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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er hagkvæmni makrílveiða við Ísland, með áherslu á 

úthlutun aflaheimilda. Í makrílveiðum, sem eru nýtilkomnar við Ísland, hefur verið horfið 

frá aflakvótakerfinu og úthlutun kvóta á grundvelli veiðireynslu. Í staðinn hefur kvóta 

verið úthlutað að hluta til eftir veiðireynslu, en að öðru leyti hafa nærri því öll 

fiskveiðiskip fengið einhvern kvóta og leyfi til makrílveiða, óháð því hvort þau séu gerð 

til þess að veiða uppsjávarfisk eins og makríl. Einnig hefur úthlutun aflaheimilda verið á 

ársgrundvelli og framsal kvóta hefur verið miklum takmörkunum háð. Skoðað er 

fræðilega hvernig hagkvæmast sé að stýra fiskveiðum og er niðurstaðan í takt við það sem 

margir hagfræðingar eru sammála um, þ.e. að aflakvótakerfi sé hagkvæmasta form 

fiskveiðistjórnunar og upprunaleg úthlutun á grundvelli veiðireynslu sé líklega 

hagkvæmust. Af þessu má draga þá ályktun að makrílveiðar við Ísland hafi ekki verið 

eins hagkvæmar og unnt hefði verið síðustu ár. Til að kanna betur sannleiksgildi þeirrar 

ályktunar voru rannsökuð bókhaldsgögn nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja frá 2011 auk 

annarra upplýsinga sem liggja fyrir. Að gefnum þeim forsendum sem stuðst er við, lítur út 

fyrir að tapaður hagnaður í makrílveiðum árið 2011 hafi verið  um 1,5 milljarðar króna. 

Ennfremur gæti samfélagslegt tap árin 2010 – 2011 hafa numið allt að 4 milljörðum 

króna. Skýringin felst fyrst og fremst í því að vegna frávika frá aflakvótakerfinu og 

mikillar miðstýringar, getur markaðurinn ekki komið á hagkvæmasta fyrirkomulagi til að 

veiða hinn takmarkaða makrílkvóta.  
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1 Inngangur 

Á síðastliðnum árum hefur nýr gestur komið í sífellt meira magni inn í íslenska lögsögu, 

flestum til mikillar ánægju. Þetta er uppsjávarfiskurinn makríll, sem þykir 

herramannsmatur víða um heim, auk þess sem úr honum má vinna verðmætt lýsi og mjöl. 

Áhrif makríls á þjóðarbúið hafa verið góð og til að mynda er talið að fluttar hafi verið út 

frosnar makrílafurðir fyrir um 25 milljarða króna árið 2011, auk þess sem veiðar og 

vinnsla hafi skapað um 1000 ársstörf (Vinnuhópur um makrílveiðar, 2012). Þetta hefur 

því reynst mikil búbót fyrir marga og skapað mikla verðtíðarstemmingu, t.d. í 

Vestmannaeyjum og á nokkrum stöðum á Austurlandi. 

En ekki er allt sem sýnist þegar litið er á stjórn makrílveiða í íslenskri lögsögu. Í 

úthlutunum aflaheimilda síðan 2010 hefur falist mikil miðstýring á því hversu mikið hvert 

skip fær að veiða. Þó miðstýring þyki almennt óheppileg í efnahagsstarfsemi, er hún talin 

nauðsynleg í fiskveiðum vegna skorts á eignarrétti, sem birtist oft í sameignarvandanum 

(e. Common Property Problem). En það lítur út fyrir að þessi miðstýring hafi verið meiri 

en þörf er á.  Stefnan hefur í raun litið út fyrir að vera sú að allir eigi að fá að veiða 

makríl, án tillits til hagkvæmni. Þessi miðstýring felst einnig í því að framsal aflaheimilda 

hefur verið mjög takmarkað, þannig að svigrúm til hagræðingar hefur verið takmarkað 

um leið. Auk þess hafa reglugerðir um makrílveiðar verið gefnar út til árs í senn, sem 

skapar óvissu í sjávarútvegi. Vegna þessa kann einhver sem horfir á heiminn með augum 

hagfræðinnar að spyrja sig hvort þessi ráðstöfun makrílkvóta hafi verið skynsamleg. Í 

þessari ritgerð verður reynt að svara þeirri spurningu eins vel og unnt er. 

