uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í samþykkt þessari 
hvað aðbúnað og vinnuskilyrði varðar. Samkvæmt íslenskum rétti er skilyrði að 
skráningarskylt skip hafi gilt haffærisskírteini um borð ef það hyggst fara á sjó og er það 
skipstjóri sem ber ábyrgð á því að svo sé, sbr. 9. gr. laga um eftirlit með skipum nr. 
47/2003, sbr. 6. gr. siglingalaga nr. 34/1985 og rg. um skoðanir á skipum og búnaði þeirra 
nr. 1017/2003 með síðari breytingum. Í 21. gr. reglugerðarinnar kemur fram að 
haffærisskírteini gildi aldrei í lengri tíma en til 18 mánaða.  
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42. gr. 

Samkvæmt þessari grein er þess krafist að nægilegur fjöldi hæfra skoðunarmanna sé 
tiltækur til að annast þær skoðanir sem kveðið er á um í 41. gr. samþykktarinnar. Þá 
kemur fram í greininni hverjir geti framkvæmt slíkar skoðanir og loks er þess getið að 
aðildarríkin beri fulla ábyrgð á því að skoða og gefa út skjöl til staðfestingar á 
fullnægjandi vinnuskilyrðum og aðbúnaði þeirra fiskimanna sem starfa á fiskiskipum sem 
sigla undir fána þess ríkis.  
 
Skoðun á skipum og búnaði þeirra er á hendi Siglingastofnunar Íslands og er það hún sem 
veitir viðurkenndum stofnunum leyfi til að sjá um skipaeftirlit og skoðun hér á landi, sbr. 
5. gr. rg. nr. 142/2004 um viðurkenningu flokkunarfélaga og um reglur og staðla fyrir 
stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og –skoðun8 og reglugerð um starfshætti faggiltra 
skoðunarstofa skipa og búnaðar, 94/2004, sbr. 1060/2005.  
 

43. gr.  
Þessi grein fjallar um það þegar aðildarríki berst kæra eða kvörtun frá hagsmunaaðilum 
eða fær í hendur sannanir fyrir því að skip uppfyllir ekki þær kröfur sem fram koma í 
þessari samþykkt. Samkvæmt reglunni skal aðildarríki gera allar nauðsynlegar ráðstafanir 
til að rannsaka málið og tryggja að til réttra aðgerða verði gripið með það að markmiði að 
bæta úr þeim atriðum sem þurfa lagfæringar.   
 
Hér á landi er það Siglingastofnun Íslands sem hefur eftirlit með skipum sem getið er í 
þessari grein, þ.e. erlend skip í íslenskum höfnum, sbr. m.a. lög um eftirlit með skipum 
nr. 47/2003. Í 13. gr. þeirra laga er í 5. töluliðum talið upp hvenær aukaskoðun skuli fara 
fram á skipi. Í 4. tl. greinarinnar kemur fram að aukaskoðun skuli fara fram “þegar 
eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, yfirvélstjóri, skipverji, stjórn stéttarfélags eða 
stofnun sem á réttmætra hagsmuna að gæta varðandi örugga starfsemi skips, aðbúnað og 
vinnuskilyrði um borð eða mengunarvarnir krefst skoðunar eða leggur fram kvörtun nema 
Siglingastofnun Íslands telji slíka kröfu eða kvörtun ekki á rökum reista.”  
 
Ákvæði 2. málsgreinar fjallar um hafnarríkiseftirlit á fiskiskipum og þarf að skoða nánar 
hvort breyta þurfi 14. gr. laga nr. 47/2003 um eftirlit með skipum.  
  

44. gr. 
Samkvæmt þessari grein skulu aðildarríkin sjá til þess að skip sem siglir undir fána ríkis 
sem ekki hefur fullgilt samþykktina, hljóti ekki hagstæðari meðhöndlun en þau fiskiskip 
sem sigla undir fána ríkis sem fullgilt hefur samþykktina. Þessi grein verður að teljast 
rökrétt og stuðlar að því að fleiri ríki fullgildi samþykktina. Greinin þarfnast ekki 
skýringar að öðru leyti. 
 

 
 
 
 

                                                 
8 Frétt á sigling.is um þessa reglugerð.  
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VIII. hluti 
Breytingar á I., II. og III. viðauka 

45. gr. 
Greinin fjallar um þá málsmeðferð sem til þarf svo hægt sé að breyta viðaukum 
samþykktarinnar.  
 

IX. hluti  
Lokaákvæði 

46. gr. – 54.gr. 
Þessar greinar fjalla ekki efnislega um vinnuskilyrði um fiskimanna, heldur er hér um að 
ræða reglur varðandi það hvenær samþykktin tekur fullt gildi, uppsögn hennar og 
málsmeðferð við breytingu samþykktarinnar svo eitthvað sé nefnt. Þá segir í 
lokaákvæðinu að enskur og franskur texti samþykktarinnar sé jafngildur. 
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Fylgiskjal 1. 
III. viðauki 

Vistarverur fiskiskips9 
Almenn ákvæði 

 
1.  Í samningi þessum merkir: 

a)  „nýtt fiskiskip“: skip sem eftirfarandi á við um: 
i.  smíðasamningur eða samningur um meiri háttar breytingar hefur verið 

gerður á gildistökudegi samþykktarinnar eða síðar fyrir hlutaðeigandi 
aðildarríki; eða 

ii.  smíðasamningur eða samningur um meiri háttar breytingar hefur verið 
gerður fyrir gildistökudag samþykktarinnar fyrir hlutaðeigandi aðildarríki 
og afhending fer fram þremur árum eftir þann dag eða síðar; eða 

iii.  þar sem ekki liggur fyrir smíðasamningur á gildistökudegi 
samþykktarinnar eða síðar fyrir hlutaðeigandi aðildarríki: 
-  kjölurinn hefur verið lagður, eða 
-  smíði tiltekins skips er greinilega hafin, eða 
- samsetning er hafin á og er orðin að minnsta kosti 50 tonn að þyngd eða 

1% af áætluðum heildarþunga alls smíðaefnis, hvort heldur er minna; 
b)  „gamalt skip": fiskiskip sem er ekki nýtt fiskiskip. 

 
2.  Eftirtalið gildir um öll ný þilfarsfiskiskip með fyrirvara um undantekningarnar 
sem kveðið er á um í 3. gr. samþykktarinnar. Lögbært stjórnvald má, að höfðu samráði, 
einnig beita kröfum þessa viðauka gagnvart gömlum skipum þegar og að því marki sem 
það er skynsamlegt og framkvæmanlegt. 
 
