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ÁGRIP 
 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna umfang og áhrif laxveiða í sveitarfélaginu Borgarbyggð. 

Könnuð voru umsvif veiðifélaga, tekjur veiðiréttarhafa og skatttekjur sveitarfélagsins af laxveiði árið 

2009.  Að auki var skoðuð breyting á eignarhaldi laxveiðijarða á síðustu 20 árum. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru að laxveiði í Borgarbyggð er að meðaltali rúmlega fjórðungur af 

heildar laxveiði af náttúrulegum stofnun á Íslandi sé miðað við árin 1974-2009 og fjórar af tíu 

fengsælustu laxveiðiám á Íslandi eru í sveitarfélaginu. Efnahagslegt virði laxveiðanna í Borgarbyggð, 

bein, óbein og afleidd áhrif, eru áætluð 3,2 milljarðar króna. 

Heildarvelta veiðifélaganna í Borgarbyggð eru rúmar 407 millj. kr. og hagnaður tæpar 277 millj. kr. eða 

68% af heildarveltu árið 2009. Veiðitekjur félaganna af laxveiðum eingöngu eru rúmar 392 millj. kr. og 

há marktæk fylgni er milli veiðitekna árið 2009 og meðalveiði áranna 2000-2009 (R
2
=0,59 og 

P=0,0005). Arður til veiðiréttarhafa er tæpar 287 millj. kr. og er það 16,35% af fasteignamati 

veiðihlunnindanna sem er 1,7 milljarður kr. Skatttekjur sveitarfélagsins af laxveiðihlunnindum og veiði-

húsum þeim tengdum eru 8,8 millj. kr. Árið 2009 eru 41% af veiðijörðum í Borgarbyggð í eigu aðila 

með lögheimili utan sveitarfélagsins en árið 1990 var það hlutfall 27%. Í verkefninu hefur verið varpað 

ljósi á umsvif tengdum laxveiðum í héraðinu, en ljóst að þó nokkur hluti af veltu bæði beinni og óbeinni 

tengdri laxveiði fer út fyrir Borgarbyggð og hefur því ekki margfeldisáhrif þar. Samt sem áður er 

verðmæti auðlindarinnar mikið fyrir sveitarfélagið og íbúa þess, ekki síst eigendur veiðihlunnindanna.  
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FORMÁLI 

Þetta verkefni er lokaáfangi í grunnámi til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Verkefnið 

er 14 ECTS einingar af 180 ECTS eininga námi og var unnið á tímabilinu janúar-maí 2011. 

Leiðbeinandi var Guðmundur Ólafsson, lektor við Háskólann á Bifröst. 

Fjórðungur af laxi á Íslandi af náttúrulegum uppruna veiðist í sveitarfélaginu Borgarbyggð sem gefur til 

kynna að veiðitekjur skipti íbúa sveitarfélagsins miklu máli. Það vakti áhuga á að kanna fjárhagslegt 

umfang og áhrif laxveiðanna, bæði gagnvart íbúum og sveitarfélaginu. Niðurstöðurnar draga fram 

fjárhagslegt mikilvægi veiðiteknanna fyrir nærsamfélagið og umræðan um laxveiðar sem atvinnugrein 

verður markvissari.  

Þakkir eru færðar öllum þeim er fúslega lögðu fram upplýsingar við gerð verkefnisins í trausti þess að ég 

meðhöndlaði hluta af þeim sem trúnaðarupplýsingar. Guðmundi Ólafssyni þakka ég leiðbeiningar við 

gerð verkefnisins og vinnufélögum mínum á Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi stuðning meðan á 

námi stóð. Sérstakar þakkir fær vinnufélagi minn Torfi Jóhannesson fyrir yfirlestur, ábendingar og 

stuðning á lokametrunum. Síðast en ekki síst fær eiginmaður minn Sigurður Már Einarsson innilegar 

þakkir fyrir aðstoð við heimildaöflun, faglegar leiðbeiningar og yfirlestur verkefnisins. Án hans 

þolinmæði og skilnings síðustu fjögur ár hefði allt verið mun erfiðara. 

Þrátt fyrir ofangreinda aðstoð ber höfundur einn fulla ábyrgð á þeim annmörkum sem falist geta í 

skýrslunni. Vinnsla verkefnisins var öll að frumkvæði höfundar og unnin í samræmi við reglur og kröfur 

sem gerðar eru til BS-lokaverkefna við Háskólann á Bifröst. 

 

Borgarnesi, 25. maí 2011  

 

____________________________ 

Anna Steinsen  
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1 INNGANGUR  

Laxveiðar á stöng eru auðlind sem talin er gefa af sér miklar tekjur til eigenda sinna. Í skýrslu 

Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands og Veiðimálastofnunar frá árinu 2004 (hér eftir skýrsla 

Hagfræðistofnunar) kemur fram að árleg efnahagsleg áhrif, bæði bein, óbein og afleidd, séu 7,8-9,1 

milljarður króna á verðgildi ársins 2004. Þar af eru tekjur veiðifélaga taldar 868-961 millj. kr. á ári. 

Einnig kemur fram að tekjur veiðifélaga af laxveiði að frádregnum kostnaði séu 45-53% af 

atvinnutekjum í landbúnaði á Vesturlandi sem gefur til kynna að tekjurnar af veiðinni skipti bændur 

og landeigendur á svæðinu miklu máli (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Veiðimálastofnun, 

2004). 

Borgarbyggð er eitt landstærsta sveitarfélag landsins og þar eru margar af fengsælustu laxveiðiám á 

Íslandi. Því er líklegt að stór hluti jarða í sveitarfélaginu hafi laxveiðihlunnindi, margir af 

jarðaeigendum fái arð í sinn hlut og að umsvif tengd laxveiðinni séu umtalsverð. Borgarbyggð hentar 

því vel til nánari skoðunar á fjárhagslegu mikilvægi laxveiða fyrir nærsamfélagið. Einnig vaknaði sú 

spurning hve mikið af tekjum sveitarfélagsins séu tilkomnar vegna hlunninda og arðgreiðslna í 

tengslum við laxveiðiár. 

Í lok síðustu aldar og fram að bankahruni haustið 2008 var þó nokkuð um að fjárfestar keyptu jarðir. 

Áhugavert er að kanna hvort mikil breyting hafi orðið á eignarhaldi laxveiðijarða á síðustu 20 árum, 

hversu stór hluti laxveiðijarðanna sé í eigu íbúa með lögheimili í Borgarbyggð og hvort og hvaða 

áhrif lögheimili eiganda veiðijarða hafi gagnvart tekjum íbúa í Borgarbyggð og sveitarfélagsins. 

Bæði silungur og lax er veiddur á stöng í sveitarfélaginu en ákveðið var að takmarka athugunina við 

laxveiði þar sem meiri upplýsingar liggja fyrir um hana. Auk þess er um mun minni hagsmuni að 

ræða í silungsveiði samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 

Veiðimálastofnun, 2004). Í ársskýrslu Veiðimálastofnunar 2009 kemur fram að um 70.000 

fullorðinna Íslendinga stundi stangaveiðar sem er u.þ.b. þriðjungur þjóðarinnar og 1.200 ársstörf séu 

tilkomin vegna þeirra (Veiðimálastofnun, 2010). Þar sem margar laxveiðiár eru í Borgarbyggð er 

líklegt að hluti þessara starfa sé innan marka sveitarfélagsins og verulegur hluti þeirra 70.000 

Íslendinga sem stundi stangaveiði heimsæki sveitarfélagið í þeim tilgangi. 

Laxveiðar hafa verið hluti af lífi íbúa Borgarbyggðar frá örófi alda en margir átta sig ef til vill ekki á 

því hversu mikil verðmæti liggja í þessari auðlind. Erfitt er að draga laxveiðiauðlindina fram í 

umræðum um málefni sveitarfélagins og halda því fram að tekjur af laxveiði séu mikilvægar fyrir 

eigendur og íbúa í sveitarfélaginu vegna þess hve fjárhagslegt umfang hennar hefur verið óljóst.  
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Einnig gleymist oft í umræðunni að stangaveiðar og umsvif þeim tengdum er ferðaþjónusta. Verið er 

að selja aðgang að náttúrunni og óveiddan lax í veiðiá. Kaupandi – veiðimaðurinn er ekki að kaupa 

laxinn heldur væntingar um að veiða lax út frá þekkingu um veiði fyrri ára. 

Rannsóknin beinist að því að kanna umfang og áhrif laxveiðiauðlindarinnar í sveitarfélaginu 

Borgarbyggð. Mun stærri og umfangsmeiri rannsókn þyrfti að gera til að ná utanum öll efnahagsleg 

áhrif laxveiða í Borgarbyggð, beinna, óbeinna og afleiddra áhrifa. Ekki er vitað til þess að 

sambærileg rannsókn hafi verið gerð áður fyrir sveitarfélag á Íslandi.  

 

1.1 MARKMIÐ  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna umsvif veiðifélaga og tekjur veiðiréttarhafa af laxveiði í 

Borgarbyggð. Veiðileigutekjur jarðaeigenda og skatttekjur af veiðihlunnindum sveitarfélagsins 

vegna ársins 2009 verða lagðar til grundvallar þessu mati. Einnig verður kannað eignarhald á 

auðlindinni, hvort það hafi breyst síðustu 20 ár og hvaða áhrif breytt eignarhald hefur á tekjur og 

skatta í Borgarbyggð. Veiðiárnar verða ekki metnar hver fyrir sig heldur verður eingöngu miðað við 

heildartölur innan sveitarfélagsins í öllum tilfellum enda markmið rannsóknarinnar að skoða 

heildaráhrif í sveitarfélaginu, en ekki einstakra veiðisvæða.  

Niðurstaða verkefnisins getur gagnast sveitarfélaginu m.a. í tengslum við skipulagsmál, hvort 

auðlindin sé það verðmæt að taka verði sérstakt tillit til verndunar og nýtingar hennar og gæta að því 

að ekki sé þrengt að henni við uppbyggingu í sveitarfélaginu. Öll umræða um laxveiðar verði skýrari 

og markvissari þegar ljóst er hve miklum verðmætum auðlindin er að skila til samfélagsins. 

Niðurstaðan gagnast einnig veiðiréttarhöfum við mat á sínum hlunnindum.  

Markmiðið er að setja fram greinagóða úttekt sem gefur vísbendingu um fjárhagslegt umfang 

laxveiðanna, sé fræðandi fyrir veiðiréttarhafa, íbúa og forsvarsmenn sveitarfélagsins og komi að 

notum þegar fjallað er um veiðihlunnindin. 

 

1.2 RANNSÓKNARSPURNINGAR 

 

 Hverjar eru veiðileigutekjur af laxveiði í Borgarbyggð? 

 Hversu mikill arður fer til eigenda veiðijarða í Borgarbyggð? 

 Hverjar eru skatttekjur Borgarbyggðar af laxveiði? 

 Hefur eignarhald veiðihlunninda breyst á síðustu 20 árum? 
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Til þess að svara rannsóknarspurningunum þarf upplýsingar frá veiðifélögum í sveitarfélaginu um 

heildarveltu, veiðileigutekjur og arðgreiðslur til eigenda veiðijarðanna. Afla þarf upplýsinga um 

fjölda veiðijarða, fasteignamat veiðihlunninda og veiðihúsa og jafnframt upplýsinga um eignarhald 

veiðihlunnindanna árin 1990 og 2009. 

 

1.3 UPPBYGGING RITGERÐAR  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur þar sem greint er frá hvers vegna áhugi vaknaði á að skoða 

veiðihlunnindi í Borgarbyggð og almennar upplýsingar um viðfangsefnið. Þar kemur einnig fram 

hvert er markmiðið með rannsókninni og lagðar fram rannsóknarspurningar verkefnisins ásamt 

stuttum kafla þar sem skýringar á hugtökum eru settar fram. Að lokum er greint frá öðrum 

rannsóknum og skýrslum þar sem verið er að meta fjárhagslegan ávinning og áhrif laxveiða. 

Í öðrum kafla eru upplýsingar um Borgarbyggð og laxveiðiárnar í sveitarfélaginu. Greint er lítillega 

frá sögu stangaveiða og veiðifélaga ásamt lagalegri umgjörð þeirra. Einnig eru upplýsingar um 

fyrirkomulag á skráningu á veiði og að lokum litið á tekjustofna sveitarfélaga. 

Þriðji kaflinn fjallar um rannsóknina og gagnaöflun henni tengdri. Þar er sagt frá hvaða aðferðum var 

beitt við öflun og úrvinnslu gagnanna. 

Í fjórða kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar og umræður um þær ásamt annmörkum 

rannsóknarinnar eru í fimmta kafla.  

 

1.4 HUGTÖK OG ORÐSKÝRINGAR 

Til upplýsinga eru settar fram skýringar á nokkrum hugtökum sem koma fyrir í verkefninu.  

Arðskrá: Skrá yfir veiðihluti hverrar jarðar sem aðild á að laxveiðiánni. Arðskrá er yfirleitt skipt í 

100 eða 1000 hluti og er þeim skipt niður á veiðijarðirnar eftir fyrirfram ákveðnum reglum. 

Arður: Hluti hvers aðila í veiðifélagi sem hann fær greiddan árlega í samræmi við arðskrá félagsins 

(nettó tekjur veiðiréttarhafans).  

Fiskihverfi: „Veiðivatn eða –vötn sem sami fiskstofn byggir og fer um fram og aftur eða ætla má að 

sami fiskstofn byggi og fari um fram og aftur þá er ræktaður hefur verið“ (Lög um lax- og 

silungsveiði nr. 61/2006). 
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Heildartekjur veiðifélags: Allar tekjur veiðifélagsins, hvort sem þær tengjast beint eða óbeint 

laxveiðinni. Í heildartekjum geta einnig verið ýmis framlög og styrkir ásamt tekjum af silungsveiði. 

Leigutaki: Sá aðili sem leigir laxveiðiána af veiðifélaginu. Getur verið einstaklingur en oftast félög, 

t.d. stangaveiðifélög sem algengt er að leigi ár af veiðifélögum. 

Stangardagur: Stangardagur er framboð veiðidaga margfaldað með fjölda stanga. Ef veitt er í 

laxveiðiá í 100 daga á ári og leyfilegar stengur 3, þá eru það 300 stangardagar sem eru í boði í þeirri 

veiðiá árlega.  

Vatnasvið: Landsvæði þar sem vatn safnast saman af í sameiginlegan farveg af nokkru svæði, þannig 

að úr verði afmarkað vatnsfall. Þ.e. allt það land sem er innan vatnaskila viðkomandi vatnsfalls. 

Veiðifélag: Félagsskapur veiðiréttarhafa í sama fiskihverfi.  

Veiðileigutekjur/veiðitekjur: Tekjur sem leigutaki greiðir fyrir afnot af laxveiðiá. Ef veiðifélag sér 

sjálft um sölu veiðidaga í ánni eru þetta tekjurnar af þeirri sölu en í flestum tilfellum er þetta leigan 

sem leigutakarnir greiða veiðifélaginu fyrir afnot af ánni.  

Veiðiréttarhafi: Eigandi eða sá sem hefur umráð yfir fasteign með veiðirétti. 

Veiðitímabil: Það tímabil sem leyfilegt er að veiða lax á stöng í ám á Íslandi. 

 

1.5 AÐRAR RANNSÓKNIR  

Þegar leitað er eftir rannsóknum um svipað efni, kemur í ljós að nokkrum sinnum hefur verið reynt 

að skoða efnahagsleg áhrif stangaveiða eða hluta þeirra. Mismunandi aðferðir og nálganir eru 

notaðar í rannsóknunum en allar niðurstöður sem fram koma í kafla 1.5 eru framreiknaðar miðað við 

neysluverðsvísitölu til ársins 2009.  

Björn Snær Guðbrandsson skrifaði árið 1990 kandídatsritgerð um efnahagslegt umhverfi laxveiða á 

Íslandi. Markmiðið var að áætla hve miklum fjármunum laxveiðin og það sem henni tilheyrir velti 

árlega og viðmiðun var árið 1988. Sendir voru spurningalistar til veiðifélaga um allt land en einnig 

voru tekin viðtöl við veiðimenn og leigutaka. Ekki reyndist unnt að ná upphaflegu markmiði vegna 

mikils umfangs og var því aðaláherslan lögð á rekstur veiðifélaganna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kom m.a. fram að heildartekjur veiðifélaga voru tæplega 1.074 millj. kr., veiðitekjur tæplega 1.010 

millj. kr. og útgreiddur arður rúmlega 852 millj. kr. (framreiknað 1988→2009) (Björn Snær 

Guðbrandsson, 1990). 
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Árið 1996 skrifaði Sigurður Már Einarsson fiskifræðingur hjá Veiðimálastofnun grein í Frey þar sem 

hann mat veiðitekjur veiðifélaga út frá athugun á ársreikningum nokkurra veiðifélaga í Borgarfirði 

og meðalveiði áranna 1974-1994. Samkvæmt þessari nálgun voru veiðitekjurnar árið 1996 á bilinu 

1.070 – 1.167 millj. kr. (framreiknað 1994 2009) (Sigurður Már Einarsson, 1996). 