Í ritgerðinni verður til að byrja með kannað hví það þurfi yfirleitt að stýra fiskveiðum 

með aðkomu ríkisins og þá hvernig sé hagkvæmast að gera það. Þar sem þessi ritgerð 

snýst um úthlutun á aflaheimildum í makríl verður svo reynt að varpa ljósi á hvernig sé 

best að standa að úthlutun aflaheimilda í nýjum tegundum. Síðan verður fjallað um makríl 

og makrílveiðar við Ísland, auk þess sem farið verður í saumana á áðurnefndum 

reglugerðum um makrílveiðar. Í kjölfar þess verða úthlutanir síðustu ára settar í 

hagfræðilegt samhengi með einföldu líkani. Í síðasta kaflanum verður loks reynt að leggja 

mat á það, m.a. með bókhaldsgögnum sjávarútvegsfyrirtækja frá árinu 2011, hvort 

makrílveiðar við Ísland hafi verið fyllilega hagkvæmar. Ef þær voru það ekki, verður 

reynt að áætla hversu mikið kann að hafa tapast af makrílveiðum árin 2010 og 2011 og 

dregin ályktun um hvort úthlutun aflaheimilda hafi valdið þeirri óhagkvæmni. 
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2 Fiskihagfræði og úthlutun aflaheimilda 

2.1 Sameignarvandi fiskveiða 

Í hagfræði hefur margsinnis verið bent á að heppilegasta lausnin til skipulags á 

efnahagsstarfsemi sé hinn frjálsi markaður. Það er þó ýmsum skilyrðum háð, t.d. að 

eignarréttur á gæðunum sem versla á með á markaði sé vel skilgreindur. Það er ólíklegt að 

einhver, nema einstaklega ósérhlífinn einstaklingur sem hugsar lítið um hag sinn og sinna, 

sé tilbúinn að reka arðbært fyrirtæki ef það er ekki tryggt að hann njóti árangurs erfiðis 

síns. Gott dæmi úr raunveruleikanum um hvernig skortur á eignarrétti getur farið illa er 

sennilega að finna í fátækustu ríkjum Afríku, t.d. í Sómalíu. 

Í réttarríki eins og Íslandi er þessi eignarréttur oftast vel skilgreindur, t.d. á kaupmaður á 

Laugarveginum búðina sína og það sem er inni í henni. Ef einhver verður uppvís af því að 

brjóta á þeim eignarrétt, þá hlýtur viðkomandi refsingu. En á fisknum í sjónum var lengi 

vel, og er ennþá víða í heiminum, enginn eða veikur eignarréttur. Það er að vissu leyti það 

sama og ef hver sem er mætti taka það sem hann vildi í búð kaupmannsins. Auðlind eins 

og fiskurinn í sjónum, er dæmi um samgæði (e. common good), þar sem notkun eins 

einstaklings á gæðunum takmarkar notkun annarra, en samt er hægt að útiloka að 

einhver/jir njóti gæðanna. Við þetta geta orðið neikvæð ytri áhrif og samfélagslegt tap ef 

sókn á miðin er ekki takmörkuð á einhvern hátt. Þetta sást vel í fiskveiðum á Íslandi fyrir 

daga kvótakerfisins. Þá voru útgerðir illa settar fjárhagslega, fiskveiðiflotinn hafði 

stækkað verulega án þess að ná í afla sem því nam og þorskstofninn t.d. var í mjög slæmu 

ástandi (Ragnar Árnason, 1995). Allt var þetta vegna þess að menn kepptust við að veiða 

án þess að tekið væri tillit til hagsmuna heildarinnar.  