3.  Lögbært stjórnvald má, að höfðu samráði, heimila frávik frá ákvæðum þessa 
viðauka fyrir fiskiskip sem eru að jafnaði skemur á sjó en 24 klukkustundir og þegar 
fiskimennirnir búa ekki um borð í skipinu þegar það er í höfn. Þar sem slík skip eiga í 
hlut skulu lögbær stjórnvöld tryggja að hlutaðeigandi fiskimenn hafi fullnægjandi 
hvíldar-, matar- og hreinlætisaðstöðu. 
 
4.  Tilkynna skal hvers kyns frávik aðildarríkis samkvæmt 3. mgr. þessa viðauka til 
alþjóðavinnumálaskrifstofunnar samkvæmt 22. gr. stofnskrár Alþjóðavinnumála–
stofnunarinnar. 
 
5  Beita má kröfum fyrir skip, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, gagnvart 
skipum sem eru á bilinu 15 til 24 metrar að lengd ef lögbært stjórnvald telur, að höfðu 
samráði, að það sé skynsamlegt og framkvæmanlegt. 
 

                                                 
9 Ákvæði um vistarverur íslenskra fiskiskipa er að finna í reglugerð nr 122/2004 um öryggi fiskiskipa sem 
eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, aðallega í XI. kafla. Sé ekki annað tekið fram er í athugasemdum 
átt við XI. kafla. 

 18 

http://reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/f454836997169fdc00256e31004ef297?OpenDocument


6.  Fiskimenn sem starfa um borð í fylgdarskipum þar sem ekki eru viðunandi 
vistarverur og hreinlætisaðstaða skal séð fyrir slíkum vistarverum og aðstöðu um borð í 
móðurskipinu. 
 
7.  Aðildarríki mega beita kröfum þessa viðauka um hávaða, titring, loftræstingu, 
hita, loftjöfnun og lýsingu þannig að þær taki til lokaðra vinnurýma og rýma sem notuð 
eru til geymslu ef slík beiting, að höfðu samráði, telst vera viðeigandi og hafi ekki 
neikvæð áhrif á vinnsluna, vinnuaðstöðu eða gæði aflans. 
 
8.  Notkun brúttótonna eins og um getur í 5. gr. samþykktarinnar takmarkast við 
eftirtaldar málsgreinar þessa viðauka: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 og 67. 
Í þessu skyni, þegar lögbært yfirvald ákveður, að höfðu samráði, að nota brúttótonn (BT) 
sem grunnviðmiðun um mælingu: 

a)  telst brúttótonnatalan 75 BT vera jafngild 15 m lengd (L) eða heildarlengdinni 
(LOA) 16,5 metrar; 

b)  telst brúttótonnatalan 300 BT vera jafngild 24 m lengd (L) eða 
heildarlengdinni (LOA) 26,5 metrar; 

c)  telst brúttótonnatalan 950 BT vera jafngild 45 m lengd (L) eða 
heildarlengdinni (LOA) 50 metrar. 

 
Skipulag og eftirlit 
9.  Lögbært stjórnvald skal fullvissa sig um að í hvert sinn sem nýtt skip er smíðað 
eða þegar vistarverur áhafnar í skipi hafa verið endurbyggðar að slíkt skip uppfylli kröfur 
þessa viðauka. Lögbært stjórnvald skal, eftir því sem unnt er, krefjast þess að farið sé eftir 
ákvæðum þessa viðauka þegar meiriháttar breytingar eru gerðar á vistarverum áhafnar í 
skipi, og að því er varðar skip sem breytir um fána sem það siglir undir og fer undir fána 
aðildarríkis, skal þess krafist að farið sé eftir kröfum í þessum viðauka sem gilda í 
samræmi við 2. mgr. þessa viðauka. 
 
10.  Að því er varðar þau tilvik sem um ræðir í 9. mgr. þessa viðauka fyrir skip sem 
eru 24 metrar að lengd og lengri skal krefjast þess að nákvæmar teikningar og 
upplýsingar um vistarverur verði lagðar fram til samþykktar hjá lögbæru stjórnvaldi eða 
hjá aðila sem það viðurkennir. 
 
11.  Að því er varðar skip sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal lögbært stjórnvald 
í öllum tilvikum þegar vistarverur áhafnar í skipi hafa verið endurbyggðar eða meiriháttar 
breytingar gerðar á þeim skoða vistarverurnar með tilliti til þess hvort þær uppfylli kröfur 
samþykktarinnar og þegar skipið breytir um fána sem það siglir undir og fer undir fána 
aðildarríkis hvort farið sé eftir kröfum í þessum viðauka sem gilda samkvæmt 2. mgr. 
þessa viðauka. Lögbært stjórnvald má standa fyrir viðbótarskoðunum á vistarverum 
áhafnar að eigin geðþótta. 
 
12.  Þegar skip breytir um fána skulu aðrar kröfur, sem lögbært stjórnvald 
aðildarríkisins, sem heimilaði skipinu áður að sigla undir fána sínum og kann að hafa 
samþykkt í samræmi við 15., 39., 47. eða 62. mgr. þess viðauka, falla úr gildi gagnvart 
skipinu. 
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Hönnun og smíði 
Lofthæð10 
13. Lofthæð skal vera fullnægjandi í öllum vistarverum. Í rýmum þar sem 
fiskimönnum er ætlað að standa langtímum saman skal lögbært stjórnvald mæla fyrir um 
lágmarkslofthæð. 
 
14. Í skipum sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal lágmarkslofthæð í öllum 
vistarverum, þar sem nauðsynlegt er að unnt sé að hreyfa sig á frjálsan og óþvingaðan 
hátt, ekki vera undir 200 sentímetrum. 
 
15. Þrátt fyrir ákvæði 14. mgr. má lögbært stjórnvald, að höfðu samráði, ákveða að 
lágmarkslofthæð skuli ekki vera minni en 190 sentímetrar í öllu rými, eða hluta af rými, í 
vistarverum þar sem tryggt er að slíkt sé skynsamlegt og hafi ekki í för með sér óþægindi 
fyrir fiskimenn. 
 
Op inn í og milli vistarvera11 
16.  Ekki skal vera opið beint inn í svefnklefa frá fiskirýmum og vélarúmi nema ef um 
neyðarundankomuleið sé að ræða. Forðast skal, nema það sé skynsamlegt og 
framkvæmanlegt, að hafa opið beint inn frá eldhúsum, geymslum, þurrkherbergjum eða 
frá sameiginlegri hreinlætisaðstöðu nema annað sé sérstaklega tekið fram. 
 