Árið 2000 var gefin út skýrsla um hagfræðilegan ábata af stangaveiðum á Norðurlöndunum. Gerð 

var póstkönnun, þar sem reynt var að meta aðra þætti en efnahagslegt virði stangaveiðanna, eins og 

t.d. hversu mikið stangaveiðimenn væru tilbúnir að greiða umfram það sem þeir greiddu nú þegar. 

Neytendaábati er mismunur milli uppsetts verðs og þess sem veiðimaður er tilbúin að greiða. Þannig 

var metið notagildi og annað tengt náttúru og útivist og heildarvirði náttúrurauðlindarinnar metið út 

frá því. Í niðurstöðum kom fram að Íslendingar væru tilbúnir til að greiða talsvert meira fyrir veiðina, 

bæði þeir sem ekki stunda stangaveiði og þeir sem stunda hana, þrátt fyrir að útgjöld vegna 

stangaveiða væru hæst á Íslandi af Norðurlöndunum. Íslendingar voru samkvæmt því tilbúnir að 

greiða fyrir að viðhalda laxastofninum og vernda umhverfi laxveiðiánna. Hagfræðilegt virði 

stangaveiði á Íslandi samkvæmt rannsókninni var 3.375 millj. kr. (framreiknað 2000 2009) 

(Toivonen, o.fl., 2000). 

Veiðimálastjóri gaf út grein árið 2002 þar sem efnahagslegt virði stanga- og netaveiða er áætlað út 

frá gögnum um veiði og tekjur nokkurra veiðifélaga á árunum 1995-2000. Gert var ráð fyrir að 

veiðidagar væru 100 í hverri á og nýting þeirra væri 85%. Í niðurstöðum kom fram að veiðitekjur 

væru 851 millj. kr. en heildartekjur vegna sölu veiðileyfa, gistingu og leiðsögu við ánna væru 

rúmlega 2.076 millj. kr. (framreiknað 2002 2009). Virði stangaveidds lax var áætlað 35 sinnum 

verðmætara en netaveidds (Árni Ísaksson og Sumarliði Óskarsson, 2002).  

Í september 2004 kom út skýrsla gerð af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Veiðimálastofnun að 

beiðni Landssambands veiðifélaga um efnahagsleg áhrif og líffræðilega stöðu lax- og silungsveiða á 

Íslandi. Í fyrrihluta skýrslunnar, sem unnin er af Sveini Agnarssyni og Þóru Helgadóttur var gerð 

úttekt á heildarverðmætum veiði, beinum, óbeinum og afleiddum tekjum.  

Sendir voru spurningalistar til allra skráðra veiðifélaga á landinu til að afla upplýsinga um rekstur 

þeirra. Gert var ráð fyrir að veiðitekjur væru 80-82% af heildartekjum veiðifélaga og álagning 

leigutaka væri 25-30%. Aðrar tekjur sem tengdust stangaveiðum voru metnar bæði gagnvart 

erlendum og innlendum ferðamönnum. 
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Einnig voru metin óbein og afleidd áhrif eða efnahagsleg margföldunaráhrif stangaveiða og 

margfaldarinn 4,04 notaður í því skyni. Heildar efnahagsleg áhrif stangaveiða voru metin á 11.507-

13.396 millj. kr. en bein áhrif metin á 2.567-3.145 millj. kr. (framreiknað maí 2004 2009)(Tafla 1). 

 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að stangaveiðar leggðu mun meira til þjóðarbúsins en áður var talið og 

að starfsemi í kringum þær væri umtalsverð. Þó svo að veiðarnar séu mis mikilvægar fyrir 

viðkomandi héruð, þá mætti færa rök fyrir því að tekjur af lax- og silungsveiði geti skipt sköpum um 

að byggð haldist í þeim héruðum þar sem gjöfular lax- og silungsveiðiár eru staðsettar. Í skýrslunni 

eru m.a. skoðaðar tekjur veiðifélaga sem hlutfall af atvinnutekjum í landbúnaði eftir landshlutum. 

Miðað við niðurstöður skýrslunnar eru tekjur veiðifélaga 44,9-53,2% af atvinnutekjum í landbúnaði á 

Vesturlandi, en þetta hlutfall er mun lægra fyrir aðra landshluta. Einnig var fjallað um stangaveiði 

sem hluta af ferðaþjónustu og bentu skýrsluhöfundar á það í lokin að góð samvinna landeigenda, 

leigutaka, aðila innan ferðaþjónustunnar og skilningur stjórnvalda á mikilvægi atvinnugreinarinnar 

væri þýðingarmikil fyrir áframhaldandi þróun stangaveiðinnar (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 

Veiðimálastofnun, 2004). 

Brynjar Örn Ólafsson skrifaði árið 2009 meistararitgerð um verðmæti íslenskra stangaveiðisvæða 

með hliðsjón af neytendaábata. Þar leitaðist hann við að meta heildarvirði, ekki eingöngu út frá 

bókhaldslegu verðmæti heldur einnig hagrænu virði. Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af þeim 

svæðum sem stóðu félagsmönnum Stangaveiðifélags Reykjavíkur til boða á árunum 2005-2008 og 

söluskrár viðkomandi tímabila notaðar til að finna verð dagveiðileyfa. Til þess að útskýra þróun 

verðs veiðileyfa notaði hann ýmsar breytur, m.a. meðalþyngd veiddra fiska, fjölda veiddra fiska á 

stöng hvern veiðidag, ferðakostnað og nýtingu veiðileyfa. Neytendaábati íslenskra stangaveiðileyfa 

reiknaðist í hærra lagi miðað við sambærilegar erlendar rannsóknir. Einnig kemur fram að samtala 

metins neytenda- og framleiðendaábata sé nálgun á heildarvirði stangaveiðisvæða í hagfræðilegum 

TAFLA 1   EFNAHAGSLEG ÁHRIF INNLENDRA OG ERLENDRA STANGAVEIÐIMANNA Á ÍSLANDI. 

 HEIMILD: (HAGFRÆÐISTOFNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS OG VEIÐIMÁLASTOFNUN, 2004).  

(FRAMREIKNAÐ MAÍ 2004 2009)ÚRVINNSLA HÖFUNDAR. 

 
                             

 

 

Neðra mat Efra mat

Bein áhrif

-           Tekjur veiðifélaga 1.278.806.327 1.415.821.291

-           Tekjur leigutaka 254.877.298 335.907.653

-           Tekjur annarra 

-        Innlendir 738.112.869 799.990.594

-        Erlendir 296.129.115 593.731.509
Bein áhrif (Samtals) 2.567.925.609 3.145.451.047

Óbein og afleidd áhrif 8.939.858.059 10.251.076.528
Efnahagslegt virði 11.507.783.668 13.396.527.576
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TAFLA 2   SAMANTEKT ÚR ELDRI KÖNNUNUM  

(VERÐLAG 2009) 

 

 
 

Veiðitekjur Tekjur leigutaka Samtals

Ár/Hlutfall 83,38%* 16,61%* 100%

1990 1.009.819.662 201.265.900 1.211.085.562

1996 1.070.186.335 213.297.507 1.283.483.842

2002 850.982.585 169.608.280 1.020.590.866

2004 1.278.806.327 254.877.298 1.533.683.625

2009 1.685.133.837 335.861.928 2.020.995.765

*Hlutfall milli veiðtekna og tekna leigutaka er tekið úr skýrslu Hagfræðistofnunar.

Feitletraðar tölur í töflunni eru teknar úr viðkomandi skýrslum, en skáletraðar áætlaðar.

skilningi og ætti að nýtast til kostnaðar- og nytjagreininga veiðisvæðanna (Brynjar Örn Ólafsson, 

2009). 

Sigurbergur Steinsson skrifaði um stangaveiðimarkaðinn á Íslandi í BS lokaverkefni sínu við 

Háskólann á Bifröst. Hann lagði mat á heildartekjur af laxveiðisölu árið 2009 með því að afla gagna 

hjá veiðileyfasölum um verð veiðileyfa og notaði líkan við að meta heildartekjur í þeim ám þar sem 

verð fékkst ekki uppgefið. Helstu niðurstöður voru að heildartekjur af laxveiðisölu árið 2009 voru 

metnar á 2.021 millj. kr. Niðurstöður voru síðan bornar saman við framreiknaðar heildartekjur af 

laxveiðisölu samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar frá árinu 2004 og var verðmætaaukningin um 500 

milljónir. Er sú hækkun rakin til hækkunar leiguverðs fyrir árnar, aukinnar áherslu á 

hagnaðarsjónarmið leigutaka ásamt auknu framboði af dýrum veiðidögum í kjölfar þess að 

hafbeitarár komu á markað (Sigurbergur Steinsson, 2010).  

SAMANTEKT ÚR ELDRI KÖNNUNUM 

Í fjórum af fimm eldri úttektum eru veiðitekjur afmarkaðar í niðurstöðum, en í skýrslu frá 2009 er 

verið að meta stangaveiðimarkaðinn í heild og því voru veiðitekjur ekki sérstaklega tilgreindar. 

Brugðið var á það ráð að nota þá skiptingu sem notuð var í niðurstöðum í skýrslu Hagfræðistofnunar 

frá 2004 til að hægt væri að bera tölur eldri rannsókna saman. Þannig voru veiðitekjur eða tekjur 

leigutaka (eftir því hvort vantaði) reiknaðar út frá því hlutfalli.  

Þá kemur í ljós að ekki er mikill munur er á veiðitekjum í eldri könnunum en sú yngsta frá 2009 sker 

sig þó úr. Veiðitekjur eru samkvæmt úttektunum á bilinu 851-1.279 millj. kr. í könnunum gerðum á 

árunum 1990-2004, en í úttekt frá árinu 2009 eru þær metnar 1.685 millj. kr. (Tafla 2). Í 

rannsókninni frá árinu 2009 er munurinn m.a. skýrður með því að leiguverð fyrir árnar hafi hækkað 

umfram verðþróun (Sigurbergur Steinsson, 2010). 
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TAFLA 3   LAXVEIÐIÁR Í BORGARBYGGÐ 

 

Vatnakerfi Hvítár Mýrar 

Andakílsá 
Flókadalsá 
Gljúfurá 
Gufuá 
Grímsá og Tunguá 
Hvítá 
Norðlingafljót 
Norðurá 
Reykjadalsá 
Þverá og Kjarrá 

Álftá 
Haffjarðará 
Hítará 
Langá 
Urriðaá 

 

 

MYND 1   ÍSLAND - BORGARBYGGÐ 

 

2 UMHVERFI, STAÐHÆTTIR OG SAGA 

 

2.1 BORGARBYGGÐ 

Sveitarfélagið Borgarbyggð er sameinað sveitarfélag 13 hreppa og voru 12 þeirra í Mýra- og 

Borgarfjarðarsýslu en einn í Snæfells- og Hnappadalssýslu (Sveitarfélög á Vesturlandi frá 1950, 

2006). Borgarbyggð er á Vesturlandi og nær frá norðanverðri Skarðsheiði í suðri, að Eyja- og 

Miklaholtshreppi í norðri og 

Holtavörðuheiði í austri (Mynd 1).  

Borgarnes er stærsti þéttbýliskjarni 

sveitarfélagsins, en einnig hefur 

myndast þéttbýli á Hvanneyri, 

Kleppjárnsreykjum, Bifröst og í 

Reykholti. Í sveitarfélaginu bjuggu 

3.744 íbúa 1. janúar 2009 og af þeim 

bjuggu 2.567 í þéttbýli og 1.177 í 

dreifbýli (Hagstofa Íslands, án 

dags.). Árið 2011 hafði íbúum 

sveitarfélagsins fækkað um 268 íbúa 

og voru 1. janúar 3.476, þar af voru 2.346 í þéttbýli og 1.130 í dreifbýli. Mest var fækkunin í 

Borgarnesi um 192 íbúa en í dreifbýli fækkaði um 47. Samkvæmt munnlegum upplýsingum frá 

Búnaðarsamtökum Vesturlands þá eru 398 

lögbýli í Borgarbyggð og þar af 291 með 

búskap (Búnaðarsamtök Vesturlands, 2011). 

Sveitarfélagið er landbúnaðarhérað en aðrar 

atvinnugreinar eru þjónusta og iðnaður. Auk 

grunnskóla, menntaskóla og tveggja háskóla er 

meðal annars mikil þjónusta tengd 

ferðamönnum í sveitarfélaginu. Bæði er 

Borgarnes vinsæll áningar-staður á 

hringveginum og fjöldi sumarbústaða er í 

héraðinu. Auk þess eru þar ýmsar náttúruperlur 

og menningartengd ferðaþjónusta sem hafa aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  
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Fjöldi áa setur mikinn svip á sveitarfélagið en í Borgarbyggð eru 15 laxveiðiár. Vatnakerfi Hvítár er 

þar stærst en áin er 117 km og vatnasvið árinnar er 3.880 km
2
 en heildarflatarmál Borgarbyggðar er 

4.926 km
2
. Í Hvítá falla níu þverár, en að auki eru 5 laxveiðiár á Mýrunum í sveitarfélaginu (Tafla 3). 

Fiskgengir hlutar aðalánna og hliðaráa þeirra í Borgarbyggð eru 484 km, þar af eru 377 km á 

vatnasvæði Hvítár (Sigurður Már Einarsson, 2011a). 

 

2.2 STANGAVEIÐAR SEM ATVINNUGREIN Í BORGARBYGGÐ 

Laxveiði hefur verið stunduð í ám í Borgarbyggð frá landnámstíð. Aðallega var stunduð neta- og 

ádráttarveiði þar til á seinni hluta 19. aldar að stangaveiði varð almennari og stunduð sem íþrótt 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Veiðimálastofnun, 2004). Andrés Fjeldsted (f.1833-d.1917) 

hóf búskap 1862 og er talinn upphafsmaður meðal Íslendinga að stangaveiði í Borgarfirði. Hann 

fullyrti að stöng er hann eignaðist frá Englandi 1952 hafi verið fyrsta veiðistöng sem til Íslands hafi 

komið (Björn J. Blöndal, 1972a). Sagt var Andrés væri eini maðurinn í héraðinu sem talaði ensku og 

því hafi dvalist hjá honum margir Englendingar á sumri hverju. Englendingarnir voru með 

laxastengur og byssur meðferðis og fékk Andrés leyfi fyrir þá til að veiða í Grímsá, gegn því að þeir 

afhentu aflann.  

Mörg ár liðu með þessu fyrirkomulagi allt fram til ársins 1884, en þá leigði Andrés Grímsá fyrir 50 

ensk pund af þeim sem áttu veiðiréttinn og seldi veiðileyfi til Englendinganna. Í kjölfarið jókst 

eftirspurnin mikið og leigði Andrés þá einnig Langá. The Icelandic Angling Club var stofnaður í 

London árið 1886 og starfaði í 10 ár. Andrés leigði fleiri ár í Borgarfirði fyrir veiðifélagið, m.a. 

Þverá og Norðurá. Enska veiðifélagið lagðist niður 1896 en árnar héldu áfram að vera leigðar 

Englendingum og byggðu þeir veiðihús bæði við Grímsá og Þverá (Sigurður Fjeldsted, 1938). Til 

merkis um hve lítið héraðsbúum þótti til Englendinganna koma og veiðiskapar þeirra, þá voru þeir 

kallaðir „þeir vitlausu“ eða „þeir vitlausu ensku“ (Björn J. Blöndal, 1972a).  

Ensku húsin við Langá voru upphaflega byggð sem íbúðarhús árið 1884 að því að talið er. Um 

aldamótin 1900 var þeim breytt í veiðihús fyrir erlenda veiðimenn og nýtt á þann hátt fram til 1998 

þegar stærra veiðihús var byggt við ánna (Ensku húsin, án. dags.). Veiðihúsið og áin voru í eigu 

erlendra aðila, bæði skoskra og enskra á árunum 1902-1944. 

Í kjölfarið þess að erlendir aðilar fara að stunda stangaveiði náði íþróttin einhverri útbreiðslu meðal 

landsmanna en varð ekki almenn fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands og Veiðimálastofnun, 2004). Uppúr 1970 jókst svo eftirspurn eftir laxveiði á stöng, 

útlendingar sóttu í veiðina og verðgildi ánna jókst (Sigurður Már Einarsson, 1994). 
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Frá árinu 1997 hefur engin laxveiði verið stunduð frá sjó og er því svo til öll nýting í ferskvatni. Árið 

1932 eru sett lög sem banna sjávarveiði, en þó eru enn nokkrar jarðir sem hafa undanþágu til 

sjávarveiða (Sigurður Már Einarsson, 1994). Í Hvítá var lengst af stunduð netaveiði en frá 1991 hafa 

flestar netalagnirnar verið leigðar af veiðifélögum hliðaránna sem greiða gjald fyrir upptöku netanna 

og er því skipt milli eigenda veiðijarða Hvítár samkvæmt arðskrá. Endurspeglar þessi aðgerð þá 

þróun að stangaveiða frekar lax en netaveiða (Sigurður Már Einarsson og Guðni Guðbergsson, 

2003). Fjögur veiðisvæði í Hvítá eru rekin af eigendum þeirra án tengsla við veiðifélagið að öðru 

leyti en því að þeir greiða fyrir upptöku netanna í ánni. Veiðifélag Þverár greiðir einnig nokkrum 

jörðum fyrir upptöku neta.  