2.1.1 Tímatengt líkan af nýtingu náttúruauðlinda 

Hægt er að lýsa þessum sameignarvanda nánar með einföldu tímatengdu 

hámörkunardæmi. Hugsum okkur að t sé tími, xt sé einhver náttúruauðlind, qt(i) sé notkun 

hvers einstaklings á náttúruauðlindinni á hverjum tíma. Þá verður qt= ∑       
 
   þar sem 

I er fjöldi einstaklinga sem nýta auðlindina. Gerum svo ráð fyrir að ábatafall einstaklings 

sem tekur tillit til nýtingar annarra á auðlindinni sé Π(q(i),x,t), sem er hvelft í q og x. En 

til að heildarábati samfélagsins sé hámarkaður er nauðsynlegt að lausnin feli í sér það 

sama og ef einstaklingar myndu allir hugsa um hagsmuni heildarinnar. Hugsum okkur 

einnig að náttúruauðlindin sé endurnýtanleg, t.d. fiskur, og að hún hafi stranglega hvelft 
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náttúrulegt vaxtarfall G(x). Ef I fjöldi einstaklinga nýtir auðlindin, þá fáum við þróun 

auðlindarinnar yfir tíma: 

( 1 ) 
  

  
  ̇        ∑      

 
    

Hugsum okkur fyrst hvernig hagkvæmast sé fyrir samfélagið í heild að nýta auðlindina. 

Þetta er þá hámörkunarvandamál sem má setja fram með eftirfarandi hætti: 

( 2 )           ∫             
 

 
      

     ̇       ∑     

 

   

  

Hér er r vextir og      núvirðingarþáttur sem lýsir í raun óþolinmæði einstaklingsins, þ.e.  

að fá þúsund krónur í dag eru betra en að fá þúsund krónur eftir ár. 

Vandamál þetta má leysa með hagkvæmustu stýringu (e. Optimal control) sem rekja má 

til rússneska stærðfræðingsins Lev Pontryagin og fleiri (1962). Fyrsta skrefið að lausn 

vandans er að setja upp dagvirt Hamilton fall: 

( 3 )                          ∑      
 
     

Nauðsynleg skilyrði fyrir lausn á vandamálinu eru nokkur en þau helstu gefa: 

( 4 )         

( 5 )  ̇      ∑      
 
       

Í jafnvægi, þegar ekkert er að breytast, gildir  ̇  
  

  
    og verður því lausn á jöfnu 5: 

( 8 )     
∑       

   

    
 

Hér má túlka λt sem skuggavirði auðlindarinnar, eða jaðarframlag hennar til J – fellisins 

(markmiðsfalls vandamálsins) á hverjum tíma. Þeim mun hærri sem jaðarhagnaðurinn er 

af því að vernda stofninn er, þeim mun hærra er λt. En hvað ef hver einstaklingur hugsar 

fyrir sig og auðlindin er sameign sem allir geta gengið í? Þá verður 

hámörkunarvandamálið að mestu leyti eins, en það eina sem breytist er að ekki er tekið 

tillit til nýtingar annarra á auðlindinni, hver einstaklingur horfir einungis á jaðarframlag x 

til síns ábatafalls. Með öðrum orðum verður hagnaðarfallið:               . Með því að 

leysa það á sambærilega hátt og fyrra dæmið með Hamilton falli, fáum við nauðsynleg 

skilyrði: 
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( 9 )         

( 10 )  ̇                 

Með því að leysa saman þessi nauðsynlegu skilyrði fáum við svo jafnvægislausn: 

( 11 )    
     

    
 

 Í jöfnu 11 er μ það sama og λ í jöfnu 8 – skuggavirði einstaklings af auðlindinni. Nú 

liggur beinast við að spyrja hver munurinn á þessum tveimur jafnvægisskilyrðum er og 

hvort þeirra er líklegra að leiða til ofnýtingar? Ef við, til einföldunar, gerum ráð fyrir því 

að allir sem nýta auðlindina séu eins, þá er ljóst að ∑      
 
           . Hugsum okkur 

að notendur séu tíu þannig að I =10. Það leiðir þá til þess að    verður 10 sinnum hærra 

en   , þ.e.a.s. hagkvæmasta lausn samfélagsins leiðir af sér að jaðarframlag 

stofnstærðarinnar til ábatafallsins er 10 sinnum hærra en ef um frjálsa nýtingu er að ræða. 

Ef við gerum áfram ráð fyrir að allir séu eins og leysum saman 8 og 11, sjáum við nánar 

hvernig skuggavirði við mismunandi fyrirkomulag er háð fjölda notenda. 