17.  Að því er varðar skip, sem eru 24 metrar að lengd eða lengri, skal ekki vera opið 
beint inn í svefnklefa frá fiskirými og vélarúmi eða frá eldhúsum, geymslum, 
þurrkherbergjum eða frá sameiginlegri hreinlætisaðstöðu nema ef um 
neyðarundankomuleið sé að ræða; sá hluti þilsins sem aðskilur slík rými frá svefnklefum 
og ytri þiljum skal vera vandlega smíðaður úr stáli eða öðru viðurkenndu efni og skal 
vera vatns- og gasþéttur. Þetta ákvæði girðir ekki fyrir þann möguleika að tveir 
svefnklefar nýti sömu hreinlætisaðstöðuna. 
 
Einangrun12 
18.  Vistarverur skulu einangraðar á fullnægjandi hátt. Efni, sem eru notuð til að smíða 
innri þil, veggklæðningu og klæðningu, gólf og samskeyti, skulu vera hentug til þeirra 
                                                 
10 Almennt ákvæði um lofthæð er ekki að finna í reglugerð nr. 122/2004. Aðeins er að finna ákvæði um 
lofthæð í svefnklefum í 3. reglu (1) og gildir það aðeins um ný skip. Lofthæð í svefnklefum skal, ef unnt er, 
vera a.m.k. 2,0 metrar. Þá er að finna ákvæði um lofthæð í fiskvinnslurýmum í 16. reglu, (4), c) og gildir 
það ákvæði einnig aðeins um ný skip og skal lofthæð vera a.m.k. 2,0 metrar. Ekki verður séð að unnt sé að 
gera almenna kröfu um lofthæð á grundvelli reglugerðar nr 122/2004. 
11 1. regla (4): Þil og þilför milli vistarvera og fiskilesta; vélarúma; eldsneytisgeyma; geymslurýma fyrir 
eldhús, vél, þilfar og önnur geymslurými; þurrkrýma, sameiginlegra þvottahúsa eða vatnssalerna skulu 
smíðuð þannig að gufur og lykt berist ekki í gegnum þau. Óheimilt er að hafa bein op inn í svefnklefa frá 
slíkum stöðum þegar eðlilegt og unnt er. Sá hluti þilja sem skilur að slík rými frá svefnklefum auk ytri þilja, 
skal vera gasþéttur og, ef nauðsyn krefur, koma í veg fyrir að sjór komist þar í gegn. 
12 (6) Rými fyrir vistarverur skulu vera nægilega vel einangruð til að koma í veg fyrir hitatap, slaga eða 
of mikinn hita. Þess skal gætt að koma fyrir vörn gegn hitaáhrifum frá gufu- og/eða hitavatnslögnum  
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nota og vera þannig úr garði gerð að tryggt sé að umhverfi sé heilsusamlegt. Sjá skal fyrir 
fullnægjandi frárennsli í öllum vistarverum. 
 
Annað13 
19.  Gera skal allar þær ráðstafanir sem raunhæfar eru til að verja vistarverur áhafnar í 
fiskiskipum gegn ásókn flugna og annarra skordýra, einkum þegar skip eru starfrækt á 
svæðum þar sem moskítóflugan er landlæg. 
 
20. Séð skal fyrir neyðarundankomuleiðum frá öllum vistarverum eftir því sem þörf 
krefur. 
 
Hávaði og titringur14 
21. Lögbært stjórnvald skal gera ráðstafanir til þess að takmarka mikinn hávaða og 
titring í vistarverum og, eftir því sem við verður komið, í samræmi við viðeigandi 
alþjóðlegar viðmiðanir. 
 
22. Fyrir skip sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal lögbært stjórnvald samþykkja 
viðmiðanir um hávaða og titring í vistarverum sem skal tryggja að fiskimenn séu 
nægilega verndaðir gegn áhrifum slíks hávaða og titrings, þ.m.t. áhrifum ofþreytu sem 
stafar af hávaða og titringi. 
 
Loftræsting15 

                                                 
13 1. regla (9):Gera skal allar raunhæfar ráðstafanir til að verja vistarverur áhafnar og innréttingar gegn 
aðgangi skordýra og annarra skaðvalda.  
 
14 Sjá reglugerð nr 122/2004, VI. kafla, Hluta B, 12. reglu. 
 
15 2. regla (9):Vistarverur skulu ætíð vera nægilega vel loftræstar þegar vænta má að áhöfn sé um borð. 
Loftræstikerfum skal vera hægt að stjórna svo halda megi  viðunandi loftgæðum og til að tryggja nægilegt 
loftstreymi í öllum veðrum og án tillits til loftslags. Loftræsting frá eldhúsi og hreinlætisaðstöðu skal 
tengjast út undir bert loft og vera aðgreind frá loftræstikerfi fyrir aðrar vistarverur áhafnar. Ný skip, sem 
eru 24 m að lengd eða lengri, skulu búin vélrænni loftræstingu. Loftræstikerfið skal vera það afkastamikið 
að loftskipti verði a.m.k. 6 sinnum á klst. Loftrásir loftræstikerfa skulu vera með nægilega stórt 
þverskurðarflatarmál þannig að lofthraði í þeim verði ekki meiri en 6 m/s. 
  
2. regla (10): Rými fyrir vistarverur í skipum sem eru í reglulegum ferðum í hitabeltinu og í álíka loftslagi, 
nema þilfarshús með fullnægjandi náttúrulegri loftræstingu, skulu vera búin vélknúinni loftræstingu og, ef 
þörf krefur, rafknúnum viftum eða loftjöfnunarkerfi, einkum í borðsölum og svefnklefum. Loftjöfnunarkerfi 
skal gert þannig að við lofthitastig +35°C og 70% rakastig sé hægt að halda hitanum +29°C og rakastigi 
50%. Endurnýta má allt að 50% af frástreymislofti. Um borð skulu vera viðeigandi verkfæri og varahlutir 
fyrir loftjöfnunarkerfið til að tryggja virkni búnaðarins við stöðuga notkun. 
  
2. regla (11):  Skip búin loftjöfnunarkerfi skulu vera búin hentugum gasskynjara. 
  