Sú þróun að stangaveiða lax frekar en að netaveiða liggur eflaust í því hversu stangaveiddur lax er 

verðmætari en netaveiddur (Guðni Guðbergsson, 2010). Í nokkrum úttektum sem hafa verið gerðar 

hafa verið þar sem verið er að meta virði laxveiði kemur fram að virði stangaveidds lax er 14-15 falt 

meira en netaveidds lax ((Árni Ísaksson og Sumarliði Óskarsson, 2002) (Sigurður Már Einarsson, 

1994).  

 

2.3 REKSTUR VEIÐIFÉLAGA, HLUTVERK OG SKYLDUR 

Veiðifélög hafa gegnt mikilvægu hlutverki við að koma skipulagi á veiðimál á Íslandi og komið í veg 

fyrir ofnýtingu veiðistofna í ánum. Í Grágás er að finna fyrstu skráðu lagaákvæði um veiði og í 

Jónsbók er fjallað um einkarétt landeiganda til að veiða í sínu landi en þau lög virðast aðallega 

beinast að jöfnun veiði og að koma í veg fyrir yfirgang. (Stefán Már Stefánsson og Eyvindur G. 

Gunnarsson,, 2011) 

Árið 1861 samdi Jón Sigurðsson (1811-1879), oft nefndur forseti, kver sem hét „Lítil varningsbók. 

Handa bændum og búmönnum á Íslandi. Samin eftir ýmsum skýrslum“. Sérstakur kafli er um lax og 

Englendingar tilteknir sem þeir er mestan áhuga hafi á veiðunum, ekki eingöngu til ábata heldur til 

skemmtunar. Það sé svo komið að varla fáist lax hvorki í Englandi né Skotlandi og fari Englendingar 

m.a. til Noregs til að veiða lax. Jón varar svo við ofveiði með eftirfarandi orðum (Björn J. Blöndal, 

1972b):  

„Þetta er nokkurs athuga vert fyrir oss, að haga svo veiðum vorum að vér ekki eyðum þeim, þó 

vér hefðum afl og kunnáttu til þess, með því að beita þeim vígvélum, sem gjörir öllum laxi 

ómögulegt að komast upp í árnar til að leggja egg sín og tímgast, og er þetta því 

aðgæzluverðara, sem hætt er við að oss fari sem öðrum, að veiðihugurinn og kappið ráði 

meira en fyrirhugi og skynsamlegt ráðlag“. (Jón Sigurðsson, 1861) 
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Hvort þessi varnaðarorð hafi orðið til samþykktar laga nr. 16/1876, viðaukalög við 56. kap. 

landsleigubálks Jónsbókar, um friðun á laxi skal ósagt. Í lögum nr. 6/1886 um friðun á laxi er sett 

fram heimild til að stofna félagsskap um veiði og eru það fyrstu merki um veiðifélög í lagabálkum.  

Fyrsti vísir að því að hægt væri að skylda menn til þátttöku í veiðifélögum er sett í lögum nr. 

61/1932, sem voru fyrstu heildstæðu lögin um lax- og silungsveiði. Þar segir að ef aukinn meirihluti 

hafi í samræmi við reglur í lögunum samþykkt að stofna félag um veiðina sé öllum öðrum 

jarðeigendum við ána skylt að gerast félagar. Annað sem er sett fram í lögunum frá 1932 var að 

bannað væri að skilja veiðiréttinn frá landareigninni, bæði fyrir fullt og allt eða tiltekinn tíma en þó 

með undantekningarákvæðum  (Stefán Már Stefánsson og Eyvindur G. Gunnarsson,, 2011).  

 Í lögum nr. 6/1929 var heimilað að stofna fiskiræktarfélög en árið 1970 þegar fyrstu lögin voru 

samþykkt þar sem skylt væri að hafa félagsskap um veiði í hverju fiskihverfi voru fiskiræktarfélögin 

lögð niður (Stefán Már Stefánsson og Eyvindur G. Gunnarsson,, 2011). Lög nr. 76/1970 voru í gildi 

fram til ársins 2006 en þá voru samþykkt á Alþingi lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006 (hér eftir 

LOS) (Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006).  

Markmið núgildandi laga um lax- og silungsveiði kemur fram í 1. gr. LOS, en þar segir: 

 „Marmið laga þessara er að kveða á um veiðirétt í ferskvatni og skynsamlega, hagkvæma og 

sjálfbæra nýtingu fiskstofna í ferskvatni og verndun þeirra.“ 

Í 37. gr. LOS er mönnum gert skylt að hafa með sér félagsskap um veiði í hverju fiskihverfi en 

félagsmenn veiðifélags eru þeir sem skráðir eru veiðiréttarhafar skv. 12. gr. sömu laga. Hlutverk 

þessara félaga er að setja og fylgja eftir reglum um veiðistjórnun og veiðiaðferðir, að stunduð sé 

fiskrækt á svæðinu til að tryggja vöxt og viðgang fiskistofna og sjálfbæra nýtingu þeirra, skipta veiði 

eða arði milli félagsmanna og ráðstafa rétti til stangaveiði á svæðinu.  

Eignir veiðifélaga tilheyra fasteignum sem eiga veiðirétt á svæðinu og skiptast samkvæmt arðskrá 

sbr. 6.ml. 37. gr. LOS. Sama á við um kostnað veiðifélagsins, hann er greiddur af félagsmönnum í 

samræmi við arðskrárhlutfall þeirra, sbr. 1. ml. 42. gr. LOS. Nánar er kveðið á um starfsemi 

veiðifélaga í reglugerð um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006 (Reglugerð um starfsemi veiðifélaga 

nr. 1024/2006). 

Samkvæmt 41. gr. LOS er veiðifélögum skylt að láta gera arðskrá, sem sýni hve hár hlutur hvers 

félagsmanns er af veiði eða arði félagsins. Þegar metinn er hlutur hvers og eins er ekki eingöngu 

metin landlengd að veiðivatni. Reynt er að taka með aðra áhrifaþætti eins og t.d. aðstöðu til neta- og 

stangaveiði, vatnsmagn árinnar og stærðar vatnsbotns ásamt því að metin eru hrygningar- og 
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uppeldisskilyrði fisks fyrir hverju landi fyrir sig. Nánari umfjöllun um gerð arðskráa er að finna í 

reglugerð nr. 412/2007 (Reglugerð um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007). 

Skylduaðild að veiðifélögum er talin vera forsenda sjálfbærar nýtingar auðlindarinnar og hafa orðið 

til þess að betur hefur verið farið með laxveiðiár hérlendis en í nágrannalöndum okkar þar sem 

landeigendur ráðstafa veiðirétti fyrir sínu landi (Snorri Þorsteinsson, 2008).  

  

2.4 SKRÁNING LAXVEIÐA 

Veiðiréttarhöfum og þeim er veiðina stundar er skylt að skrá alla veiði í veiðibækur og skila inn til 

Veiðimálastofnunar sbr. 13. gr. LOS. Veiðimálastofnun sér um að senda út veiðibækur í samræmdu 

formi og veiðifélög eða veiðirétthafar skila þeim útfylltum til Fiskistofu. Veiðimálastofnun og 

Fiskistofa halda utan um skráningu og úrvinnslu gagnanna og gefa út í skýrslu um veiði viðkomandi 

árs ásamt meðaltölum og samanburði við fyrri ár. Mikilvægt er að halda sem nákvæmasta skráningu 

á veiðitölum, þar sem þær eru bæði notaðar við mat á verðgildi veiðiáa og útreikninga við skiptingu 

arðs milli veiðieigenda. Veiðitölurnar eru einnig mikilvægar við rannsóknir sem tengjast nýtingu, 

verndun og viðhald auðlindarinnar. Samfelld rafræn skráning hefur verið á laxveiði í flestum ám á 

landinu frá árinu 1974 en til eru veiðitölur allt frá miðri síðustu öld. Skráning á laxveiði á Íslandi er 

með því besta sem gerist hjá laxveiðiþjóðum (Guðni Guðbergsson, 2010). Skv. 2. mgr. 13. gr. LOS 

eru veiðitölur opinber gögn og almennar upplýsingar úr þeim skulu vera aðgengilegar almenningi og 

öðrum rannsóknar- og ráðgjafaraðilum.  

 

2.5 SKATTAR AF FASTEIGNUM. HLUNNINDUM OG ARÐI 

Tekjustofna sveitarfélaga eru eftirfarandi: 

a. Fasteignaskattur. 

b. Framlög úr Jöfnunarsjóði. 

c. Útsvör.“ 

 

Stofn fasteignaskatts er fasteignamat og sveitarstjórnir ákveða skatthlutfall innan þeirra marka sem 

lögin kveða á um. Veiðihlunnindi falla undir a-lið, 3.mgr. 3.gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna 

sveitarfélaga (Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995) (hér eftir LTS), þar sem skatthlutfall má 

vera allt að 0,5% en veiðihús undir c-lið, 3.mgr. 3.gr. laganna þar sem hlutfallið má vera allt að 

1,32%. Í 4.mgr. 3.gr LTS er sveitarstjórnum jafnframt veitt heimild til að hækka um allt að 25% 
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hundraðshluta skatthlutfall tilgreindra í a og c lið laganna. Veiðihlunnindi eru metin sérstaklega í 

fasteignamati og því auðvelt að skoða þau sérstaklega. 

Vegna arðgreiðslna árið 2009 var skylt að greiða tekjuskatt sbr. lög nr. 90/2003 (hér eftir TSL) um 

tekjuskatt (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 (útgáfa 136a, 1. janúar 2009)). Þar segir m.a. í 3. mgr. 66. 

gr. TSL: 

 „Til fjármagnstekna utan rekstrar skulu jafnframt teljast tekjur úr veiðifélagi hjá þeim 

einstaklingi sem hefur búrekstur eða annan rekstur á jörð með höndum.”  

Jafnframt kemur fram í 4.mgr. sömu greinar að sú fjárhæð sem reiknast skv. 3 mgr. sé endanleg 

álagning, þ.e. að ekki séu önnur opinber gjöld greidd af tilgreindum tekjustofni. Tekjuskattur rennur 

að fullu í Ríkissjóð Íslands. 
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3 RANNSÓKN OG GAGNAÖFLUN 

Rannsóknarefnið var afmarkað á haustdögum 2010 og í kjölfarið voru rannsóknaraðferðir valdar. 

Gagnaöflun hófst á fyrstu mánuðum ársins 2011 og var blönduð aðferð notuð við heimildaöflun bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir. Opinber gögn voru að mestu aðgengileg á vefnum en einnig 

þurfti að óska eftir gögnum frá viðkomandi stofnunum. Í mars var hafist handa við að greina 

upplýsingarnar og vinna gögnin. Ekki var farið að vinna niðurstöður fyrr en liðið var á apríl, þar sem 

höfundur hafði ekki áttað sig á að fjögur veiðisvæði voru í Hvítá þar sem ekki voru veiðifélög heldur 

voru svæðin starfrækt af eigendum sínum. Vel gekk þó að fá upplýsingar um þrjú þeirra og var það 

látið nægja og það fjórða áætlað. Þar sem ekki voru til staðar ársreikningar veiðifélaganna né 

veiðitölur vegna ársins 2010 var ákveðið að nota 2009 sem viðmiðunarár.  

 

3.1  LAXVEIÐI 

Gögn um árlega laxveiði eru aðgengileg í útgefnum skýrslum Veiðimálastofnunar og Fiskistofu. Til 

eru aðgengileg gögn frá því árið 1974 fyrir flestar ár á Íslandi. Ákveðið var að fjalla aðallega um 

náttúrulegar eða sjálfbærar laxveiðiár í verkefninu, þar sem aðrar forsendur gilda um „tilbúnar“ 

laxveiðiár og/eða hafbeitarár. Norðlingafljót er í sveitarfélaginu Borgarbyggð en Hafnará í 

Hvalfjarðarsveit er notuð sem uppeldisá og fiskur þaðan fluttur í Norðlingafljót og telst áin því vera 

„tilbúin“ laxveiðiá. Hafbeitarár byggja á sleppingum gönguseiða sem sett eru í sleppitjarnir og ganga 

þaðan til beitar í hafi. Laxinn gengur síðan upp í ána á ný og er nýttur til stangaveiði (Guðni 

Guðbergsson, 2010). Hér eftir eru báðar þessar aðferðir kallaðar hafbeitarár eins og gert er í skýrslu 

Veiðimálastofnunar og Fiskistofu vegna veiðinnar 2009. Þó svo að í flestum náttúrulegu 

laxveiðiánum sé stunduð einhver fiskirækt með sleppingum seiða þá er tilkostnaðurinn talsvert minni 

en í hafbeitaránum. Í hafbeitarárnar er sleppt mun meiri fjölda af seiðum og fer því mun stærri hluti 

veiðiteknanna í kostnað við umhirðu seiðanna áður en þeim er sleppt. Rekstrarforsendur hafbeitaráa 

eru því ekki sambærilegar við náttúrulegar laxveiðiár og því var ákveðið að halda þeim fyrir utan 

þessa umfjöllun.  

Í framsettum tölum um laxveiði er gert ráð fyrir veiddum laxi hvort sem honum er sleppt aftur eða 

ekki. Í skýrslum Veiðimálastofnunar um laxveiði er bæði gefnar upp tölur fyrir veiði og afla. Afli er 

þar skilgreindur sem fjöldi landaðra fiska en tölur fyrir veiði innihalda alla veiði einnig þá laxa sem 

sleppt er aftur.  
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Upplýsingar um laxveiðina eru allar unnar úr gögnum í skýrslu Veiðimálastofnunar og Fiskistofu 

2009. Fyrst er litið yfir heildarveiðina á landsvísu, þá er veiðinni á Vesturlandi gerð skil og settar 

fram veiðitölur úr Borgarbyggð. Einnig voru mismunandi svæði borin saman til að gera sér grein 

fyrir hlut sveitarfélagsins í veiðinni. (Allar tölur miðast við laxa af náttúrulegum stofni, nema annað 

sé tekið fram). Í viðauka D eru veiðitölur yfir þær laxveiðiár í Borgarbyggð sem fjallað er um þessu 

verkefni árin 1974-2009 ásamt meðaltölum og hæstu og lægstu gildum á þessu tímabili. 

 

3.2 VEIÐIFÉLÖG 

Óskað var eftir ársreikningum veiðifélaga með bréfi dagsettu 17. febrúar 2011 (Viðauki A) ásamt 

spurningalista (Viðauki B). Fyrirspurn var send til 11 veiðifélaga sem eru um 12 laxveiðiár og bárust 

svör frá þeim öllum.  

Urriðaá er deild í Veiðifélagi Langár og Urriðaá og telst því sem eitt veiðifélag um tvær ár.  

Andakílsá er að hluta til í Skorradalshreppi. Í veiðitölum í þessu verkefni er áin að fullu talin með, en 

í útreikningum um fasteignagjöld, eignarhald, veiðitekjur og arð er eingöngu reiknað með þeim hluta 

sem er í sveitarfélaginu Borgarbyggð. 

Í Haffjarðará er ekki veiðifélag og er sú á um margt sérstök. Bæði fylgir veiðiréttur hennar ekki landi 

eins venja er heldur er sérmetin fasteign (án lands) og eignarhaldið er í höndum tveggja aðila sem 

jafnframt sjá um útleigu árinnar. Veiðitekjur og arður í Haffjarðará var áætlað miðað við meðaltöl 

svipaðra laxveiðiáa. Haffjarðará skiptir Borgarbyggð og Eyja- og Miklaholtshreppi og telst því til 

helminga í hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Í veiðitölum í þessu verkefni er áin að fullu talin með, en í 

útreikningum um fasteignagjöld, eignarhald, veiðitekjur og arð er eingöngu reiknað með þeim hluta 

sem er í sveitarfélaginu Borgarbyggð. 