( 12 )     
  

 
  

Hér sést glögglega að eftir því sem notendum fjölgar stefnir skuggavirði auðlindarinnar á 

0. Nánar tiltekið       
  

 
  . Ef skuggavirði er ekkert, þýðir það að best sé að nýta allt 

í dag, en hugsa ekkert um nýtingu í framtíðinni. Hvernig skuggavirði myndi þróast þegar 

hver einstaklingur hugsar bara um sig má sjá á mynd 2. Þar er til einföldunar gert ráð fyrir 

að   =100. 

 

Mynd 1 - Áhrif skuggavirðis á nýtingu 

 

Mynd 2 - Þróun skuggavirðis við fjölgun 

notenda í samkeppni 
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Einnig er hægt að skoða þetta með því að líta á jaðarhagnað af nýtingu. Samkvæmt 

jöfnum 4 og 9 gildir           og         . Þar sem    er hærra en    ef fleiri en einn 

eru að keppast um auðlindina, þýðir það að jaðarhagnaður af nýtingu verður hærri við 

samfélagslausn heldur en í samkeppni. Þar sem hagnaðarföllin eru hvelfd í q, þýðir það að 

jaðarhagnaður minnki við aukna nýtingu. Því er einfalt að sjá að nýting verður meiri og 

stofn þar af leiðandi minni og líklegra að auðlindin klárist í samkeppnislausn. Þetta má sjá 

á mynd 1, þar sem lægra skuggavirði leiðir til meiri nýtingar á hverjum tíma. 

2.2 Fiskveiðistjórnunarkerfi 

Í ljósi þess að afar ólíklegt er að hagkvæmasta nýting á endurnýtanlegri auðlind eins og 

fiskistofni verði við frjálsa sókn, er nauðsynlegt að hugleiða fiskveiðistjórnunarkerfi. Í 

atvinnustarfsemi er tilgangurinn almennt sá að skapa sem mest hrein verðmæti eða að 

hámarka hagnað fyrir samfélagið. Til að ná fram bestu lausn verður svo að taka tillit til 

heildarmyndarinnar, t.d. ytri áhrifa, kostnaðar við kerfið, hvernig því er framfylgt og 

hvaða áhrif það hefur á langtímasjónarmið. Hægt er að útfæra fiskveiðistjórnun á ótal 

vegu svo greiningin hér á eftir er einföldun á helstu formum fiskveiðistjórnunar. 

2.2.1 Markmið útskýrt með jafnstöðulíkani fiskveiða 

Áður en lengra er haldið er gott að átta sig betur á hverju við erum að sækjast eftir í 

fiskveiðistjórnun. Þetta má gera með einföldu líkani af veiðum einnar fisktegundar í 

kyrrstöðu, þ.e.a.s. í jafnvægi þar sem ekkert er að breytast yfir tíma. Þetta líkan byggir á 

Ragnari Árnasyni (2007), en nánari útlistun á samskonar líkani er að finna í Anderson 

(1986). Gerum ráð fyrir stranglega hvelfdu vaxtarfalli stofns, vaxandi jaðarkostnaði af 

sókn, minnkandi jafnstöðustofni með aukinni sókn og að tekjur sem fall af sókn sé 

stranglega hvelft. Með þessum upplýsingum má setja líkanið fram myndrænt á mynd 3. Á 

myndinni er e jafnstöðusókn (e. effort) sem lýsir því hversu mikið er haft fyrir veiðunum 

og má túlka sem fall af t.d. tíma sem fer í veiðar, fjölda starfsmanna og fjármunum. Á 

hinum ásunum stendur $ fyrir virði og x er jafnstöðustofn. Myndin er óvenjuleg að því 

leyti að því neðar sem við erum á x ásnum, þeim mun stærri er jafnstöðustofn. 
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Við sjáum á neðri hluta myndarinnar, að jafnstöðustofn minnkar með meiri sókn. Í raun 

gæti stofn hrunið algjörlega ef jafnstöðusókn er umfram það sem hún er í þeim punkti 

sem stofnstærðarfallið endar. Í því tilviki væri veitt umfram minnstu lífvænlegu 

stofnstærð, svo stofninn myndi hrynja, sama hvað yrði gert. Á efri hluta myndarinnar er 

hagræni hluti líkansins. Þar sjáum við hvernig kostnaður eykst með aukinni sókn en tekjur 

aukast fyrst en minnka svo. Ástæðan fyrir því að tekjur fara að dragast saman við mikla 

sókn er sú að þá er stofninn orðinn það lítill að það veiðist einfaldlega minna. Svæðið á 

milli tekju- og kostnaðarfallsins er hagrænn hagnaður, eða það sem oft er kallað 

auðlindarenta. Hagnaðurinn er jákvæður ef tekjur > kostnaður, neikvæður (tap) ef 

kostnaður > tekjur.  