2. regla (12):  Í nýjum skipum skal loftræsting í þurrkrýmum eða skápum fyrir vinnufatnað og sjóklæði vera 
fullnægjandi og óháð öðrum rýmum. Útblástur frá slíkum rýmum, svo og eldhúsum, hreinlætisrýmum, 
sjúkrarými og rýmum, þar sem tóbaksreykingar eru leyfðar, skal vera fjarri loftinntökum loftræstikerfa fyrir 
önnur rými.  
 

 21 

http://reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/f454836997169fdc00256e31004ef297?OpenDocument


23. Vistarverur skulu vera loftræstar, að teknu tilliti til loftslags. Loftræstikerfið skal 
ætíð sjá fyrir lofti af fullnægjandi gæðum þegar fiskimenn eru um borð í skipinu. 
 
24. Fyrirkomulag loftræstingar eða aðrar ráðstafanir skulu vera með þeim hætti að 
þeir sem reykja ekki séu verndaðir fyrir tóbaksreyk. 
 
25. Skip sem eru 24 metrar að lengd og lengri skulu búin loftræstikerfi fyrir 
vistarverur og vera þannig stillt að gæði loftsins viðhaldist og tryggt sé að hreyfing lofts 
sé fullnægjandi við hvers kyns veðurskilyrði og loftslag. Loftræstikerfi skal ætíð vera í 
gangi þegar fiskimenn eru um borð. 
 
Hitun og loftjöfnun16 
26. Allar vistarverur áhafnar skulu vera nægilega vel hitaðar, að teknu tilliti til 
veðurskilyrða. 
 
27. Í skipum sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal séð fyrir nægilegum hita með 
viðunandi hitakerfi nema í fiskiskipum sem eru einungis starfrækt í hitabeltisloftslagi. 
Kerfi til upphitunar skal sjá fyrir hita við allar aðstæður, eftir þörfum, og skal ætíð að 
vera í gangi þegar fiskimenn búa eða starfa um borð og aðstæður krefjast notkunar þess. 
 
28. Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skulu vera loftjöfnunarkerfi í 
vistarverum fiskimanna, á stjórnpalli, í loftskeytaklefa og miðlægum stjórnklefa vélarúms 
nema í skipum sem athafna sig reglulega í tempruðu loftslagi þar sem það reynist ekki 
nauðsynlegt. 
 
Lýsing17 

                                                 
16 2. regla (7):Fullnægjandi hitunarbúnaður skal vera í vistarverum eftir því sem þörf krefur með tilliti til 
loftslags. Með hitunarbúnaðinum skal vera unnt að halda viðunandi hitastigi í vistarverum áhafnar við 
eðlilegar aðstæður við starfrækslu fiskiskips. Unnt skal vera að hita vistarverur nægilega þannig að halda 
megi +22ºC lágmarkshita í öllum dagrýmum þótt lofthiti fyrir utan sé -15ºC.  
  
2. regla (8): Hitunarbúnað skal hanna með það í huga að hann stofni ekki heilbrigði og öryggi áhafnar 
eða öryggi skips í hættu.  
 
17 2. regla (1) Allar vistarverur áhafnar skulu vera nægilega vel lýstar og eftir föngum með dagsljósi. Slík 
rými skulu einnig vera búin nægilegri gervilýsingu. Gervilýsing skal vera í samræmi við viðurkenndar 
viðmiðanir um sjónræn þægindi í íbúðarrými.  
  
2. regla (2) Lágmarksviðmiðanir um dagsljós í vistarverum áhafnar skulu vera þannig að einstaklingur 
með eðlilega sjón geti lesið venjulegt dagblað á björtum degi. Í nýjum skipum skal almenn lýsing í 
vistarverum vera a.m.k. 200 lúx og lýsing yfir borðum, tækjum o.þ.h. skal vera a.m.k. 400 lúx. 
  
2. regla (3) Ef ekki er um að ræða tvo sjálfstæða raforkugjafa til lýsingar skal sjá fyrir viðbótarlýsingu 
með viðurkenndum lömpum eða neyðarlýsingarbúnaði.  
  
2. regla (4) Við hvert svefnpláss skal vera fullnægjandi lesljós, sem er a.m.k. 100 lúx, til viðbótar 
almennri lýsingu í klefanum.  
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29. Allar vistarverur skulu vera nægilega upplýstar. 
 
30. Eftir því sem kostur er skulu vistarverur lýstar upp með dagsljósi til viðbótar við 
gervilýsingu. Í svefnrými sem lýst er upp með dagsljósi skal vera hægt að byrgja ljósið. 
 
31. Við hvert svefnpláss skal vera fullnægjandi lesljós til viðbótar staðallýsingu í 
klefanum. 
 
32. Koma skal fyrir neyðarlýsingu í svefnklefum. 
 
33. Í þeim skipum sem eru ekki búin neyðarlýsingu í matsölum, göngum og öðrum 
rýmum sem eru eða kunna að vera notuð sem neyðarundankomuleið skal koma fyrir 
varanlegri næturlýsingu í slíkum rýmum. 
 
34.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal lýsing í vistarverum vera í 
samræmi við þær viðmiðanir sem lögbær stjórnvöld ákveða. Í öllum hlutum vistarvera 
sem eru ætlaðar til frjálsra athafna skal lágmarksviðmiðun fyrir slíka lýsingu miðast við 
að einstaklingur með eðlilega sjón geti lesið venjulegt dagblað á björtum degi. 
 
Svefnklefar 
Almennt18 
35.  Ef unnt er með tilliti til hönnunar, stærðar og notkunar skips skulu 
svefnvistarverur staðsettar þar sem áhrifa hreyfingar og hröðunar gæta sem minnst en 
skulu þó í engum tilvikum staðsettar fyrir framan árekstrarþil. 
 
Gólfflötur19 
36. Fjöldi einstaklinga í hverjum svefnklefa og gólfflötur fyrir hvern einstakling, fyrir 
utan rými fyrir hvílur og skápa, skal miðast við að fiskimaðurinn hafi nægilegt rými og 
njóti nægilegra þæginda um borð, að teknu tilliti til þjónustu skipsins. 
                                                                                                                                                  
2. regla (5) Í nýjum skipum gildir eftirfarandi:  Til viðbótar almennri lýsingu skal sjá fyrir varanlegu 
næturljósi í svefnklefum. Í borðsölum og göngum sem eru neyðarútgönguleiðir frá vistarverum áhafnar skal 
einnig koma fyrir varanlegu næturljósi.  
  
2. regla (6) Hönnun við lýsingar skal ekki að stofna heilbrigði og öryggi áhafnar eða öryggi skips í 
hættu.  
 