Veiðifélagið Hvítá fær greiðslur frá veiðifélögum allra hliðaráa á vatnasvæðinu fyrir upptöku 

netalagna og inniheldur ársreikningur veiðifélagsins eingöngu þær tekjur. Í Hvítá eru fjögur svæði 

við ármót hliðaráa þar sem veitt er á stöng. Eigendur þeirra svæða greiða veiðifélagi Hvítár einnig 

fyrir upptöku netalagna. Þessi fjögur svæði eru ýmist rekin af eigendum sínum eða áin leigð út og er 

reksturinn á engan hátt í tengslum við rekstur veiðifélags Hvítár. Munnlegar upplýsingar um 

veiðitekjur fengust frá þremur þessara svæða en á veiðisvæðinu Straumum voru þær áætlaðar og 

voru þá hin svæðin höfð til viðmiðunar. 
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Veiðifélag Þverár og Kjarrár greiðir nokkrum jörðum fyrir upptöku netalagna og eru þær greiðslur 

reiknaðar sem veiðitekjur viðkomandi jarða. 

Veiðifélagið Flóka við Flókadalsá er eina veiðifélagið í þessari umfjöllun þar sem eigendur sjá 

alfarið um alla þætti starfseminnar. 

Gufuá er sleppt í allri umfjöllun nema í heildarveiði yfir landið. Nýlega er farið að leigja hana út sem 

stangaveiðiá en áður hafði hún aðallega verið netaveidd og er hún metin í fasteignamati út frá 

netaveiði. Einnig er Norðlingafljóti sleppt úr allri umfjöllun þar sem hún telst hafbeitará, nema þegar 

verið er að greina frá heildarveiði.  

Upplýsingar um veiðileigutekjur, aðrar tekjur, gjöld, hagnað og útgreiddan arð annarra veiðifélaga 

lágu fyrir í ársreikningunum.  

Í spurningalistanum var óskað eftir grunnupplýsingum um veiðifélagið og rekstur þess, m.a. fjölda 

stanga í ánni, veiðitímabil, hvort áin væri leigð út og fyrirkomulag tengt veiðihúsum til að fá gleggri 

mynd af rekstri veiðifélaganna.  

Arðskrár veiðifélaganna voru aðgengilegar á vef Stjórnartíðinda og á Réttarheimild.is en óskað var 

eftir eldri arðskrám sem ekki voru aðgengilegar á netinu hjá lax- og silungsveiðisviði Fiskistofu.  

Tekjur veiðifélaga samanstanda af m.a. af leigutekjum vegna laxveiðiánna, leigu vegna veiðihúsa og 

tekjum vegna upptöku netalagna. Hlutfall hagnaðar er mjög mismunandi milli félaganna árið 2009 

og er það eflaust milli ára einnig, þar sem tilfallandi gjöld geta verið mismikil. Þegar litið er á 

heildargjöld fyrir öll félögin er líklegt að kostnaðurinn sé svipaður milli ára þar sem alltaf er 

tilfallandi aukakostnaður hjá einhverju þeirra. Viðhald á veiðihúsi getur verið mikið eitt árið en 

minna það næsta, sama má segja um lagfæringar fiskvega, kaup á laxateljurum eða seiðum til 

sleppinga auk fleiri þátta sem lúta að rekstrinum. 

 

3.3 EIGNARHALD JARÐA 

Upplýsingar um jarðir með lax- og silungsveiðihlunnindi fengust hjá sveitarfélaginu Borgarbyggð 

ásamt fasteignamati og lögheimili eigenda vegna ársins 2009 (Borgarbyggð, 2009). Með hjálp 

arðskráa veiðifélaganna var unnt að aðskilja lax- og silungsveiðihlunnindin og þannig hægt að vinna 

lista fyrir hverja laxveiðiá, þ.e. hvert veiðifélag og hverja jörð. 
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Ekki var mögulegt að fá sambærilegar upplýsingar, 20 ára gamlar, til að bera saman eignarhald 

veiðijarðanna aftur í tímann. Hjá Borgarbyggð var ástæðan allar þær sameiningar sem átt hafa sér 

stað á undanförnum árum, þannig að ekki voru aðgengilegar eldri fasteignaupplýsingar um öll þau 

sveitarfélög sem síðar mynduðu sveitarfélagið Borgarbyggð. Hjá Þjóðskrá Íslands var vandkvæðum 

bundið að keyra saman fasteignaskrá og þjóðskrá frá þessum tíma til þess að fá lögheimili eigenda.  

Bækurnar Byggðir Borgarfjarðar komu þá að góðu notum, en í þeim eru upplýsingar um hverja jörð 

fyrir sig ásamt upplýsingum um eigendur og ábúendur. Heimildir um eigendur voru frá vorinu 1988 í 

Borgarfjarðarsýslu (Byggðir Borgarfjarðar II, 1989) en vegna Mýrasýslu var viðmiðun árið 1992 

(Byggðir Borgarfjarðar III, 1993). Flett var upp öllum þeim jörðum sem voru í eigu aðila utan héraðs 

árið 2009 og þannig fengust upplýsingar um eignarhald jarðanna annaðhvort 17 eða 21 árum fyrr. Til 

einföldunar er fyrir eldri upplýsingarnar notað árið 1990 í þessu verkefni þegar rætt er um eignarhald 

fyrir 20 árum. Hugsanlegt er að einhverjar jarðir sem voru í eigu aðila innan sveitarfélagsins árið 

2009 hafi verið í eigu aðila utan þess 20 árum, en þar sem upplýsingar um eignarhald á þeim tíma var 

ekki aðgengilegt var látið nægja að afla upplýsinga um þær jarðir sem voru í eigu aðila utan héraðs 

árið 2009.  

Jarðir með veiðihlunnindi eru nokkrar í eigu Ríkissjóðs Íslands og Kirkjumálasjóðs. Þessar jarðir 

voru skilgreindar í eigu aðila utan héraðs þar sem lögheimili eigendanna er ekki í sveitarfélaginu. Ef 

til vill eru einhverjar þeirra í umsjón aðila innan sveitarfélagsins sem fá tilfallandi arðgreiðslur en hér 

er talið að þær séu ekki það margar að það breyti heildarmyndinni.  

Í lista frá Borgarbyggð yfir fasteignamat komu eingöngu fram jarðir með veiðihlunnindi í 

sveitarfélaginu Borgarbyggð en ekki þær jarðir utan sveitarfélagsins sem eiga veiðihlunnindi í ám 

sem að hluta til eru í sveitarfélaginu. 

Upplýsingar um hvort veiðihús væri við ána fengust úr útsendum spurningalista. Í sumum 

ársreikningum var fasteignamat húsanna tiltekið en ef ekki þá var því flett upp á vef Þjóðskrár 

Íslands.  

 

3.4 SKATTTEKJUR BORGARBYGGÐAR 

Upplýsingar um skatttekjur sveitarfélaga eru á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga, en sambandið 

gefur út árbók árlega með ýmsum tölulegum upplýsingum um rekstur sveitarfélaga. Þar eru 

sundurliðaðar upplýsingar um útsvar og fasteignaskatta sveitarfélaga, bæði álagningaprósentur og 

upphæðir. 



 
18 

 

Veiðihlunnindin falla undir A-flokk fasteigna sbr. a-lið, 3.mgr. 3.gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna 

sveitarfélaga, en veiðihúsin undir C-flokk fasteignagjalda sbr. c-lið, 3.mgr. 3.gr. sömu laga. 

Álagningarprósenta A-flokks er 0,35% af fasteignamati en 1,4% í C-flokki í Borgarbyggð (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009).  

Sveitarfélagið Borgarbyggð lagði til sundurliðuð gögn um fasteignamat laxveiðihlunnindanna ásamt 

upplýsingum um skattprósentur o.þ.h. Vefur Þjóðskrár Íslands var notaður til að fá upplýsingar um 

fasteignamat veiðihúsa ef þeirra var ekki getið í ársreikningum félaganna. 

3.5 SAMANTEKT 

Gögn sem notuð voru við úrvinnslu rannsóknarinnar koma frá ýmsum stöðum: 

 Veiðitölur úr skýrslu Veiðimálastofnunar og Fiskistofu vegna ársins 2009. (Guðni 

Guðbergsson, 2010). 

 Tafla yfir veiðihlunnindi í Borgarbyggð 2009, fasteignamat þeirra og póstnúmer lögheimilis 

eigenda(Borgarbyggð, 2009). 

 Byggðir Borgarfjarðar II (Byggðir Borgarfjarðar II, 1989). 

 Byggðir Borgarfjarðar III (Byggðir Borgarfjarðar III, 1993). 

 Ársreikningar og arðskrár þeirra 11 veiðifélaga sem eru starfrækt um 12 laxveiðiár í 

Borgarbyggð (Sjá lista í heimildaskrá bls. 41)  

- Veiðifélag Andakílsár 

- Veiðifélag Álftár 

- Veiðifélagið Flóka 

- Veiðifélag Gljúfurár 

- Veiðifélag Grímsár og Tunguár 

- Veiðifélag Hítarár 

- Veiðifélagið Hvítá 

- Veiðifélag Langár og Urriðaár 

- Veiðifélag Norðurár 

- Veiðifélag Reykjadalsár 

- Veiðifélag Þverár 

 Svör veiðifélaga við útsendum spurningalista. 

 Þjóðskrá Íslands. Vefur: www.skra.is 

 Munnlegar upplýsingar um veiðitekjur á þremur ármótaveiðisvæðum í Hvítá, Skugga og 

Þvottaklöpp, Brennu og Svarthöfða. Nákvæmar upplýsingar fengust einnig um gjöld á einu 

svæðinu og var það haft til viðmiðunar á hinum.(Sigurður Már Einarsson, 2011b)(Jón 

Blöndal, 8. apríl 2011) 

 Veiðitekjur og gjöld í Straumunum, ármótaveiðisvæði í Hvítá, voru áætluð út frá veiði og 

upplýsingum frá hinum ármótaveiðisvæðunum. 

 Veiðitekjur í Haffjarðará voru áætlaðar. Notað var meðaltal veiðitekna og arðs í fjórum 

laxveiðiám, Grímsá/Tunguá, Langá, Norðurá og Þverá/Kjarrá með hliðsjón af meðalveiði 

áranna 1974-2009 og reiknað út frá veiði í Haffjarðará. 

http://www.skra.is/
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Laxveiðitekjurnar voru einangraðar frá heildartekjum veiðifélaganna, þ.e. þær tekjur sem hægt er að 

tengja beint við laxveiðihlunnindin eins og þau koma fram í fasteignaskrá. Greiðslur vegna upptöku 

netalagna voru reiknaðar með veiðitekjum viðkomandi jarða. Gögn frá Borgarbyggð um lögheimili 

eigenda og fasteignamat eigna ásamt eldri upplýsingunum um eignarhald voru tengdar við 

upplýsingar úr arðskrám og ársreikningum veiðifélaganna. Voru þannig unnar töflur fyrir hverja 

laxveiðiá og lögheimili eiganda, fasteignamat, fasteignagjöld, veiðitekjur og arður sundurliðað á 

hverja jörð fyrir sig. Þó nokkrar jarðir fá arð frá fleiri en einu veiðifélagi og einnig voru jarðir sem 

eru í eigu margra aðila. Öll úrvinnsla gagnanna var gerð í Excel ásamt myndum og töflum. 

Snúningstöflur (Pivot) í Excel voru notaðar til að sameina upplýsingar á hverja jörð fyrir sig ásamt 

því að einangra þau atriði sem verið var að vinna með hverju sinni. Einnig voru unnar töflur fyrir 

hverja á þar sem veiðitekjur og arður er tengt við veiðitölur.  
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MYND 2   LAXVEIÐI Á ÍSLANDI 1974-2009 

HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 

 

 

 

4 NIÐURSTÖÐUR 

 

4.1 LAXVEIÐI 

Meðalveiði áranna 1974-2009 var 38.915 laxar á Íslandi. Mesta skráða heildarveiði sömu ára var árið 

2008 en þá voru veiddir samtals 84.124 laxar, bæði af náttúrulegum- og hafbeitar stofni. Minnsta 

veiði á þessu tímabili var árið 1984 en þá veiddust aðeins 23.581 laxar.  

Ef eingöngu eru teknir laxar af náttúrulegum stofni var meðalveiðin 35.676 laxar árin 1974-2009. 

Mest var veiðin árið 2009 eða 55.524 laxar og minnst árið 2000 en þá veiddust 23.513 laxar á stöng.  

Mikil aukning hefur orðið síðustu ár í veiði sem byggir á sleppingu gönguseiða (hafbeit) og á árunum 

2007-2009 var hún á bilinu 25-35% af heildarveiði en áður hafði hún farið hæst í 18% af heildarveiði 

árið 2001 (Mynd 2).  

Árið 2009 var heildarlaxveiðin á Íslandi 74.408 laxar, þar af 55.524 af náttúrulegum stofni en 18.884 

laxar veiddust í hafbeitarám eða 25,4% af heildarlaxveiðinni. Mikið af laxi með uppruna úr hafbeit er 

í veiðitölum á Suðurlandi, en mjög lítið á Vesturlandi. Lax er fluttur úr Hafnará í Hvalfjarðarsveit í 
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TAFLA 4   MEÐALVEIÐI, MESTA OG MINNSTA VEIÐI 1974-2009 OG HLUTFALL VESTURLANDS OG BORGARBYGGÐAR 

 HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 

 

 

Fjöldi Ár Fjöldi Ár Fjöldi Ár

Meðalveiði 1974-2009 35.676 14.243 9.511

 - Mesta veiði 55.524 2009 27.460 2008 19.071 2008

 - Minnsta veiði 23.513 2000 9.580 1984 5.622 1984

Hlutfall Ár Hlutfall Ár

Svæði/Landið 1974-2009 (meðaltal) 40% 27%

 - hæsta hlutfall 50% 2003 og 2008 35% 1999 og 2008

 - lægsta hlutfall 32% 1993 19% 1988

Borgarbyggð/Vesturland 1974-2009 (meðaltal) 67%

 - hæsta hlutfall 76% 1997

 - lægsta hlutfall 51% 1988

BorgarbyggðLandið Vesturland

Norðlingafljót og veiddust þar 740 laxar árið 2009 (Guðni Guðbergsson, 2010) og er það eina áin á 

Vesturlandi með uppruna í hafbeit.  

Á Vesturlandi veiddust 22.307 laxar af náttúrulegum stofni árið 2009 sem er 40% af stangaveiddum 

laxi á Íslandi. Norðurland vestra kemur næst með 25% en á öðrum landsvæðum veiddist með mun 

minna eða frá 4% á Vestfjörðum til 9% á Austurlandi af heildarveiði. Ef eingöngu er litið til 

Borgarbyggðar þá veiddist 26% af stangaveiddum laxi í sveitarfélaginu eða rúmlega fjórðungur þess 

sem veiddist af laxi á stöng af náttúrulegum uppruna árið 2009 á Íslandi (Mynd 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef litið er til meðalveiði áranna 1974-2009 á Vesturlandi þá er hún 40% af meðalveiði landsins alls. 

Meðalveiði í Borgarbyggð er 27% af heildarveiði sömu ára, en hæst fór það hlutfall í 35% árin 1999 

 

MYND 3   SKIPTING VEIÐI MILLI LANDSHLUTA ÁRIÐ 2009 

HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 
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TAFLA 5   LAXVEIÐI 2009 OG MEÐALTALSVEIÐI 1974-2009  

HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 

Röð Veiðin 2009 Fjöldi Röð Meðaltal 1974-2009 F Fjöldi 

1 Miðfjarðará 3962 1 Þverá og Kjarrá 1970 
2 Blanda 2445 2 Norðurá 1700 
3 Þverá og Kjarrá 2370 3 Laxá í Aðaldal 1582 
4 Norðurá 2345 4 Langá 1474 
5 Langá 2250 5 Grímsá og Tunguá 1356 
6 Víðidalsá og Fitjá 1999 6 Miðfjarðará 1328 
7 Selá í Vopnafirði 1990 7 Laxá í Kjós 1264 
8 Haffjarðará 1622 8 Víðidalsá og Fitjá 1160 
9 Vatnsdalsá 1520 9 Elliðaár 1140 

10 Laxá í Dölum 1440 10 Hofsá og Sunnudalsá 1122 
 

LAXVEIÐIÁR Í BORGARBYGGÐ FEITLETRAÐAR 

TAFLA 6   YFIRLIT UM LAXVEIÐI Í BORGARBYGGÐ ÁRIN 1974-2009  

ÁSAMT VEIÐITÖLUM FYRIR ÁRIÐ 2009 

HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 

 
Nafn  Meðal Mesta Minnsta Staðal- Fráviks- 
vatnsfalls 2009 veiði veiði veiði frávik stuðull 

Andakílsá 706 188 839 63 159,3 84,7% 
Álftá 468 294 652 132 103,4 35,2% 
Flókadalsá 744 374 768 181 133,9 35,8% 
Gljúfurá 323 212 522 73 109,0 51,4% 
Grímsá og Tunguá 1.314 1.356 2.223 717 393,0 29,0% 
Haffjarðará 1.622 798 2.010 465 330,5 41,4% 
Hítará 820 406 1.289 151 220,8 54,4% 
Hvítá 1.425 565 1.466 213 289,4 51,2% 
Langá 2.250 1.474 2.970 610 541,7 36,7% 
Norðurá 2.345 1.700 3.307 856 541,3 31,8% 
Reykjadalsá 251 110 275 25 67,8 61,6% 
Urriðaá 75 72 202 13 47,1 65,4% 
Þverá og Kjarrá 2.370 1.970 4.165 1.082 676,3 34,3% 

Borgarbyggð 14.713 9.511 19.071 5.622 2827,8 29,7% 

 

og 2008. Að meðaltali hefur hlutur Borgarbyggðar verið 67% af veiði á Vesturlandi en hæst fór það 

hlutfall í 76% árið 1997 og lægst í 51% árið 1988 (Tafla 4). 