Til að skapa sem mest hrein verðmæti viljum við hámarka hagnaðinn af veiðunum, en 

hann er hæstur þegar jafnstöðusókn er e* og jafnstöðustofn þ.a.l. x*. Þetta er nánar 

tiltekið punkturinn OSY (e. Optimal sustainable yield) og því er tilgangur 

fiskveiðistjórnunarkerfis að komast sem næst OSY. Ástæðan fyrir því að það næst ekki 

þegar veiðar eru frjálsar er sú að þá er jákvæður hagrænn hagnaður. Hagnaðurinn mun 

leiða til þess, eins og gildir almennt á frjálsum markaði, að nýir einstaklingar munu hefja 

veiðar, skipum mun fjölga o.s.frv. þar til enginn hagnaður er af veiðunum og því enginn 

 

Mynd 3 – Jafnstöðulíkan fiskveiða 
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hvati til að auka sókn. Þetta er punkturinn CSY (Competitive sustainable yield) eða 

jafnstöðusókn við frjálsar fiskveiðar. Við CSY er sókn meiri en stofn aftur á móti minni. 

2.2.2 Pólítísk stýring 

Pólitísk stýring á fiskveiðum felst í því að stjórnmálamenn stýri því hvernig haga skuli 

fiskveiðum hverju sinni. Það getur verið mjög óstöðugt kerfi sökum þess að embætti, 

stefnur og valdahlutföll breytast ört. Einnig getur pólitísk stýring lýst sér með ýmiskonar 

hætti, sem erfitt er að spá fyrir um. Við þetta skapast óvissa sem dregur úr fjárfestingum, 

þróunarstarfsemi og nýsköpun. Einnig verður að teljast ólíklegt að stjórnmálamenn séu 

betri en útgerðarmenn í að stýra fiskveiðum, umfram það að setja skynsamlegan 

lagaramma og e.t.v. leyfilegan heildarafla. Það á oftast við í öðrum atvinnugreinum og 

ekki er ástæða til þess að halda að annað eigi við í tilviki fiskveiða. Einnig gætu hvatar 

stjórnmálamanna verið að ná fram öðrum markmiðum en að hámarka hag samfélagsins í 

heild af fiskveiðum og því má fullyrða að pólitísk stýring sé ekki hagkvæmasta lausn og 

með því munum við ekki ná OSY. 

2.2.3 Beinar takmarkanir 

Þrátt fyrir að vera að nær öllu leyti óhagkvæmar hafa beinar takmarkanir því miður verið 

mikið notaðar og eru enn notaðar víða í dag. Þær birtast í ýmsum myndum eins og 

tækjatakmörkunum, stærðartakmörkunum, takmörkuðum fjölda sóknardaga og 

leyfilegum heildarafla. Allt þetta er gert í þeim tilgangi að draga úr sókn. Margir hafa lýst 

beinum takmörkunum og áhrifum þeirra á hagkvæmni, t.d. Ragnar Árnason  (2007) og 

Jon M. Conrad (2010). 

Tækja- og stærðartakmarkanir hafa nokkuð svipuð áhrif, þ.e.a.s. takmarka hagkvæmni og 

auka kostnað. Þær eru ekki hagkvæmar vegna þess að ef það er einhver hagnaður, eða 

auðlindarenta, munu sjómenn veiða og nýir koma inn í greinina þar til hagnaður verður 

lítill eða enginn. Þetta leiðir þá til offjárfestingar og/eða óhagkvæmrar nýtingar 

framleiðsluþáttum sem allir tapa á. 