18 1. regla (2). Ef byggingarlag nýs skips, stærð og hlutverk þess leyfir skulu vistarverur starfsmanna 
staðsettar þar sem áhrif hreyfingar og hraðabreytinga eru sem minnst. 
1. regla (3). Óheimilt er að svefnklefar séu staðsettir framan við árekstrarþilið. 
3. regla (1). Svefnrými skal hanna og búa þannig að íbúum þeirra séu tryggð ásættanleg þægindi og að 
auðvelt sé að þrífa þau. Á nýjum skipum skal lofthæð, ef unnt er, vera a.m.k. 2,0 m. 
 
19 3. regla (2): Gólfrými fyrir hvern einstakling í svefnrýmum, fyrir utan rými fyrir hvílur og skápa, ekki 
vera minna en:  
 a) í nýjum skipum: 
  i) 0,75 m² í skipum sem eru styttri en 24 m; 
  ii) 1,0 m² í skipum sem eru 24 m að lengd eða lengri en styttri en 45 m; og  
  iii) 1,5 m² í skipum sem eru 45 m að lengd eða lengri.  
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37.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri en undir 45 metrum að lengd, skal 
gólfflötur fyrir hvern einstakling í svefnrýmum, fyrir utan rými fyrir hvílur og skápa, ekki 
vera minni en 1,5 fermetrar. 
 
38.  Í skipum, sem eru 45 metrar að lengd og lengri, skal gólfflötur fyrir hvern 
einstakling í svefnrýmum, fyrir utan rými fyrir hvílur og skápa, ekki vera minni en 2 
fermetrar. 
 
39.  Þrátt fyrir ákvæði 37. og 38. mgr. má lögbært stjórnvald, að höfðu samráði, 
ákveða að lágmarksgólfflötur í svefnklefum fyrir hvern einstakling, fyrir utan rými fyrir 
hvílur og skápa, skuli ekki vera minni en 1,0 eða 1,5 fermetrar eftir því sem við á og 
lögbært stjórnvald hefur fullvissað sig um að slíkt sé skynsamlegt og hafi ekki í för með 
sér óþægindi fyrir fiskimenn. 
 
Fjöldi einstakling í svefnklefum20 
40.  Fjöldi þeirra einstaklinga sem heimilað er að búi í hverjum svefnklefa skal ekki 
vera meiri en sex, nema kveðið sé á um annað sérstaklega. 
 
41.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal fjöldi þeirra einstaklinga sem 
heimilað er að búi í hverjum svefnklefa ekki vera meiri en fjórir. Lögbært stjórnvald má 
heimila undantekningar frá þessari kröfu í sérstökum tilvikum ef stærð, tegund eða 
fyrirhuguð þjónusta skipsins gerir það að verkum að krafan er óskynsamleg eða 
óframkvæmanleg. 
 
42.  Eftir því sem kostur er skal sjá fyrir aðskildum svefnklefa eða svefnklefum fyrir 
yfirmenn, nema kveðið sé á um annað sérstaklega. 
 
43.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri skulu svefnklefar fyrir yfirmenn, 
þegar unnt er, vera einsmannsklefar og í engum tilvikum skulu vera fleiri en tvær hvílur í 
einum svefnklefa. Lögbært stjórnvald má heimila undantekningar frá þessum kröfum í 
sérstökum tilvikum ef stærð, tegund eða fyrirhuguð þjónusta skipsins gerir það að verkum 
að kröfurnar séu óskynsamlegar eða óframkvæmanlegar.21 
 
Annað 
44.  Hámarksfjöldi einstaklinga sem mega hafa aðsetur í hverjum svefnklefa skal vera 
merktur með skýrum og óafmáanlegum hætti á stað í klefanum þar sem það er sýnilegt 
með góðu móti.22 
 

                                                 
20 3. regla (3): Fjöldi þeirra einstaklinga sem heimilað er að búi í hverjum svefnklefa skal ekki vera meiri 
en fjórir í skipum sem eru 35 m að lengd eða lengri og sex um borð í skipum sem eru styttri en 35 m. 
21 3. regla (3): Hvar sem því verður fyrir komið skulu svefnklefar fyrir yfirmenn vera einsmannsklefar og í 
engum tilvikum skulu vera fleiri en tvær hvílur í einum svefnklefa. 
22 3. regla (4): Hámarksfjöldi og stöðuheiti einstaklinga sem búa í hverjum svefnklefa skal vera merktur 
með skýrum og óafmáanlegum hætti í rýminu þar sem það er sýnilegt með góðu móti 
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45.  Sjá skal fyrir sjálfstæðum hvílum af viðeigandi stærð. Hentugt efni skal vera í 
rúmdýnum.23 
 
46.  Í skipum sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal innra mál hvíla vera a.m.k. 
198 sentímetrar að lengd og 80 sentímetrar að breidd.24 
 
47.  Þrátt fyrir ákvæði 46. mgr. má lögbært stjórnvald, að höfðu samráði, ákveða að 
innra lágmarksmál hvíla skuli ekki vera minna en 190 sentímetrar á lengd og 70 
sentímetrar að breidd þar sem tryggt er að slíkt sé skynsamlegt og hafi ekki í för með sér 
óþægindi fyrir fiskimenn. 
 
48.  Svefnklefa skal hanna og búa þannig að íbúum þeirra séu tryggð viðunandi 
þægindi og að auðvelt sé að þrífa þau. Meðal þess búnaðar sem séð er fyrir eru hvílur, 
sjálfstæðir skápar sem nægja fyrir föt og aðrar persónulegar eigur ásamt hentugum fleti til 
skriftar.25 
 
49.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal vera borð sem hentar til 
skriftar ásamt stól.26 
 
50.  Svefnvistarverur skulu staðsettar eða búnar, eftir því sem við verður komið, 
þannig að karlar og konur njóti viðunandi næðis og vernd einkalífs. 
 
 
Matsalir 
51.  Borðsalir skulu vera eins nálægt eldhúsi og hentugt er en skulu þó í engum 
tilvikum staðsettir fyrir framan árekstrarþil.27  
 
52.  Skip skulu búin borðsölum sem eru hentugir fyrir þá þjónustu sem þar er boðið 
upp á. Eftir því sem kostur er skulu matsalir vera aðgreindir frá svefnrýmum, nema 
kveðið sé á um annað sérstaklega. 
 