Árið 2009 eru fjórar af tíu fengsælustu laxveiðiánum á Íslandi í Borgarbyggð. Mesta veiðin var í 

Miðfjarðará og Blöndu, en þar á eftir í þriðja til fimmta sæti eru Þverá/Kjarrá, Norðurá og Langá. Ef 

litið er á meðalveiði áranna 1974-2009 eru fjórar af fimm efstu ánum í Borgarbyggð (Tafla 5).  

Í Borgarbyggð var meðalveiði í laxveiðiánum 9.511 laxar á árunum 1974-2009. Mest var veiðin árið 

2008 en þá veiddust 19.071 laxar en minnst 5.622 árið 1984. Veiðin árið 2009 var alls staðar yfir 
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MYND 4   LAXVEIÐI 1974-2009 

HEIMILD: (GUÐNI GUÐBERGSSON, 2010) ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 
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meðalveiði nema í Grímsá/Tunguá. Fjórar ár, Grímsá/Tunguá, Langá, Norðurá og Þverá/Kjarrá eru 

með langhæstu meðalveiðina og skera sig úr að því leyti (Tafla 6). Árið 2005 veiddust 4.165 laxar úr 

Þverá og Kjarrá og er það mesta stangaveiði á laxi sem skráð hefur verið á Íslandi á árunum 1974-

2009 af náttúrulegum stofni. 

Miklar sveiflur geta verið í laxveiði bæði milli ára og eins koma stundum nokkur góð eða slæm ár í 

röð. Í Borgarbyggð er munur á minnstu og mestu veiði rúmlega þrefaldur og tæplega þrefaldur á öllu 

Vesturlandi. Á landinu öllu er þessi munur rúmlega tvöfaldur á árunum 1974-2009 (Mynd 4) en 

eðlilegt er að sveiflur séu minni í stærra úrtaki. Laxveiðin innan Borgarbyggðar sveiflast mismikið 

milli ára. Í Andakílsá, Reykjadalsá og Urriðaá er 11-15 faldur munur á minnstu og mestu veiði á 

árunum 1974-2009 en minnstur er breytileikinn í veiðinni í Grímsá/Tunguá, Norðurá og Þverá/Kjarrá 

eða rúmlega þrefaldur. 

Sveiflur í laxveiði í Borgarbyggð, Vesturlandi og á landinu í heild virðast vera líkar í stórum dráttum 

(Mynd 4). Þó má sjá að minnsta og mesta veiði er á sama ári í Borgarbyggð og á Vesturlandi en ekki 

þegar litið er til landsins alls (Tafla 4).  
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4.2 VEIÐIFÉLÖG 

Í spurningalista sem sendur var veiðifélögunum var m.a. óskað eftir upplýsingum um veiðitímabil. 

Þar kom fram að veiðitímabilið er 91-102 dagar en að meðaltali 94 dagar (Viðauki C). Öll 

veiðifélögin eiga veiðihús, en rekstrarform þeirra er mismunandi. Til dæmis þá taka leigutakar húsin 

á leigu af veiðifélögunum og leigja síðan út reksturinn eða reka þau sjálfir en einnig eru dæmi um 

veiðihús sem veiðifélag eða veiðiréttarhafar sjá um rekstur á. Í sumum veiðihúsum er full þjónusta 

sem jafnast á við góð hótel; uppábúin rúm með sér snyrtingu og fullu fæði.  Í öðrum sjá veiðimenn 

um sig sjálfir og er þá svipað fyrirkomulag og við leigu sumarbústaða; að þeir skila þeim í því 

ástandi sem þeir tóku við þeim. Sex laxveiðiár bjóða upp á fulla þjónustu en það eru Grímsá/Tunguá, 

Norðurá, Langá, Hítará og Þverá/Kjarrá, en einnig er það fyrirkomulag í Haffjarðará (Eiríkur St. 

Eiríksson, 2003). Veiðifélagið Flóka við Flókadalsá er eina félagið sem sér um alla þætti 

starfseminnar sjálft. Á fjórum ármótasvæðum í Hvítá og í Haffjarðará eru ekki veiðifélög og sjá 

eigendum ýmist um reksturinn sjálfir eða leigja hann út.  

4.2.1 HEILDARTEKJUR 

Í Borgarbyggð voru heildartekjur
1
 allra veiðifélaganna rúmar 407 millj. kr. árið 2009 og hagnaður 

tæpar 277 millj. kr. eða 68% af heildartekjunum. Lægstu heildartekjur veiðifélags voru 3,3 millj. kr. 

en þær hæstu 24 sinnum hærri eða tæpar 80 millj. kr. Árið 2009 var minnsta hagnaðarhlutfall sem 

veiðifélag skilaði 15% af heildartekjum en það mesta 97% (Tafla 7).  

Heildartekjur veiðifélaga innihalda auk veiðitekna ýmsar tekjur eins og til dæmis húsaleigu veiðihúsa 

og tekjur vegna silungsveiða. Hluti af þessum tekjum er ekki beintengdur laxveiði, t.d. 

silungsveiðitekjur og húsaleiga vegna silungsveiðihúss. Að auki eru leigutekjur vegna laxveiðihúsa 

ekki sambærilegar milli veiðifélaga þar sem mismunandi fyrirkomulag er varðandi leigu húsanna til 

leigutaka. Í sumum tilfellum er leigan lág gegn því að leigutakar sjái um hluta af viðhaldi en í öðrum 

félögum sjá veiðifélögin um viðhaldið og leigja þá húsin út á hærra verði.  

                                                 
1
 Sjá mun á heildartekjum og veiðitekjum í kafla 1.4 

TAFLA 7   TEKJUR, GJÖLD OG HAGNAÐUR VEIÐIFÉLAGA ÁRIÐ 2009 

 

  Samtals Min Max Meðaltal Miðtala 

Heildartekjur 407.287.440 3.300.000 79.465.357 29.091.960 18.738.102 

Heildargjöld 130.548.293 92.304 26.584.933 9.324.878 5.134.988 

Hagnaður 276.739.147 1.216.472 53.650.625 19.767.082 13.931.494 

Hagnaður (%) 68% 15% 97% 67% 69% 
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TAFLA 8   VEIÐITEKJUR 2009 

 

Fjöldi jarða 252 

Samtals tekjur 392.335.872 

Meðaltal 1.556.888 

Lægstu veiðitekjur pr. jörð 13.200 

Hæstu veiðitekjur pr. jörð 16.075.842 

25% mörk 322.291 

Miðtala 851.088 

75% mörk 1.937.324 

Staðalfrávik 2.137.628 

 

 

MYND 5   DREIFING VEIÐITEKNA EFTIR UPPHÆÐUM PR. JÖRÐ 
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Helstu gjaldaliðir veiðifélaganna tengjast rekstri veiðihúsanna, stjórnunarkostnaði og umsýslu. Þar að 

auki er ýmiss kostnaður vegna aðgerða sem miða að því að auka laxgengd í ánum, t.d. rannsóknir og 

seiðakaup. Í hliðarám Hvítár er einnig kostnaður vegna upptöku netalagnanna. 

4.2.2 VEIÐITEKJUR 

Veiðitekjur eða veiðileigutekjur eru þær tekjur sem veiðifélagið fær fyrir leigu á laxveiðiánni, hvort 

sem félagið selur sjálft stangardaga til einstaklinga eða aðila sem leigir alla ána og selur veiðileyfi til 

einstaklinga. Af veiðitekjum á eftir að draga allan 

kostnað veiðifélagsins við reksturinn og eru þetta 

því ekki þær upphæðir sem eigandi 

veiðihlunnindanna fær. Veiðitekjurnar endurspegla 

frekar en arðgreiðslur verðmæti árinnar, þar sem 

gjöld hafa ekki verið dregin frá en þau geta verið 

mjög mismunandi bæði milli veiðiánna eftir 

umfangi rekstursins og eins milli ára. Þetta á 

sérstaklega við hér þar sem eingöngu er verið að 

skoða eitt ár. Ef verið væri að skoða lengra tímabil þá væri arðurinn, sem er hagnaðurinn af rekstri 

árinnar til lengri tíma litið, betri mælikvarði á virði ánna gagnvart eigendum veiðijarðanna. 

Veiðitekjur í Borgarbyggð eru rúmlega 392 millj. kr. árið 2009 sem eru 96% af heildartekjum 

veiðifélaganna. Aðrar tekjur en veiðileigan vegna laxins eru því sáralitlar eða tæpar 15 milljónir og 

einungis 4% af heildartekjunum (Tafla 7, Tafla 8). 
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MYND 6   FYLGNI MILLI MEÐALVEIÐI 2000-2009OG VEIÐITEKNA PR. STANGARDAG 

(ÁRMÓTASVÆÐIN Í HVÍTÁ SETT FRAM HVERT FYRIR SIG) 

 

y = 16,35x + 26993
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Blátt = þjónusta í veiðihúsi

Um 252 jarðir fá veiðitekjur en mikill munur er á því hvað hver jörð fær í sinn hlut eða allt frá 

13.200 kr. upp í 16.075 þús. kr. Meðaltal arðgreiðslnanna er 1.557 þús. kr. en segir ekki mikið um 

miðsækni þar sem nokkur mæligildi skera sig úr hópnum og eru mjög há. Á helming jarðanna 

reiknaðist 851 þús. kr.  eða lægri veiðitekjur árið 2009 og einungis 25% eða 63 jarðir fá 1.937 þús. 

kr.  eða hærra (Tafla 8). Flestir landeigendur eru því að fá tiltölulega lágar upphæðir árlega (Mynd 

5). Það flækir svo myndina enn frekar að jarðir geta verið í eigu margra aðila og ein og sama jörðin 

fengið veiðitekjur frá fleiri en einni á. Í verkefninu er búið að reikna saman allar veiðitekjur 

viðkomandi jarðar.  

Góð fylgni er milli veiði og veiðitekna pr. stangardag (R
2
=0,59 og p-gildi=0,0005). Við fyrstu sýn 

virðist vera meiri fylgni á milli laxveiðiáa þar sem er meiri meðalveiði og þjónusta er í veiðihúsi en í 

þeim ám þar sem er minni veiði og veiðimenn sjá um sig sjálfir (Mynd 6). En þegar ánum er skipt 

niður eftir þjónustustigi kemur annað í ljós. 

 

Í þeim sex laxveiðiám í Borgarbyggð þar sem meðalveiðin er hæst, yfir 500 laxar, er boðið upp á 

fulla þjónustu í veiðihúsum. Aðrar ár eru með undir 500 laxa meðalveiði og bjóða ekki upp á 

þjónustu í veiðihúsi. Ef skoðuð er sérstaklega fylgni milli veiðitekna og meðalveiði 2000-2009 ánna 
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TAFLA 9   ARÐGREIÐSLUR 2009 

 

Fjöldi jarða 252 

Samtals 286.717.107 

Meðaltal 1.137.766 

Lægsti arður pr. jörð 9.600 

Hæsti arður pr. jörð 12.138.000 

25% mörk 190.875 

Miðtala 624.900 

75% mörk 1.377.925 

Staðalfrávik 1.604.170 

 

 

MYND 7   FYLGNI MILLI MEÐALVEIÐI 2000-2009 OG VEIÐITEKNA PR. STANGARDAG 

(VEIÐISVÆÐI Í HVÍTÁ SETT FRAM HVERT FYRIR SIG) 

 

með minni meðalveiði kemur í ljós marktæk fylgni (R
2
=0,66 og p-gildi=0,004). Í ám þar sem 

meðalveiði er hærri og þjónusta er í veiðihúsi er fylgnin minni og ekki marktæk (R
2
=0,36,  

p-gildi=0,21). Niðurstöður fyrir veiðiár með þjónustu í veiðihúsi eru óáreiðanlegar en gildin eru fá og 

á þröngu bili og þyrfti stærra og breiðara úrtak til að túlka þær niðurstöður (Mynd 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 ARÐUR 

Veiðifélög hafa meðal annars það hlutverk að skipta arði félagsins milli veiðiréttarhafa viðkomandi 

félags. Arður er sú upphæð sem veiðiréttarhafar fá í hendur og eru nettó tekjur þeirra af veiði-

hlunnindum. Útgreiddur arður frá veiðifélögum til 

eigenda veiðihlunnindanna var 287 millj. kr. árið 

2009. 

Að meðaltali eru þetta 1.137 þús. kr. en eins og með 

veiðitekjurnar þá gefur meðaltalið ekki rétta mynd af 

miðsækni heldur miðtala af því að margir eru að fá 

lágar upphæðir en fáir háar. Helmingur jarðanna fær 

625 þús. kr. eða meira og 63 jarðir eða 75% af 

heildinni fá hærra en 1.378 þús. kr.  Lægsti arður sem 

greiddur er til einnar jarðar er 9.600 en sá hæsti 12.138 þús. kr. (Tafla 9). Um það bil 15% veiðijarða 

eða 38 er að fá 2 millj. kr. eða meira árið 2009 í veiðitekjur. Þar með eru margir að fá lágar upphæðir 

en 44% af jörðunum eru að fá 500.000 eða minna (Mynd 8).  
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MYND 8   DREIFING ARÐS PR. JÖRÐ 2009 
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MYND 9   GREIDDUR ARÐUR SEM HLUTFALL AF FASTEIGNAMATI VEIÐIHLUNNINDA 2009 

 FYRIR HVERJA VEIÐIÁ Í BORGARBYGGÐ 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rautt = engin þjónusta í veiðihúsi
Blátt = þjónusta í veiðihúsi

 

Fasteignamat veiðihlunninda í Borgarbyggð árið 2009 var 1.753 millj. kr. en greiddur arður vegna 

þeirra veiðihlunninda er 287 millj. kr. eða 16,35% af fasteignamatinu. Mismunandi er hversu hátt 

þetta hlutfall er á milli veiðiánna en lægst fer það niður fyrir 10% og hæst í 43% (Mynd 9).  
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Arður af veiðihlunnindum er greiddur á hverja jörð. Margir eigendur geta verið á hverri jörð og með 

lögheimili ýmist innan eða utan sveitarfélagsins. Árið 1990 fóru 73% af greiddum arði vegna 

laxveiðihlunninda til íbúa með lögheimili í héraðinu en árið 2009 var það hlutfall komið niður í 60%. 

Ef upphæðir beggja ára eru miðaðar við greiddan arð 2009 minnka arðgreiðslur til íbúa í 

sveitarfélaginu um rúmlega 36 millj. kr. (Mynd 10). 

 

4.3 VEIÐIJARÐIR - EIGNARHALD 

Árið 2009 voru 398 lögbýli í Borgarbyggð og af þeim voru 291 með búskap eða 73% 

(Búnaðarsamtök Vesturlands, 2011). Lögbýli með veiðihlunnindi voru 252 sem er 63% af heildinni. 

Ekki voru aðgengilegar upplýsingar um hve margar af jörðum með búskap væru einnig með 

veiðihlunnindi. 

Heildar fasteignamat laxveiðihlunninda í Borgarbyggð árið 2009 var 1.753 millj. kr. og voru 59% af 

þeim í eigu aðila með lögheimili í sveitarfélaginu árið 2009. Árið 1990
2
 var þetta hlutfall 73% 

þannig að á þessum 20 árum höfðu 14% af veiðihlunnindunum farið til aðila utan sveitarfélagsins. 

Miðað við að fasteignamat veiðihlunninda einstakra jarða hafi ekki breyst á þessum 20 árum þá hafa 

rúmlega 241 millj. kr. færst til aðila með lögheimili utan sveitarfélagsins (Mynd 11)
3
.  

                                                 
2
 Sjá kafla 3.3 

3
 Fasteignamat árið 1990 er ekki framreiknað til ársins 2009. Upphæð fasteignamats viðkomandi veiðihlunninda fyrir 

árið 2009 er notað fyrir bæði 1990 og 2009.  