Sóknardagakerfi hefur ekki gefist vel af augljósum ástæðum. Samkvæmt því er t.d. gefið 

út að það megi veiða ótakmarkað magn í 100 daga. Þannig verður hvatinn sá að ná að 

veiða sem mest á þessum tíma. Á meðan eru önnur sjónarmið sem skipta miklu máli til að 

ná fram hagkvæmni, ekki lögð til hliðsjónar, s.s. verð á mörkuðum, hversu mikið er 

skynsamlegt að veiða og meðferð afla.  
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Loks er það leyfilegur heildarafli sem virkar svipað og hefur sömu afleiðingar og 

sóknardagakerfi. Þá eru takmörkin ekki bundin við daga, heldur þann heildarafla sem 

gefinn er út. Þetta er einmitt það kerfi sem var fyrst notað á síðustu árum þegar 

Íslendingar fóru að veiða makríl. Það leiddi til þess að nánast allur afli fór í bræðslu, 

frekar en í frystingu sem er tímafrekari en gefur mun hærra verð (Vinnuhópur um 

makrílveiðar, 2010). 

Á mynd 3 má líta svo á að beinar takmarkanir miði allar að því að auka kostnað og láta 

kostnaðarferilinn skera tekjuferlinn í e*, sem er einfaldlega óhagkvæmt. Ábati 

samfélagsins af fiskveiðum er þá líklegast ekki meiri heldur en í CSY. Eini kosturinn við 

beinar takmarkanir er í raun og veru að með þeim má vernda stofn eða koma í veg fyrir 

algjört hrun hans. Það er þó ekki víst, því sameignarvandinn er enn til staðar og hvati 

útgerða til að ganga vel um auðlindina eykst ekki. Einnig eru rök fyrir því að setja 

einungis heildaraflatakmarkanir ef fisktegundin er ný eins og makríll við Ísland árið 

2009
1
, en það gæti þá bara átt við ef um skammtímalausn er að ræða.  

2.2.4 Skattar á landanir 

Skattar á landaðan afla miða að því að hækka kostnað sem útgerðir standa frammi fyrir 

það mikið að það leiði til hagkvæmustu sóknar. Samanber mynd 3 væri þetta því skattur 

sem samsvarar svæðinu milli tekna og kostnaðar í OSY. Með rétt reiknuðum skatti lendir 

því öll auðlindarentan hjá ríkinu. Þetta er fræðilega séð ekki ómögulegt en þó bundið 

ýmsum vandkvæðum. Í fyrsta lagi vaknar spurningin: Mun ríkið nýta rentuna á 

skynsamlegan hátt? Það er alls ekki víst (Ragnar Árnason, 2007). Í öðru lagi þarf að 

reikna skattinn rétt, sem er erfitt og auk þess þyrfti að breyta honum eftir því sem ástand 

stofna, markaða og annars sem skiptir máli breytist. Hvort tveggja markaðir og ástand 

stofna breytast oft, svo þessi skattur þyrfti því að vera mjög sveigjanlegur og breytast 

algjörlega í takt við aðstæður. Ef skatturinn myndi ekki fylgja aðstæðum eru allar líkur á 

því að það verði veitt meira eða minna en það sem væri hagkvæmast. Í þriðja lagi hlýtur 

svona skattlagning að draga úr fjárfestingu, þróunarstarfsemi og nýsköpun, ef fyrirtæki 

treysta að einhverju leyti á innri fjármögnun, eða þá að ytri fjármögnun byggist a.m.k. að 

hluta til á því hversu vel fyrirtæki er statt fjárhagslega. 

                                                 

1
 Sjá nánar í köflum 3.2 og 3.3 

2
 Brúttótonn er mælikvarði á rúmmál skipa, nánar tiltekið er það heildarrúmtak lokaðs rýmis í skipi, 
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Í grein sinni Rents and Taxes in an ITQ Fishery færir Ronald Johnson (1999) fyrir því rök 

að skattur á veiðar sé óhagkvæmur, nema til að fjármagna umgjörð, rannsóknir og eftirlit 

fiskveiðistjórnunarkerfis. Þó svo að hans grein byggist á sköttum í kvótakerfi má 

heimfæra rök hans á beinan skatt á landanir, því báðir skattarnir eru til þess fallnir að færa 

auðlindarentu frá sjávarútvegi til ríkisins. Johnson hafnar því sem oft er haldið fram, að 

auðlindarenta í fiskveiðum sé föst stærð og þar af leiðandi að skattar á fiskveiðar séu 

hrein tekjutilfærsla. Hann segir að hámörkun auðlindarenta ráðist af fleiri þáttum en að ná 

hagkvæmustu sókn og að skattar séu skaðlegir ef notkun framleiðsluþátta er næm á þá. 