53.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skulu matsalir vera aðgreindir frá 
svefnrýmum.28 
                                                 
23 3. regla (5): Allir skipverjar skulu fá úthlutað einstaklingshvílu.  
24 3. regla (5): Í nýjum skipum skal hvílan að lágmarki vera 1,98 m sinnum 0,68 m að innanmáli 
25 3. regla (11): Þegar eðlilegt og unnt er með tilliti til stærðar, tegundar eða fyrirhugaðra verkefna skips 
skal hluti innréttinga svefnrýma vera uppsettur skápur helst með föstum lás og skúffa fyrir hvern íbúa. Í 
nýju skipi, sem er 24 m að lengd eða lengra, gildir eftirfarandi: 
Innanmál skápsins skal vera a.m.k. 1,8 m að hæð, 0,55 m að breidd og 0,33 m að dýpt. Í skápnum skal vera 
hilla, stöng og snagar fyrir fatnað. Skúffan skal vera læsanleg og a.m.k. 0,06 m3 að stærð. 
 
26 3. regla (11): Svefnklefar skulu einnig vera búnir viðunandi borði eða skrifborði, fullnægjandi sætum, 
tjöldum fyrir glugga, spegli, skápum fyrir snyrtivörur, bókahillum og fatasnögum. 
27 4. regla (2): Borðsalir skulu vera eins nálægt eldhúsum og hentugt er. 
28 4. regla (1): Í öllum skipum sem eru reglulega með fleiri en tíu einstaklinga í áhöfn skal borðsalur vera 
aðgreindur frá svefnrýmum. Þegar eðlilegt og unnt er skal einnig séð fyrir slíku um borð í skipum með 
færri í áhöfn.  
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54.  Stærð og búnaður í hverjum matsal skal nægja fyrir þann fjölda einstaklinga sem 
líklegt má telja að noti hann hverju sinni.29 
 
55.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal vera kæliskápur sem er nógu 
stór ásamt búnaði til að útbúa heita og kalda drykki sem skal ætíð vera aðgengilegur 
fiskimönnum.30 
 
Baðkör eða sturtur, salerni og vaskar 
56.  Sjá skal öllum um borð fyrir hreinlætisaðstöðu, þ.m.t. salernum, vöskum og 
baðkörum eða sturtum, eftir því sem við á í tengslum við þjónustu skipsins. Þessi aðstaða 
skal a.m.k. uppfylla lágmarksviðmiðanir um heilbrigðis- og hollustuhætti og viðunandi 
kröfur um gæði.31 
 
57.  Hreinlætisaðstaðan skal vera þannig að komið sé í veg fyrir mengun til annarra 
rýma, eftir því sem við verður komið. Tryggja skal viðunandi næði í 
hreinlætisaðstöðunni.32 
 
58.  Allir fiskimenn og aðrir einstaklingar um borð skulu hafa aðgang að köldu og 
heitu ferskvatni í nægilegu magni til að stuðla að hreinlæti. Lögbært stjórnvald má, að 
höfðu samráði, að mæla fyrir um lágmarksmagn vatns sem sjá skal fyrir.33 
 
59.  Þar sem séð er fyrir hreinlætisaðstöðu skal hún búin loftræstingu sem er tengd út 
undir bert loft og vera aðskilin frá öllum öðrum hlutum vistarveranna.34 
 
60.  Allt yfirborð í hreinlætisaðstöðu skal vera þannig að auðvelt sé að hreinsa það 
með skilvirkum hætti. Gólfklæðning skal vera með hálkuvörn. 
 

                                                                                                                                                  
 
29 4. regla (3): Stærð og búnaður í hverjum borðsal skal nægja fyrir þann fjölda einstaklinga sem líklegt má 
telja að noti hann hverju sinni. 
30 8. reglu (4): Hæfilega stór heimiliskælir skal vera fyrir þann fjölda einstaklinga sem notar hvern borðsal. 
Aðstaða til að útbúa heita og kalda drykki skal vera fyrir hendi fyrir áhöfnina. 
 
31 5. regla (1): Í skipum, sem eru smíðuð 1. janúar 1980 eða síðar, skal sjá fyrir fullnægjandi hrein-
lætisaðstöðu, þar með töldum handlaugum og baðkörum og/eða steypiböðum og vatnssalernum með 
eftirfarandi hætti: 
32 5. regla (3): Almennt skulu vatnssalerni vera staðsett í hentugri fjarlægð frá en aðskilin frá svefnrýmum, 
borðsölum og þvottarýmum. 
33 5. regla (5): Í skipum, sem eru smíðuð 1. janúar 1980 eða síðar skal kalt og heitt ferskvatn eða aðstaða 
til að hita ferskvatn vera fyrir hendi á öllum stöðum þar sem hreinlætisaðstaða er. 
34 5. regla (4): Í þeim tilvikum að vatnssalerni eru með beinum aðgangi að svefnrýmum ætluðum fyrir tvo 
einstaklinga hið mesta skal komuleið vera þannig hönnuð að hún sé þokkalega þétt þegar hún er lokuð. Slík 
vatnssalerni mega einnig hýsa þvottaaðstöðu og sjá skal fyrir aðskilinni loftræstingu og skal ekki ræsta lofti 
til eða í gegnum aðliggjandi svefnrými.  
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61.  Á skipum sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal öllum fiskimönnum, sem búa 
ekki í klefum með viðtengdri hreinlætisaðstöðu, séð fyrir a.m.k. einu baðkari eða sturtu 
eða hvorutveggja, einu salerni og einum vaski fyrir hverja fjóra einstaklinga eða færri.35 
 
62.  Þrátt fyrir ákvæði 61. mgr. má lögbært stjórnvald, að höfðu samráði, ákveða að 
séð skulu fyrir a.m.k. einu baðkari eða sturtu eða hvorutveggja og einum vaski fyrir 
hverja sex einstaklinga eða færri og að a.m.k. einu salerni fyrir hverja sex einstaklinga 
eða færri, þar sem tryggt er að slíkt sé skynsamlegt og hafi ekki í för með sér óþægindi 
fyrir fiskimenn. 
 
Þvottaaðstaða 
63.  Sjá skal fyrir aðstöðu til að þvo og þurrka föt eftir þörfum, að teknu tilliti til 
þjónustu skipsins nema kveðið sé á um annað sérstaklega. 
 
64.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal sjá fyrir fullnægjandi aðstöðu 
til að þvo, þurrka og strauja föt. 
 