 

MYND 10 GREIDDUR ARÐUR MIÐAÐ VIÐ LÖGHEIMILI VIÐTAKENDA  

(UPPHÆÐIR OG ÚTREIKNINGAR MIÐAST VIÐ GREIDDAN ARÐ 2009) 
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MYND 11 FASTEIGNAMAT VEIÐIHLUNNINDA EFTIR LÖGHEIMILI EIGANDA 1990 OG 2009 

 

 

1990 2009

Utan sveitarfélags 475.029.667 716.269.261

Innan sveitarfélags 1.278.366.333 1.037.126.739
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Fasteignamat samtals 1.753.396.000

Eins og útskýrt var fyrr í verkefninu voru upplýsingar um eignarhald árið 1990 ekki aðgengilegar á 

sama hátt og fyrir árið 2009. Þar sem önnur aðferðafræði var notuð við mat á eignarhaldi 1990 eru 

upplýsingarnar lagðar fram með fyrirvara. 

 

Af þeim 13 ám sem eru til umfjöllunar hefur eignarhald tveggja laxveiðiáa ekki breyst á síðastliðnum 

20 árum og þeirri þriðju mjög lítið. Ein þeirra er Haffjarðará sem er og hefur verið að fullu í eigu 

 

MYND 12 HLUTFALL EIGNARHALDS VEIÐIJARÐA INNAN SVEITARFÉLAGSINS BORGARBYGGÐAR 
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TAFLA 10 FASTEIGNAGJÖLD TENGD LAXVEIÐI Í BORGARBYGGÐ  

UNNIÐ ÚR GÖGNUM FRÁ SAMBANDI ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA, ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS OG BORGARBYGGÐ 

 
 Eignir tengdar veiði Borgarbyggð Hlutfall 

 
Fasteignamat 

Fasteigna 
gjöld Fasteignamat 

Fasteigna- 
gjöld 

Veiði/ 
Borgarb. 

Veiðihlunnindi (A-flokkur) 1.753.396.000   37.228.104.000     

Fasteignagjöld (0,35%)   6.136.886   130.298.364 4,7% 

Veiðihús (C-flokkur) 190.521.795   7.368.094.000     

Fasteignagjöld (1,4%)   2.667.305   103.153.316 2,6% 

Samtals 1.943.917.795 8.804.191 44.596.198.000 233.451.680 3,8% 

Heildar fasteignamat 2009 (Allir 
flokkar)     46.702.870.000 261.259.750 3,4% 

Skatttekjur Borgarbyggðar án 
Jöfnunarsjóðs 2009 

   
1.239.473.000 0,7% 

 

 

aðila utan sveitarfélagsins (er ekki með á Mynd 12 þar sem eignarhald hennar innan sveitarfélagsins 

er 0%).  

Í tíu laxveiðiám hefur eignarhald aðila með lögheimili í Borgarbyggð minnkað á því árabili sem var 

til athugunar. Árið 1990 var ein laxveiðiá í minnihlutaeigu aðila innan sveitarfélagsins sem áttu 44% 

eignarhlut en þrjár voru í um eða yfir 90% eigu íbúa í sveitarfélaginu, mest 95%. Árið 2009 eru þrjá 

ár í meirihlutaeigu utan Borgarbyggðar og sú fjórða nálægt því. Lægsta hlutfall eignarhalds innan 

sveitarfélagsins árið 2009 eru tæp 35% en hæsta tæp 90% (Mynd 12). 

 

4.4 SKATTTEKJUR SVEITARFÉLAGSINS BORGARBYGGÐAR 

Arðgreiðslur vegna laxveiðihlunninda voru á árinu 2009 skattlagðar sem fjármagnstekjur utan 

rekstrar sbr. 3.mgr. 66.gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 (útgáfa 

136a, 1. janúar 2009)) og fær því sveitarfélagið ekki neinar skatttekjur vegna þeirra. 

Fjármagnstekjuskattur var 10% frá 1.janúar til 30.júní 2009 og 15% frá 1. júlí til 31. desember 

(Ríkisskattstjóri. Orðsending nr. 3/2009, 2009). Tilkynning um breytinguna á 

fjármagnstekjuskattinum er gefin út í júlí þannig að þau félög sem ekki hafa verið búin að greiða út 

arðinn 1. júlí hafa þurft að halda eftir 15% fjármagnstekjuskatti og skila í ríkissjóð. Þar sem ekki 

liggja fyrir upplýsingar um hvenær ársins arðurinn er greiddur er ekki mögulegt að reikna 

fjármagnsskattinn nákvæmlega fyrir árið 2009. Arður vegna ársins 2009 var 287 millj. kr. og ef 

reiknað er með að helmingur arðsins hafi verið greiddur fyrri hluta ársins og helmingur seinni hluta 

þá var fjármagnstekjuskattur af laxveiðihlunnindum sem rann í ríkissjóð tæpar 36 millj. kr.  

Fasteignamat veiðihlunninda og veiðihúsa mynda stofn sem fasteignagjöld eru reiknuð út frá og 

renna þau gjöld að fullu til sveitarfélagsins óháð lögheimili eigandans. Fasteignamat 
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TAFLA 11 EFNAHAGSLEGT VIRÐI STANGAVEIÐA Á LAXI Í BORGARBYGGÐ 2009,  

REIKNAÐ ÚT FRÁ SKÝRSLU HAGFRÆÐISTOFNUNAR  

HEIMILD: (HAGFRÆÐISTOFNUN HÁSKÓLA ÍSLANDS OG VEIÐIMÁLASTOFNUN, 2004)  

ÚRVINNSLA HÖFUNDAR 

  
Neðra mat (millj.kr.) 

Verðlag 2004 Hlutfall Borgarbyggð (kr.) 

Bein áhrif       

-          Tekjur veiðifélaga 868 50% 392.335.872 

-          Tekjur leigutaka 173 10% 78.467.174 
Tekjur annarra sem tengjast 
veiðunum beint:       

Innlendir veiðimenn 501 29% 225.542.481 

 Erlendir veiðimenn 201 12% 90.487.103 

Bein áhrif (Samtals) 1.743 100% 786.832.630 

Óbein og afleidd áhrif 6.068 
 

2.391.971.195 

Efnahagslegt virði 
stangaveiða 7.811 

 
3.178.803.825 

 

laxveiðihlunninda í Borgarbyggð eru rúmlega 1.753 millj. kr. og fasteignamat veiðihúsanna 190,5 

millj. kr. Fasteignagjöld af laxveiðihlunnindum og veiðihúsum þeim tengdum voru árið 2009 8,8 

millj. kr. sem eru 3,4% af álögðum fasteignagjöldum sveitarfélagsins og 0,7% af heildar skatttekjum 

Borgarbyggðar (Tafla 10).  

 

4.5 MARGFELDISÁHRIF 

Í niðurstöðum í skýrslu Hagfræðistofnunar er sundurliðun á beinum áhrifum stangaveiða á Íslandi, 

bæði silungs- og laxveiði. Ef hlutföll milli tekna veiðifélaga, leigutaka og annarra sem tengjast 

veiðunum beint eru notuð úr skýrslunni (neðra mat) og heimfærð yfir á laxveiðitekjurnar árið 2009 í 

Borgarbyggð, reiknast beinu áhrifin af laxveiðinni tæplega 787 millj. kr. Ef margfaldarinn 4,04 er 

síðan notaður til að reikna áfram efnahagslegt virði stangaveiðanna utan og innan sveitarfélagsins 

verður niðurstaðan tæplega 3,2 milljarðar kr. (Tafla 11).  
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4.6 SVÖR VIÐ RANNSÓKNARSPURNINGUM 

Með rannsókn sinni hefur höfundi tekist að svara að hluta eða öllu leyti þeim spurningum sem settar 

voru fram í byrjun verkefnisins.  

HVERJAR ERU LEIGUTEKJUR AF LAXVEIÐI Í BORGARBYGGÐ? 

Heildartekjur veiðifélaganna í Borgarbyggð voru árið 2009 rúmlega 407 millj. kr. en leigutekjurnar 

af laxveiðiánum voru rúmlega 392 millj. kr. sem skiptast á 252 jarðir. 

HVERSU MIKILL ARÐUR FER TIL EIGENDA VEIÐIJARÐA Í BORGARBYGGÐ? 

Arður greiddur til eigenda veiðijarða í Borgarbyggð árið 2009 var tæplega 289 millj. kr. sem skiptast 

á 252 jarðir. Árið 2009 fóru 40% af arðinum til aðila með lögheimili utan sveitarfélaga. Það hlutfall 

var 27% árið 1990. 

HVERJAR ERU SKATTTEKJUR BORGARBYGGÐAR AF LAXVEIÐI? 

Sveitarfélagið Borgarbyggð fékk árið 2009 um 8,8 millj. kr. í beinar skatttekjur sem tengjast 

laxveiði, í formi fasteignaskatts af veiðihlunnindum og veiðihúsum. Þetta voru 3,4% af 

heildarfasteignagjöldum Borgarbyggðar. Veiðihlunnindi og veiðihús voru metin á tæplega 2.000 

millj. kr. sem voru 3,8% af heildarfasteignamati í Borgarbyggð.  

HEFUR EIGNARHALD VEIÐIHLUNNINDA BREYST Á SÍÐUSTU 20 ÁRUM? 

Á tímabilinu 1990 til 2009 hafa veiðihlunnindi að verðmæti 241 millj. kr. eða um 14% færst til aðila 

utan sveitarfélagsins (sjá fyrirvara um matstölur ársins 1990 í kafla 3.3). Heildarfasteignamat 

veiðihlunnindanna árið 2009 var 1.753 millj. kr. og ef laxveiðihúsunum er bætt við nálgaðist 

fasteignamatið 2 milljarða. 
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5 UMRÆÐUR 

Í sveitarfélaginu Borgarbyggð var árið 2009 veiddur rúmlega fjórðungur af stangaveiddum löxum af 

náttúrulegum uppruna á Íslandi. Hlutur Borgarbyggðar í landsveiðinni hefur aldrei farið niður fyrir 

19% á síðustu 35 árum og er að meðaltali 27% á árunum 1974-2009. Svo stór hluti af heildarlaxveiði 

gefur vísbendingu um að umsvif í kringum laxveiðiárnar séu umtalsverð í sveitarfélaginu. 

Miklar sveiflur eru í laxveiði milli ára. Ástæður þessara sveiflna tengjast umhverfisaðstæðum bæði í 

ánum en einnig í sjónum þar sem laxinn dvelur 1-2 ár í sjó á lífsferlinum. Stærð hrygningar og 

seiðaárganga geta verið áhrifavaldar þessara sveiflna en talið að lífsskilyrði seiðanna í sjónum ráði 

þar mestu um og að endurheimtur úr sjó stjórni miklu um sveiflur í laxveiðinni (Þórólfur Antonsson, 

1996). Einnig geta seiðasleppingar haft mikil áhrif, en sem dæmi þá vega seiðasleppinga nokkuð 

þungt í veiði úr Andakílsá, en þar er sleppt seiðum til að bæta tjón sem verður á búsvæðum vegna 

Andakílsárvirkjunar (Sigurður Már Einarsson og Jón Örn Pálsson, 1992). 

Þrátt fyrir að þó nokkrar árasveiflur séu í veiði hverrar ár fyrir sig ætti það ekki að hafa mikil áhrif á 

leiguverð árinnar þar sem líklegt er að meðalveiði undangenginna ára sé höfð þar til hliðsjónar en 

ekki einstök veiðiár, hvort sem þau eru góð eða slæm. 

Í þessu verkefni hefur sjónum aðallega verið beint að veiðifélögum laxveiðiánna og eigendum 

hlunnindanna. Heildartekjur veiðifélaganna árið 2009 voru rúmlega 407 millj. kr. Til samanburðar, 

þá voru tekjur Háskólans á Bifröst 866 millj. kr. (Háskólinn á Bifröst, án dags.) og kostnaður við 

rekstur allra 5 leikskólanna í Borgarbyggð 300 millj. kr. árið 2009 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2010). Þó ekki sé rétt að vera að bera saman mannfrekan rekstur við arð af náttúruauðlind þá gefur 

þetta einhverja hugmynd um umfang rekstursins.  

Hagnaðarhlutfall allra veiðifélaganna á árinu 2009 var 68% en er mismunandi eftir félögum. 

Hlutfallið er allt frá því að vera 15% og upp í 97% hjá einstökum veiðifélögum en að meðaltali er 

það 67% árið 2009 (Tafla 7). Þegar hagnaðurinn er frekar lágur gat höfundur lesið út úr 

ársreikningum að einhverjar framkvæmdir stóðu yfir, t.d. mikið viðhald á eignum eða verið að 

fjárfesta en þar sem hagnaðurinn er mestur voru lítil umsvif í kringum veiðiána. Þar sem eingöngu er 

verið að skoða eitt ár, er lítið hægt að túlka hvort viðkomandi ár sé dæmigert þegar litið er á 

heildartölur fyrir öll veiðifélögin. Þó er líklegt að alltaf sé verið að viðhalda eignum eða fjárfesta í 

einhverjum af félögunum en minna hjá öðrum og gæti því heildarhagnaður veiðifélaganna verið 

svipaður frá ári til árs.  



 
35 

 

Veiðitekjur veiðifélaganna gefa vísbendingar um verðmæti árinnar og endurspegla það betur en 

útgreiddur arður þar sem kostnaður getur verið svo mismunandi milli veiðiánna og ára þegar 

eingöngu er verið að skoða eitt ár. Veiðitekjurnar í Borgarbyggð eru tæplega 400 millj. kr. árið 2009 

og dreifðust á 252 jarðir (Tafla 8). Þetta eru brúttó leigutekjur og taka þannig ekkert tillit til ef mikill 

kostnaður liggur á bak við það að viðhalda veiðiánni og umhverfi hennar í því ástandi sem hún er og 

með því viðhalda virði hennar.  

Hámarktæk fylgni kemur í ljós í minni veiðiánum, ám með 500 laxa meðalveiði eða minna þegar 

borin var saman meðalveiði áranna 2000-2009 og veiðitekjur pr. stangardag í laxveiðiánum (R
2
=0,66 

og P=0,004) (Mynd 6). Þannig er hægt að halda því fram að þar sem engin þjónusta er til staðar þá 

fari verðið eftir fjölda veiddra laxa, það er veiðivon byggða á upplýsingum um veiði undanfarinna 

ára. Samt sem áður eru athyglisverð frávik þegar tölurnar voru skoðaðar. Til dæmis eru tvær ár í 

héraðinu með svipaða meðalveiði en önnur þeirra með tvöfalt hærri veiðitekjur pr. stangardag. 

Jafnframt er eina áin sem ekki er leigð út en eigendur annast sjálfir sölu veiðileyfanna, síst að gefa 

minna af sér en hinar.  

Lítið er hægt að lesa í fylgni í laxveiðiám þar sem þjónusta er í veiðihúsi enda var fylgni ekki 

marktæk (R
2
=0,36 og P=0,21). Bæði er að árnar í úrtakinu eru fáar og eins eru þær á þröngu veiði og 

veiðitekna bili og hefði þurft meiri breidd í úrtakinu til að hægt væri að túlka niðurstöðurnar. Þó er 

hægt að velta því upp ef fylgni væri ekki marktæk, hvort þjónusta í veiðihúsi hafi meiri áhrif en 

veiðivon, þannig að aðrir þættir hafi áhrif eins og til dæmis þjónusta og orðspor viðkomandi 

veiðiár/veiðihúss.  

Veiðitekjur að frádregnum kostnaði eru til lengri tíma litið sama og arður, þar sem hlutverk 

veiðifélaga er að skipta arðinum af veiðinni en ekki að ávaxta hagnað félagsins (Lög um lax- og 

silungsveiði nr. 61/2006). Frá ári til árs er það þó ekki þannig í raun og getur átt sér ýmsar skýringar. 

Hugsanlega getur veiðifélagið samþykkt að greiða minni arð í nokkur ár og safna þannig upp í 

framkvæmdir sem búið er að samþykkja af félaginu. Einnig geta ýmsir óvæntir atburðir gert það að 

verkum að hagnaður eða tap verði meira eða minna á árinu og ekki í samræmi við arðgreiðslur það 

árið.  

Arður greiddur til 252 veiðijarða í Borgarbyggð er tæpar 286 millj. kr. árið 2009 (Tafla 9). Um það 

bil 60% af þeim arði fer til eigenda sem eiga lögheimili í Borgarbyggð eða 172 millj. kr. (Mynd 10). 

Samkvæmt Hagstofunni er meðaltal reglulegra launa
4
 366 þús. kr.  á mánuði árið 2009 (Hagstofa 

                                                 
4
 Upplýsingar Hagstofu Íslands byggja á launarannsókn sem er úrtaksrannsókn. Regluleg laun eru greidd laun fyrir 

umsaminn vinnutíma. 
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Íslands, án. dags.) sem gera 4.392 þús. kr. árlega. Ef tekið er mið af meðaltali reglulegra launa 

samsvarar útgreiddur arður um 39 störfum árið 2009. Ef notaðar eru samsvarandi tölur vegna ársins 

1990 þegar 73% af arðinum gengu til aðila innan héraðsins eða 209 millj. kr. þá eru það sem svarar 

47 störfum árið 2009. Þannig er hægt að færa rök fyrir því að verðmæti sem samsvara 8 störfum hafi 

flust úr sveitarfélaginu á síðastliðnum 20 árum.  

Í skýrslu Hagfræðistofnunar kemur fram að veiðitekjur að frádregnum kostnaði séu 45-53% af 

atvinnutekjum í landbúnaði á Vesturlandi. Þó svo að gerður hafi verið fyrirvari í skýrslunni á því að 

þetta sé e.t.v. ofmat, þá er hægt að reikna með að veiðiarður sé umtalsverður hluti af atvinnutekjum í 

landbúnaði á Vesturlandi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Veiðimálastofnun, 2004). Þó að 

niðurstöður Hagfræðistofnunar væru helmingaðar sem eflaust er þá orðið verulegt undirmat og 

veiðitekjur að frádregnum kostnaði væru 22-26% af atvinnutekjum í landbúnaði er líklegt að tekjur 

af veiðinni skipti bændur og landeigendur miklu máli á svæðinu.  

Mikilli laxveiði í Borgarbyggð fylgja talsverð umsvif. Veiðimenn dvelja í Borgarbyggð við veiðarnar 

og þurfa alltaf á einhverri þjónustu að halda á meðan þeir staldra við. Sumir dvelja í veiðihúsum þar 

sem full þjónusta er í boði og er sá rekstur eflaust líkur rekstri annarra sumarhótela þó svo að 

gestirnir séu allir veiðimenn. Að auki er í stærri laxveiðiánum boðið upp á leiðsögumenn í ánum og 

erlendir veiðimenn sóttir á Keflavíkurflugvöll svo dæmi sé tekið. Þeir veiðimenn sem eru að veiða í 

minni ám sem eru án þjónustu eru líklegir til að kaupa mat og bensín í sveitarfélaginu. Þrátt fyrir að 

Borgarbyggð sé mikið veiðihérað er þar ekki starfsrækt veiðivöruverslun en á þjónustustöð N1 í 

Borgarnesi og í Kaupfélagi Borgfirðinga er boðið upp á veiðivörur yfir sumartímann og eins eru 

nokkrir aðilar í sveitarfélaginu sem eru að selja veiðiflugur og maðka. Hugsanlega eru bæði innlendir 

og erlendir veiðimenn að dvelja lengur í sveitarfélaginu en nákvæmlega þá daga sem þeir eru að 

veiða og kaupa þá vörur og þjónustu þá daga einnig.  

Ýmis umsvif fylgja einnig veiðifélögunum og rekstri þeirra á ánum. Viðhald veiðihúsa, gerð 

fiskvega t.d. laxastiga, kaup á laxateljurum, viðhald veiðistaða og veiðivega, kaup á seiðum og 

fiskræktarrannsóknir eru dæmi um kostnað veiðifélaga. Að auki þarf að greiða fyrir veiðieftirlit og 

stjórnun veiðifélaganna.  

Óbein áhrif af umsvifum í kringum laxveiðina felast meðal annars í aðkeyptri þjónustu og vörum, 

þeirra sem reka veiðifélögin og árnar. Önnur óbein áhrif eru t.d. staðsetning og rekstur 

seiðaeldisstöðvar og útibús Veiðimálastofnunar í sveitarfélaginu. 
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Þó hér sé ekki tæmandi upptalning á þeim umsvifum sem eru tengd laxveiðum í sveitarfélaginu er 

ljóst að þó nokkur störf þarf til að sinna þjónustu í kringum veiðina en mikið af þeim störfum 

tengjast veiðitímabilinu yfir sumarmánuðina. 

Afleidd áhrif beinna og óbeinna áhrifa af laxveiðunum leiða til aukinna tekna í sveitarfélaginu sem 

hafa áhrif á neyslu og eftirspurn eftir vörum og þjónustu og hafa þannig margfeldisáhrif út í 

samfélagið. Í skýrslu Hagfræðistofnunar eru margfeldisáhrifin metin með stuðlinum 4,04. Þannig að 

efnahagsleg áhrif laxveiða í hagkerfinu eru metin rúmlega fjórum sinnum meiri en beinu áhrifin.   

Í skýrslu Hagfræðistofnunar er verið að meta áhrifin fyrir allt landið og telur höfundur að ekki sé 

hægt að heimfæra þessar niðurstöður yfir á sveitarfélagið þar sem ekki hafa verið borin nákvæmlega 

kennsl á hvað af umsvifunum eru innan héraðsins. Þannig er ekki vitað nákvæmlega hver beinu 

áhrifin eru miðað við gögn og niðurstöður verkefnisins. Vitað er að hluti arðsins eða um 40% árið 

2009 fer út úr héraðinu miðað við lögheimili eigenda jarðanna. Allir leigutakar þeirra áa sem leigðar 

eru út eru einstaklingar eða fyrirtæki með lögheimili utan Borgarbyggðar þannig að rekstur og 

allavega hluti þeirra starfa sem skapast hjá þeim eru að öllum líkindum utan sveitarfélagsins. 

Leigutakar veiðiánna leigja oft út rekstur veiðihúsanna til þriðja aðila. Sá aðili gæti verið með 

lögheimili utan sveitarfélagsins, ráðið til sín starfsfólk utan Borgarbyggðar og keypt allan kost fyrir 

veiðihúsið utan sveitarfélagsins. Hins vegar gæti þessu líka verið öfugt farið og meirihluti þeirra sem 

starfa í veiðihúsum og við leiðsögn við árnar verið íbúar Borgarbyggðar og aðföng keypt innan 

sveitarfélagsins. Þannig þarf frekari vitneskju um bein og óbein áhrif af laxveiðum innan 

Borgarbyggðar áður en hægt er að meta heildaráhrifin.  

Þar að auki er líklegt að margfaldarinn sé of hár þegar eingöngu er verið að skoða tiltekið svæði 

innan stærri heildar. Lítið er vitað um inn- og útflutning aðfanga í sveitarfélaginu, staðbundna neyslu 

og fjárfestingar og fleiri þætti sem áhrif hafa á margfeldisáhrif (Vífill Karlsson, 2007).  

Þó svo að ekki sé hægt að reikna efnahagsleg áhrif laxveiðanna innan sveitarfélagins miðað við þau 

gögn sem fyrir liggja þá er víst að hluti af óbeinum og afleiddum áhrifum laxveiða í Borgarbyggð 

verða eftir í sveitarfélaginu.  

Skatttekjur sveitarfélagsins tengdar laxveiðinni eru 8,8 millj. kr. árið 2009 (Tafla 10). Þar sem ekki 

er greitt útsvar af arðinum, eingöngu tekjuskattur sem rennur í Ríkissjóð, er sveitarfélagið ekki að fá 

neinar skatttekjur tengdar greiðslum til eigendanna. Fasteignagjöld eigna í Borgarbyggð renna til 

sveitarfélagsins og tekjuskattar af arðinum til Ríkissjóðs, hvorutveggja óháð búsetu eigendanna. Hins 

vegar eru veiðifélögin að greiða laun, m.a. til stjórnar og vegna veiðieftirlits og af þeim er greitt 
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útsvar sem rennur til sveitarfélagsins svo framarlega sem viðtakendur launanna séu með lögheimili 

þar. Líklegt er að einhver hluti af starfsfólki veiðihúsanna og leiðsögumenn við árnar séu íbúar 

sveitarfélagsins og því renni þeirra útsvar til Borgarbyggðar. Vinna við viðhald og endurnýjun á 

veiðihúsum, veiðivegum, fiskvegum og öðru sem til fellur í kringum laxveiðarnar ættu líka að skila 

skatttekjum til sveitarfélagsins. Þannig má ætla að skatttekjur Borgarbyggðar séu mun hærri en 

fasteignagjöld af hlunnindum og húsum tengdum veiði. 

Eignarhald laxveiðijarða í Borgarbyggð hefur breyst á síðastliðnum 20 árum að því leyti að fleiri 

aðilar með lögheimili utan héraðsins eiga jarðir í sveitarfélaginu. Ekki var kannað hvort eignarhald 

jarða án veiðihlunninda hafi breyst á sama hátt. Hvort breytt eignarhald komi til með að gera það að 

verkum að færri jarðir eru nytjaðar í búskap skalt látið ósagt, en þegar svo stór hluti veiðijarða eða 

41% er árið 2009 í eigu aðila utan sveitarfélagsins er það ekki ósennilegt.  

Veiðirétt er ekki hægt að skilja frá fasteign skv. 9. gr. LOS (Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006) 

og var ákvæðið fyrst sett fram í lögum árið 1932. Þannig getur jarðeigandi ekki selt frá jörðinni 

veiðihlunnindin eins og hann gæti selt hluta af landi sínu, bústofni, mjólkurkvóta og jafnvel 

húsakosti. Hægt er að velta því fyrir sér hvort þessi tenging sé til bóta þegar landbúnaður og 

landbúnaðarnýting veiðijarða er annars vegar og einnig hvort ákvæðið styrki við verndun og viðgang 

auðlindarinnar.  

Laxveiði er sérhæfð ferðaþjónusta og tilheyrir þeim málaflokki en sjaldan er minnst á þessa 

atvinnugrein í umræðu um ferðaþjónustu. Ef til vill á það rætur að rekja til tengsla laxveiða við 

landbúnað. Á árum áður voru það svo til eingöngu bændur sem áttu jarðir og þar með veiðihlunnindi 

og því sterk tenging milli landbúnaðar og laxveiða. Í umræðu hefur verið talað um laxveiðar sem 

hlunnindi bænda á svipaðan hátt og dún eða rekavið enda nytjuðu bændur sjálfir laxveiðiárnar, 

veiddu í net og seldu laxinn. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að stangaveiði er svo til eingöngu 

stunduð í laxveiðiám í Borgarbyggð og sá háttur sem viðhafður er við veiðarnar og umsvif þeim 

tengdum fellur frekar að rekstrarumhverfi ferðaþjónustu en landbúnaðar. En hver svo sem 

skilgreiningin er, þá er víst að atvinnugreinin er fjárhagslega sjálfbær og er að gefa af sér miklar 

tekjur, bæði til eigenda sinna og samfélagsins og hefur ekki þurft að leita eftir styrkjum á sama hátt 

og landbúnaður eða almenn ferðaþjónusta hefur þurft að gera. 
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5.1 ANNMARKAR  

Helstu annmarkar á þessari rannsókn er að hún nær eingöngu yfir eitt ár. Veiðitekjur geta verið 

svipaðar á milli ára þar sem oft er samið til nokkurs tíma og gefa þær því sterklega til kynna 

fjárhagslegt umfang veiðifélaga í Borgarbyggð. Hins vegar getur kostnaður við rekstur 

veiðifélaganna verið mjög mismunandi frá ári til árs. Þannig verða arðgreiðslurnar einnig misháar 

milli ára eftir því hve hagnaðurinn er mikill. Að auki sveiflast laxveiðin milli ára og getur haft áhrif á 

niðurstöðu einstakra liða, þó svo að reynt hafi verið að nota meðalveiði þar sem þess var kostur. Allt 

þetta gerir það að verkum að rannsókn sem þessi sem eingöngu nær yfir eitt ár getur í besta falli 

gefið vísbendingar um fjárhagsleg umsvif veiðifélaganna í Borgarbyggð.  

Að auki var vandkvæðum bundið að fá áreiðanlegar heimildir um eignarhald laxveiðijarða fyrir 20 

árum. Þó svo að höfundur hafi lagt sig fram um að finna sem réttastar upplýsingar, skal taka þeim 

niðurstöðum með fyrirvara eins og áður hefur verið nefnt. 
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6 LOKAORÐ  

Eins og oft vill verða þá vöknuðu margar spurningar við gerð verkefnisins. Í niðurstöðum kemur 

fram að fylgni er á milli veiðitekna og fjölda veiddra laxa. Áhugavert væri að kanna hvort þessi 

fylgni sé svipuð á landsvísu og veiðiréttarhafar í Borgarbyggð séu að fá sanngjarnar veiðitekjur af 

hlunnindum sínum miðað við það sem tíðkast annars staðar.  

Margar veiðijarðir hafa skipt um eigendur á síðustu 20 árum en hvort jarðir með veiðihlunnindi séu 

eftirsóttari eign en jarðir án þeirra var ekki kannað í þessu verkefni. Líklegt er að hlunnindin og 

arðurinn af þeim hafi áhrif á kaupendur og væri áhugavert að skoða hvort veiðihlunnindi hafi áhrif á 

markaðsverð jarða umfram það sem eðlilegt getur talist miðað við hærra fasteignamat jarða með 

hlunnindin. Einnig hvort tekjur af veiði styrki búsetu og landbúnaðarnýtingu á veiðijörðum eða dragi 

úr henni. 

Þegar ljóst var við gerð verkefnisins hversu miklar tekjur hlunnindin gefa af sér velti höfundur því 

fyrir sér hvernig aðstæður væru gagnvart laxveiðihlunnindunum í sveitarfélaginu í dag ef skilja hefði 

mátt að veiðirétt og landareign. Þá er líklegt að hlunnindin hefðu gengið kaupum og sölum milli 

manna gegnum árin á svipaðan hátt og hlutabréf. Veiðiréttur í laxveiðiá gæti hugsanlega allur verið 

kominn í eigu eins aðila sem ekki ætti neitt land við ána en hvernig þróunin hefði orðið og hvort það 

hefði jákvæð eða neikvæð áhrif út í sveitarfélagið er ómögulegt að geta sér til um.  

Hagnaður af veiðifélögum er verulegur og eflaust ekki margar atvinnugreinar sem eru svo 

ábatasamar eða eignir eins og veiðihlunnindi sem gefa af sér svo öruggar tekjur. Áhugavert væri að 

meta nánar efnahagsleg áhrif laxveiðanna innan sveitarfélagins. Í framhaldinu væri svo hægt að 

kanna hvort möguleikar séu á því að efla hlut sveitarfélagsins og íbúa þess í hagnaði af auðlindinni. 

Bæði með það í huga að heimamenn gætu annast stærri hluta virðiskeðjunnar og eins hvort ekki séu 

ónýtt tækifæri í þjónustu við veiðimenn.  

  



 
41 

 

7 HEIMILDASKRÁ 

Árni Ísaksson og Sumarliði Óskarsson. (2002). Economic value of Icelandic salmon in angling and 

net fisheries. Sótt 20. janúar 2011 frá Fiskistofa. Lax- og silungsveiðisvið.: 

http://www.fiskistofa.is/media/laxa_silungssvid/Salmonvalue2003.pdf 

Björn J. Blöndal. (1972a). Fyrstu stangveiðimenn í Borgarfirði. Í Vötnin ströng (bls. 182-190). 

Reykjavík: Setberg. 

Björn J. Blöndal. (1972b). Útflutningur á laxi. Í Vötnin ströng (bls. 155-164). Reykjavík: Setberg. 

Björn Snær Guðbrandsson. (1990). Efnahagslegt umhverfi laxveiða á Íslandi. Óútgefin 

kandídatsritgerð: Háskóli Íslands. Viðskipta- og hagfræðideild. 

Brynjar Örn Ólafsson. (2009). Verðmæti íslenskra stangaveiðisvæða. Óútgefin M.Sc. ritgerð: 

Hagfræðideild Háskóla Íslands. 

Byggðir Borgarfjarðar II. (1989). Borgarnes: Búnaðarsamband Borgarfjarðar. 

Byggðir Borgarfjarðar III. (1993). Borgarnes: Búnaðarsamband Borgarfjarðar. 

Eiríkur St. Eiríksson. (2003). Haffjarðará. Í Stangaveiðihandbókin. 2. bindi (bls. 123-126). 

Reykjavík: Skerpla ehf. 