65.  Í skipum, sem eru 45 metrar að lengd og lengri, skal sjá fyrir fullnægjandi aðstöðu 
til að þvo, þurrka og strauja föt í klefa sem er aðgreindur frá svefnklefum, matsölum og 
salernum og skal hann vera nægilega loftræstur, hitaður og búinn þvottasnúrum og öðrum 
búnaði til að þurrka föt. 
 
Aðstaða fyrir sjúka og slasaða fiskimenn36 
66.  Hvenær sem þörf krefur skal klefi vera aðgengilegur fyrir fiskimann sem verður 
veikur eða hlýtur áverka. 
 
67.  Í skipum, sem eru 45 metrar að lengd og lengri, skal vera aðgreindur sjúkraklefi. 
Rýmið skal vera vel búið og haldið í þrifalegu ástandi. 
 
Önnur aðstaða37 
68.  Staður skal vera fyrir hendi til að hengja upp sjóklæði og aðrar persónuhlífar fyrir 
utan en í hentugri fjarlægð frá svefnklefum. 
 
                                                 
35 5. regla (1): i)í skipum, sem eru 24 m að lengd eða lengri, eitt baðkar og/eða steypibað fyrir hverja átta 

einstaklinga;  
 ii) eitt vatnssalerni fyrir hverja átta einstaklinga eða færri; 
   iii) ein handlaug fyrir hverja sex einstaklinga eða færri.  
Að því tilskildu að fjöldi einstaklinga sé meiri en jafnt margfeldi af tilteknum fjölda má líta fram hjá þessum 
umframfjölda að því er varðar þessa málsgrein.  
 
36 9. Regla (1): Í skipi, sem er smíðað 1. janúar 1980 eða síðar og er 45 m að lengd eða lengra, skal vera 
sjúkraklefi ásamt hentugri hreinlætisaðstöðu. Í skipum sem eru 100 m að lengd eða lengri skal búa 
sjúkraklefa með aftengjanlegri og snúanlegri hvílu og skal hún vera hönnuð með það fyrir augum að flytja 
megi sjúkling í færanlegu hvílunni. 
 
37 5. Regla (10): Aðstaða til að þvo og þurrka föt skal vera nægileg fyrir þann fjölda sem er í áhöfn skipsins 
og lengd útivistar. Þar skal vera nægilegt magn af köldu ferskvatni og heitu ferskvatni eða aðstöðu til að 
hita ferskvatn. Þegar eðlilegt og unnt er skal sjá fyrir aðskilinni þvottaaðstöðu. 
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Sængurfatnaður, borðbúnaður og ýmis ákvæði 
 
69.  Viðeigandi borðáhöld, sængurfatnaður og annað tau skal vera til reiðu fyrir alla 
fiskimenn um borð. Þó má endurheimta kostnaðinn af tauinu sem rekstrarkostnað ef 
kveðið er á um það í kjarasamningi eða í ráðningarsamningi fiskimannsins. 
 
Tómstundaaðstaða 
70.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal vera viðeigandi 
tómstundaaðstaða, þægindi og þjónusta í þágu allra fiskimanna um borð. Eftir því sem 
við á má nota borðsali tómstundaiðkunar.38 
 
Fjarskiptaaðstaða 
71.  Allir fiskimenn um borð skulu fá réttmætan aðgang að fjarskiptaaðstöðu, eftir því 
sem unnt er, á sanngjörnu verði án þess að það sé hærra en sem nemur fullum kostnaði 
útgerðarmanni fiskiskipsins. 
 
Eldhús og matvælageymslur39 
72.  Sjá skal fyrir eldhúsbúnaði um borð. Þessi búnaður skal settur upp, þar sem því 
verður við komið í sérstöku eldhúsi, nema kveðið sé á um annað sérstaklega. 
 
73.  Eldhús, eða eldunaraðstaða ef ekki er um að ræða sérstakt eldhús, skal vera 
nægilega stórt, vel upplýst, loftræst og búið tækjum sem er vel viðhaldið. 
 
                                                 
38 4. Regla (7): Sjá skal áhöfn fyrir aðgreindu rými til afþreyingar þegar þess er kostur. 
39 8. regla (1): Viðunandi eldunartækjum og búnaði skal, eftir því sem kostur er, komið fyrir í aðskildu 
eldhúsi. 
  
8. regla (2): Í nýjum skipum skulu eldhús vera nægilega stór til að gegna hlutverki sínu og hafa nægileg 
geymslurými og fullnægjandi frárennsli. Nota má alþjóðlegar viðmiðanir um hollustuhætti í tengslum við 
matvæli um borð í skipum sem mælt er fyrir um í leiðbeiningarriti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(WHO), „Leiðbeiningar um hollustuhætti um borð í skipum“ frá 1967 (með áorðnum breytingum).  
 
8. regla (3): Eldhúsið skal vera búið eldunaráhöldum, nauðsynlegum fjölda skápa, hillna, vaska með 
fullnægjandi frárennsli og diskarekka úr ryðfríu efni. Neysluvatni skal veita undir þrýstingi til eldhúss með 
lögnum. Ef ekki er séð fyrir heitu vatni til eldhúss skal setja upp vatnshitara.  
  
8. regla (4): Hæfilega stór heimiliskælir skal vera fyrir þann fjölda einstaklinga sem notar hvern borðsal. 
Aðstaða til að útbúa heita og kalda drykki skal vera fyrir hendi fyrir áhöfnina. 
 
7. regla (1): Sjá skal fyrir nægilega stórri matvælageymslu sem unnt er að halda svalri, þurri og vel loft-
ræstri í því skyni að koma í veg fyrir að vistir spillist. Að teknu tilliti til farsviðs og lengdar útivistar skal sjá 
fyrir kæliskápum eða öðru lághitageymslurými ef nauðsyn krefur. Unnt skal vera að halda hita í kælirýmum 
eða álíka rýmum milli -1ºC og +4ºC við öll veðurskilyrði. Skip sem sigla á svæðum þar sem brýnt er að 
matvælum sé haldið frosnum í geymslu skulu búin frystikistum, frystiskápum eða frystirýmum. Unnt skal 
vera að viðhalda -25ºC frosti við öll veðurskilyrði. Unnt skal vera að lesa hitastig í kæli- og frystirýmum 
utan frá. Unnt skal vera að opna dyr í kæli- og frystirými báðum megin frá. Í nýjum skipum skal koma fyrir 
viðvörunarkerfi frá kæli- og frystirými til eldhúss eða annars viðeigandi staðar ef slík rými eru nógu stór til 
að hýsa menn.  
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74.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal vera sérstakt eldhús. 
 