Ensku húsin. (án. dags.). Sagan okkar. Sótt 26. apríl 2011 frá Ensku húsin: 

http://www.enskuhusin.is/saga.php 

Guðni Guðbergsson. (Júní 2010). Lax- og silungsveiði 2009. Sótt 12. nóvember 2010 frá 

Veiðimálastofnun: http://veidimal.is/Files/Skra_0042552.pdf 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Veiðimálastofnun. (september 2004). Lax- og silungsveiði á 

Íslandi. Efnahagsleg áhrif og líffræðileg staða auðlindarinnar. Sótt 10. október 2010 frá 

angling.is: http://www.angling.is/is/nr/15058/ 

Hagstofa Íslands. (án dags.). Sótt 2. apríl 2011 frá Hagstofa Íslands: 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi 

Hagstofa Íslands. (án. dags.). Sótt 5. maí 2011 frá Hagstofa Íslands: 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Laun 

Háskólinn á Bifröst. (án dags.). Ársskýrsla 2008-2009. Sótt 5. maí 2011 frá 

http://www.bifrost.is/Files/Skra_0042421.pdf 

Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. (án dags.). Sótt 10. janúar 2011 frá Alþingi: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006061.html 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003. (án dags.). Sótt 2. mars 2011 frá Alþingi: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 (útgáfa 136a, 1. janúar 2009). (án dags.). Sótt 11. febrúar 2011 frá 

Alþingi: http://www.althingi.is/lagas/136a/2003090.html 

Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. (án dags.). Sótt 12. febrúar 2011 frá Alþingi: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995004.html 



 
42 

 

Reglugerð um arðskrár veiðifélaga nr. 412/2007. (án dags.). Sótt 12. febrúar 2011 frá 

Reglugerðasafn: 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/6f

7f8adffbf6c67b002572e3003d80ce?OpenDocument&Highlight=0,412%2F2007 

Reglugerð um starfsemi veiðifélaga nr. 1024/2006. (án dags.). Sótt 10. janúar 2011 frá 

Reglugerðasafn: 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/1c

5e50df1fa985c500257244004c84bd?OpenDocument&Highlight=0,1024%2F2006 

Ríkisskattstjóri. Orðsending nr. 3/2009. (Júlí 2009). Sótt 1. maí 2011 frá Ríkisskattstjóri: 

http://rsk.is/ws/cm/file/rsk_0601_3_2009.is.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (Október 2009). Árbók sveitarfélaga 2009. Álagður 

fasteignaskattur 2009 , bls. 150-151. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (Október 2010). Árbók sveitarfélaga 2010. Sótt 15. maí 2011 frá 

Samband íslenskra sveitarfélaga: http://www.samband.is/media/arbok-sveitarfelaga-

2010/Arbok-2010.pdf 

Sigurbergur Steinsson. (2010). Stangaveiðimarkaðurinn á Íslandi. Mat á heildartekjum af 

laxveiðileyfasölu árið 2009. Óútgefin BS-ritgerð: Háskólinn á Bifröst. 

Sigurður Fjeldsted. (1938). Laxveiði. Í Héraðssaga Borgarfjarðar II. (bls. 241-253). Reykjavík: Á 

kostnað útgáfunefndar. 

Sigurður Már Einarsson. (1994). Ár og vötn í Borgarfirði. Borgfirsk náttúrustofa. Hvanneyri: 

Safnahús Borgarfjarðar. 

Sigurður Már Einarsson og Guðni Guðbergsson. (2003). The effects of the net fishery closure on 

angling catch in the River Hvítá, Iceland. Fisheries Management and Ecology, 10 , bls. 73-78. 

Sigurður Már Einarsson og Jón Örn Pálsson. (1992). Áætlun um leiðir til laxaræktunar í Andakílsá í 

Borgarfirði. VMST-V/92001X. Borgarnes: Veiðimálastofnun. 

Sigurður Már Einarsson. (1996). Umhverfið og auðlindin. Freyr, 11.96 , 458-462. 

Snorri Þorsteinsson. (2008). Viðtal við Óðinn Sigþórsson, formann Landssambands veiðifélaga. Í 

Snorri Þorsteinsson (ritstjóri), Landssamband veiðifélaga 50 ára. Afmælisrit (bls. 109-114). 

Reykjavík: Landssamband veiðifélaga. 

Stefán Már Stefánsson og Eyvindur G. Gunnarsson,. (janúar 2011). Álitsgerð um eðli, réttarstöðu og 

heimildir veiðifélaga. Sótt 20. febrúar 2011 frá Landssamband veiðifélaga.: 

http://www.angling.is/pages/islenskar-sidur/alitsgerd-fyrir-lv/alitsgerd-um-edli-rettarstodu-og-

heimildir-veidifelaga/ 

Sveitarfélög á Vesturlandi frá 1950. (2006). Sótt 2. apríl 2011 frá Samtök sveitarfélaga á 

Vesturlandi: http://ssv.is/default.asp?sid_id=16040&tre_rod=002|007|&tId=1 

Toivonen, A. L., Appelblad, H., Bengtsson, B., Geertz-Hansen, P., Guðbergsson, G., Kristofersson, 

D., o.fl. (2000). Economic value of Recreational Fisheries in the Nordic Countries. 

Copenhagen: TemaNord 2000:604. 

Veiðimálastofnun. (Apríl 2010). Ársskýrsla Veiðimálastofnunar 2009. Sótt 22. mars 2011 frá 

http://veidimal.is/Files/Skra_0041440.pdf 



 
43 

 

Vífill Karlsson. (Vol.I 2007). Staðbundin margfeldisáhrif. Yfirlit kenninga og rannsókna. Sótt 10. 

maí 2011 frá Háskólinn á Bifröst: http://bjss.bifrost.is/index.php/bjss/article/viewFile/10/21 

Þórólfur Antonsson. (1996). Stofnsveiflur og veiðispár. Freyr. 11.96 , 451-457. 

 

MUNNLEGAR HEIMILDIR: 

Borgarbyggð. (2009). Tölvupóstur: Veiðihlunnindi 2009. Sent 25. febrúar 2011. 

Búnaðarsamtök Vesturlands. (11. apríl 2011). Munnlegar upplýsingar. 

Jón Blöndal. (8. apríl 2011). Veiðitekjur í Svarthöfða. (Spyrill: Anna Steinsen). 

Sigurður Már Einarsson. (2011a). Tölvupóstur: Borgarbyggð - Straumvötn (Excel-skjal). Sent 25. 

febrúar 2011. 

Sigurður Már Einarsson. (2011b). Tölvupóstur: Leigutekjur í Hvítá. Sent 30. mars 2011. 

 

ARÐSKRÁR 

ARÐSKRÁR SÓTTAR Á VEF STJÓRNARTÍÐINDA: 

Veiðifélagið Flóka 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=8cac42d4-c33a-4b1c-b1e4-2b1e1778285c 

Veiðifélagið Hvítá 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=e4bed040-b4d5-40c9-b66d-bacb4ee567e8 

Veiðifélag Langár og Urriðaár Langárdeild:  

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=618a1144-3bde-4e8f-8522-5d2f04d42d37 

Veiðifélag Þverár 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=e3380752-42ae-476b-beba-7583c7603585 

 

ARÐSKRÁR SÓTTAR Á VEFINN RÉTTARHEIMILD.IS: 

Veiðifélag Grímsár og Tunguár  

http://www.rettarheimild.is/Landbunadar/YfimatsnefndLaxogSilungsveidi/nr/923 

Veiðifélag Norðurár  

http://www.rettarheimild.is/Landbunadar/YfimatsnefndLaxogSilungsveidi/1999 

 

FISKISTOFA. LAX- OG SILUNGSVEIÐISVIÐ. SUMARLIÐI ÓSKARSSON: TÖLVUPÓSTUR 2. MARS 2011:  

Veiðifélag Andakílsár  

Veiðifélag Álftár 

Veiðifélag Gljúfurár 

Veiðifélag Hítarár 

Veiðifélag Langár og Urriðaár: Urriðaárdeild 

Veiðifélag Reykjadalsár 

 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=8cac42d4-c33a-4b1c-b1e4-2b1e1778285c
http://www.rettarheimild.is/Landbunadar/YfimatsnefndLaxogSilungsveidi/nr/923


 
44 

 

ÁRSREIKNINGAR 

Veiðifélag Andakílsár 

Veiðifélag Álftár 

Veiðifélagið Flóka 

Veiðifélag Gljúfurár 

Veiðifélag Grímsár og Tunguár 

Veiðifélag Hítarár 

Veiðifélagið Hvítá 

Veiðifélag Langár og Urriðaár 

Veiðifélag Norðurár 

Veiðifélag Reykjadalsár 

Veiðifélag Þverár 

 

 

 

 

  



 
45 

 

VIÐAUKI A: BRÉF TIL VEIÐIFÉLAGA 

Borgarnesi, 17. febrúar 2011 

Góðan daginn, 

Ég er nemandi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst og hef búið í Borgarnesi síðastliðin 26 ár. Ég 

hef alltaf verið ákveðin í að lokaverkefnið mitt við skólann myndi á einhvern hátt tengjast 

sveitarfélaginu mínu og niðurstaðan er að skoða laxveiðihlunnindi í Borgarbyggð. 

Meðfylgjandi er lýsing á rannsóknarverkefninu og markmiði rannsóknarinnar. Svo það komi skýrt 

fram þá er ekki ætlun mín að meta efnahagleg áhrif stangaveiða í Borgarbyggð sem væri mjög 

áhugavert verkefni, en mun umfangsmeira og verður að bíða betri tíma. Ég ætla einungis að horfa á 

hlunnindin út frá leigutekjum, útgreiddum arði og sköttum. 

Tilgangur þessa bréfaskrifta er að fara þess á leit að fá eintak af ársskýrslu veiðifélagsins vegna 

ársins 2009 til afnota við verkefnið mitt. Ég geri mér fulla grein fyrir að um trúnaðarupplýsingar er 

að ræða og mun meðhöndla þær með tilliti til þess. Þær fjárhagslegu upplýsingar sem fram koma í 

verkefninu munu verða heildarupplýsingar um allar laxveiðiár í Borgarbyggð en hvergi upplýsingar 

um tiltekna á. Ég fer fram á að mega nefna hæstu og lægst gildi leigutekna, arðs og þ.h. en mun gæta 

þess að ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til árinnar eða jarðareiganda sem um ræðir. 

Meðfylgjandi er einnig spurningalisti um grunnþætti í starfsemi veiðifélagsins. 

Vona að vel verði tekið í málaleitan mína, þar sem verkefnið byggir á því að ég fái þessar 

upplýsingar frá öllum veiðifélögunum. Ef spurningar vakna, hikið ekki við að hringja í mig. 

Vinsamlega sendið gögnin í meðfylgjandi umslagi. Einnig er hægt að koma gögnunum til Sigurðar 

Más Einarssonar, Veiðimálastofnun, Hvanneyri. 

Virðingarfyllst, 

________________________ 

Anna Steinsen 

Meðfylgjandi: 

Lýsing á rannsóknarverkefni og markmiði rannsóknar 

Spurningalisti 

Frímerkt umslag  
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VIÐAUKI B: SPURNINGALISTI 

 

Veiðifélag  ________________________ 

 

Fjöldi stanga í ánni (laxveiði):  ____________________________ 

 

Veiðitímabil (laxveiði):   _________________________________ 

 

Er áin (veiðisvæði) leigð út:      Já    Nei   

- Viðsemjandi:  ______________________________________ 

 

 

Er veiðihús á svæðinu :      Já    Nei   

- Hve mörg veiðihús: =______________ 

-Er þjónusta, matur o.þ.h. í veiðihúsinu :     Já    Nei   

- Er veiðihúsið rekið af leigutaka:    Já    Nei   

      - Ef nei, hver rekur veiðihúsið: _______________________ 
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VIÐAUKI C: SVÖR VIÐ SPURNINGALISTA 

Veiðifélag Fj
ö
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i s
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n

ga
 

Veiðitímabil Fj
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ð

id
ag

a 

Er
 á
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ð

 ú
t 

Leigutaki Fj
ö

ld
i v

ei
ð

ih
ú

sa
 

Rekstur 
veiðihúss Þ

jó
n

u
st

a 

Andakílsár  2 20.6.2009 - 30.9.2009 102 já SVFR 1 Leigutaki nei 

Álftár  2 1.7.2009 - 30.9.2009 91 já Veiðif. Straumar 1 Leigutaki nei 

Flóka  3 18.6.2009 - 25.9.2009 99 nei Leigja út sjálf 1 Veiðifélag nei 

Gljúfurár  3 1.7.2009 - 30.9.2009 91 já SVFR 1 Leigutaki nei 

Grímsár og 
Tunguár  10 22.6.2009 - 24.9.2009 94 já Hreggnasi 2 Leigutaki já/nei 

Hítarár  8 18.6.2009 - 18.9.2009 92 já SVFR 2 Leigutaki já 

Hvítá  14 1.6.2009 - 31.8.2009 91 já SVFR o.fl. 4 Leigutaki Nei 

Langár 12 20.6.2009 - 20.9.2009 92 já SVFR 1 Leigutaki já 

Norðurár  15 5.6.2009 - 9.9.2009 96 já SVFR 2 Leigutaki já/nei 

Reykjadalsár  2 20.6.2009 - 29.9.2009 101 já 
Stangaveiðif. 
Keflavíkur 1 Veiðifélag nei 

Urriðaár  2 20.6.2009 - 20.9.2009 92 já 
Hluti af 
landeigendum 1 Leigutaki nei 

Þverár  14 15.6.2009 - 15.9.2009 92 já Sporður ehf. 2 Leigutaki já 
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1974 235 154 411 150 1.419 613 383 393 1.379 1.428 156 1.748 8.469

1975 331 341 613 522 2.116 559 525 521 2.131 2.132 275 2.690 12.756

1976 262 204 432 356 1.439 595 351 388 1.568 1.675 185 2.330 9.785

1977 187 300 263 400 1.103 624 346 401 1.720 1.470 112 84 2.368 9.378

1978 237 386 547 461 1.952 950 649 788 2.405 2.089 120 112 3.132 13.828

1979 138 255 377 286 1.527 701 314 573 1.893 1.995 105 202 3.558 11.924

1980 69 265 266 130 869 494 167 555 1.049 1.583 56 102 1.938 7.543

1981 104 267 181 101 845 465 252 364 735 1.185 80 65 1.245 5.889

1982 89 396 234 184 717 562 202 348 1.090 1.455 100 151 1.616 7.144

1983 108 485 281 225 1.382 625 201 213 960 1.643 91 162 1.901 8.277

1984 106 268 303 110 1.061 549 151 326 610 856 58 142 1.082 5.622

1985 101 333 351 138 1.463 562 203 597 1.155 1.121 42 103 1.550 7.719

1986 145 399 384 280 1.836 1.131 506 469 1.765 1.523 69 55 2.127 10.689

1987 136 202 282 73 825 521 273 514 1.023 1.034 42 16 1.703 6.644

1988 203 443 293 181 1.963 875 428 439 1.409 1.359 33 105 1.567 9.298

1989 122 283 182 133 1.200 661 225 301 748 867 75 63 1.327 6.187

1990 97 245 241 97 756 599 257 263 1.000 1.070 77 34 1.485 6.221

1991 134 274 350 171 1.294 711 393 572 951 1.267 157 13 1.979 8.266

1992 85 333 322 286 1.864 818 255 520 1.290 1.965 107 19 2.314 10.178

1993 109 242 387 192 1.228 617 279 622 777 2.117 40 54 1.554 8.218

1994 125 247 341 150 1.485 672 206 560 978 1.625 25 15 1.605 8.034

1995 118 263 288 356 1.123 735 424 407 1.400 1.697 97 37 1.638 8.583

1996 154 283 233 209 1.484 602 355 502 1.517 1.964 36 47 1.381 8.767

1997 184 266 319 240 1.613 560 217 213 1.366 1.899 94 29 1.633 8.633

1998 63 191 360 152 1.705 752 311 692 1.560 2.001 95 42 2.181 10.105

1999 177 275 347 134 1.872 793 443 504 1.641 1.676 73 62 2.136 10.133

2000 79 132 380 104 1.048 672 404 425 1.011 1.650 72 22 1.281 7.280

2001 95 187 362 99 1.005 532 418 571 1.407 1.337 33 24 1.210 7.280

2002 94 228 473 167 1.116 943 493 560 1.605 2.217 80 40 1.444 9.460

2003 245 278 334 88 1.156 1.007 448 918 2.263 1.444 156 80 1.872 10.289

2004 129 299 523 166 1.085 1.133 611 509 2.232 1.382 183 53 1.373 9.678

2005 233 343 410 255 1.486 1.290 706 631 1.912 3.138 205 115 4.165 14.889

2006 268 195 437 185 1.114 1.077 543 554 1.831 2.242 107 101 2.156 10.810

2007 246 210 438 220 1.110 1.079 563 1.238 1.456 1.447 196 45 2.404 10.652

2008 839 652 768 315 2.223 2.010 1.289 1.466 2.970 3.307 270 103 2.859 19.071

2009 706 468 744 323 1.314 1.622 820 1.425 2.250 2.345 251 75 2.370 14.713

Meðaltal 188 294 374 212 1.356 798 406 565 1.474 1.700 110 72 1.970 9.511

Max 839 652 768 522 2.223 2.010 1.289 1.466 2.970 3.307 275 202 4.165 19.071

Min 63 132 181 73 717 465 151 213 610 856 25 13 1.082 5.622

Staðalfrávik 159 103 134 109 393 330 221 289 542 541 68 47 676 2.828

Fráviksstuðull 85% 35% 36% 51% 29% 41% 54% 51% 37% 32% 62% 65% 34% 30%

Stengur 2 2 3 3 10 6 8 14 12 15 2 2 14 91
Meðalveiði. pr. 

stöng 94 147 125 71 136 133 51 40 123 113 55 36 141 105

Laxveiðár í Borgarbyggð

VIÐAUKI D: LAXVEIÐI Í BORGARBYGGÐ 1974-2009



 

 

 