75.  Hylki undir bútan- og própangas sem notað er til eldunar í eldhúsi skal geymt á 
opnu þilfari og í skýli sem er hannað og varið frá utanaðkomandi hitagjöfum og 
utanaðkomandi hnjaski. 
 
76. Sjá skal fyrir hentugri og nægilega stórri matvælageymslu sem unnt er að halda 
þurri, svalri og vel loftræstri í því skyni að koma í veg fyrir að vistir spillist og nota skal, 
nema kveðið sé á um annað sérstaklega, kæliskápa eða lághitageymslur ef unnt er. 
 
77.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri, skal nota vistageymslu, kæliskáp 
eða annað lághitageymslurými. 
 
Matvæli og drykkjarhæft vatn40 
78.  Matvæli og drykkjarhæft vatn skal vera í nægu magni og með hliðsjón af fjölda 
fiskimanna, lengd og eðli sjóferðarinnar. Auk þess skulu þau vera af fullnægjandi 
gæðum, næringarinnihaldi, magni og breytileika, einnig að teknu tilliti til mismunandi 
þátta sem snerta kröfur fiskimannanna hvað varðar menningu og trúarbrögð í tengslum 
við matvæli. 
 
79.  Lögbært stjórnvald má mæla fyrir um lágmarksviðmiðanir um magn matvæla og 
vatns sem skulu vera um borð. 
 
Hreinlegar og vistlegar dvalaraðstæður 
80.  Vistarverum skal haldið hreinum og vistlegum og þar skal ekki geyma vörur og 
vistir sem eru ekki persónulegar eigur íbúa eða varða öryggi þeirra eða björgun. 
 
81.  Eldhúsi og matvælageymsluaðstöðu skal haldið í þrifalegu ástandi. 
 
82.  Úrgangur skal geymdur í lokuðum og algjörlega þéttum ílátum og hann skal 
fjarlægja af svæðum þar sem matvæli eru meðhöndluð hvenær sem þörf krefur. 
 
Skoðanir skipstjóra eða undir yfirstjórn skipstjóra 
 
83.  Í skipum, sem eru 24 metrar að lengd og lengri skal lögbært stjórnvald krefjast 
þess að tíðar skoðanir fari fram af hálfu eða undir yfirstjórn skipstjóra til að tryggja að: 
 

a)  vistarverur séu hreinar, íbúðarhæfar svo mannsæmandi sé, öruggar og þeim 
vel við haldið; 

 

                                                 
40 6. regla (1): Aðstaða til áfyllingar, geymslu og dreifingar drykkjarhæfs vatns skal þannig hönnuð að 
fyrirbyggt sé að vatn geti mengast eða ofhitnað. Í þessu sambandi ber að fylgja viðeigandi alþjóðlegum 
viðmiðunum sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur kveðið á um í „Leiðbeiningum um 
hollustuhætti um borð í skipum“ frá 1967(með áorðnum breytingum).  
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b)  matvæla- og vatnsbirgðir séu nægar; og 
 
c)  eldhúsi og matvælageymsluaðstöðu sé haldið í þrifalegu og að þessum rýmum 

sé vel við haldið. 
 
Skrá skal niðurstöður slíks eftirlits og þær aðgerðir sem gripið er til í því skyni að laga 
hvers kyns ágalla sem kunna að hafa komið fram og skulu þær liggja frammi til skoðunar. 
 
Frávik 
84. Lögbært stjórnvald má, að höfðu samráði, heimila frávik frá ákvæðum þessa 
viðauka til þess að taka tillit, án mismununar, til hagsmuna fiskimanna, að því er varðar 
mismunandi og sérstök trúarbrögð og félagslega siði, að því tilskildu að slík frávik hafi 
ekki í för með sér að öll aðstaða verði óhagkvæmari en ef þessum viðauka hefði verið 
beitt. 
 
Samantekt 
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þeim kröfum sem fram koma í samþykkt 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO), um vinnu við fiskveiðar (Work in Fishing 
Convention, 2007) sem samþykkt var á 96. þingi stofnunarinnar og þær bornar saman við 
íslenskan rétt. Samþykktin hefur ekki verið fullgilt af Íslands hálfu, en hún hefur verið 
lögð fram á Alþingi í íslenskri þýðingu ásamt tilmælum sem henni fylgdi.  
 
Af samanburðinum má ráða að réttarvernd þeirra fiskimanna sem starfa á skipum undir 
íslenskum fána er heilt yfir litið til fyrirmyndar. Þannig stenst íslenskur réttur í 
langflestum tilvikum þær kröfur sem samþykktin gerir til aðildarríkja hennar. Í þeim 
tilvikum sem strangari kröfur eru gerðar í samþykktinni þarf ekki mikilla breytinga við 
svo íslenskur réttur uppfylli ákvæði hennar.  
 
Þau atriði sem einkum þarf að skoða varðandi nauðsynlegar lagabreytingar eru m.a. 
ákvæði samþykktarinnar sem tengjast læknisskoðunum allrar áhafnar, áhafnalista á 
skipum sem ekki er lögskráð á, vistarverur, lágmarksaldur og hafnarríkiseftirlit á 
fiskiskipum og vísast til þess sem að framan er rakið.  
 
 

27. ágúst 2008. 
 

Gísli Örn Reynisson 
stjórnsýslusviði 

Siglingastofnunar Íslands 
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Fylgiskjal 2. 
 
Ýmsar vefslóðir: 
 
Íslensk þýðing samþykktarinnar ásamt tilmælum sem með henni fylgir (Fylgiskjal I og II) 
 
Fiskimannasamþykktin og skýrsla þingnefndar um samþykktina (á ensku) 
 
Frétt Siglingastofnunnar um samþykktina og þýðingu hennar yfir á íslensku 
 
Heimasíða Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) 
 
 
Helstu lög og reglugerðir sem til er vísað í skýrslunni: 
 
Siglingalög nr. 34/1985 
 
Sjómannalög nr. 35/1985 
 
Lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003 
 
Lög um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa nr. 30/2007 
 
Lög um lögskráningu sjómanna nr. 43/1987  
 
Reglugerð um lögskráningu sjómanna nr. 880/2001 
 
Reglugerð um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í 
skipum nr. 200/2007 
  
Reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á íslenskum fiskiskipum nr. 975/2004 
 
Reglugerð um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskipum og öðrum 
skipum nr. 175/2008  
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