Skattlagning gæti sérstaklega haft áhrif á fiskveiðar þar sem ferlið í að búa til verðmæti 

og raunverulega rentu er flókið, tekur oft langan tíma, krefst fjárfestinga, reynslu, 

markaðsstarfs o.s.frv. Þetta eru allt atriði sem krefjast langtímahugsunar, en með 

skattlagningu er verið að draga verulega úr hvata einstaklinga til þess að hámarka 

auðlindarentu. Hann nefnir til dæmis hvernig lóðrétt samþætting hefur orðið vinsæl og 

skapað hagræði í íslenskum sjávarútvegi og segir að án auðlindarentu sé ólíklegt að 

einhver hafi hvata til þess að ná fram slíku hagræði. Eins og sagt er frá í kafla 2.1 er 

ólíklegt að einhver sé tilbúinn að leggja mikið á sig án þess að uppskera eigið erfiði. 

Johnson segir, síðast en ekki síst, að ef sjávarútvegur hefur lítið upp úr krafsinu sé hann 

ennþá líklegri til þess að brjóta reglur um fiskveiðar, t.d. með ofveiði, brottkasti o.s.frv. 

Það passar við þá kenningu að glæpir séu óæðri „vara“ (e. inferior good). (Schotter, 2009) 

Með því er átt við að ef vara er óæðri, þá mun neytandi neyta meira af henni ef tekjur 

minnka. 

Skattar á landanir geta hjálpað við að ná fram hagræðingu í sjávarútvegi eða þá til að 

vernda viðkvæma stofna. Þó fylgja sköttunum alvarlegir vankantar, svo ólíklegt er að þeir 

séu besta lausnin. Einnig er ekki ljóst hvort það myndi skila sér í hærri skatttekjum til 

ríkisins, vegna áhrifanna sem skattar geta haft á hvata útgerða og þar með hagkvæmni í 

sjávarútvegi. En ef  það kemur fram aðferð til að gera skattinn það sveigjanlegan að hann 

fylgi ástandi fyrirtækja, markaða og sjávar, þá er hægt að hugleiða hvort þetta sé 

skynsamleg aðferð. En sú aðferð er ekki til og því má leiða líkur af því að það sé ástæðan 

fyrir því að þessi aðferð hafi ekki verið notuð af neinu ráði við stjórn fiskveiða. 

2.2.5 Aflakvótakerfi (ITQ) 

Aflakvótakerfi, eða einfaldlega kvótakerfi, (e. individual transferable quotas (ITQ)) er 

það kerfi sem hefur verið við lýði á Íslandi frá því á síðasta fjórðungi 20. aldar. Það felst í 

því að settur er leyfilegur heildarafli, oftast á ársgrundvelli, sem hvert skip á svo eitthvað 
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ákveðið hlutfall í. Þessi kvóti, eða aflahlutdeild, er varanleg eign hvers skips eða útgerðar 

hennar. Á mynd 3 myndi kvótakerfi leiða til þess að við komumst í OSY, þar sem þeir 

sem stunda fiskveiðar fá auðlindarentuna til sín. 

Megin kostur svona kvótakerfis, er að það dregur mjög úr sameignarvanda fiskveiðanna. Í 

fyrsta lagi er þetta varanleg eign, svo sjómenn hafa nú hvata til að ganga vel um 

auðlindina og nýta hana með langtímasjónarmið að leiðarljósi, sérstaklega ef kvótinn er 

framseljanlegur. Kvótinn hefur nefnilega lítið endursöluvirði ef búið er að ganga illa um 

fiskimiðin. Því verður hvatinn allt annar heldur en ef úthlutað er til skamms tíma. Í öðru 

lagi skapast hvati til skynsamlegra fjárfestinga, tækniþróunar og öflugs markaðsstarfs – 

allt atriði sem skila sér til lengri tíma. Í þriðja lagi mun þessi hagkvæmni og aukni 

virðisauki smitast út í hagkerfið, öllum til hagsbóta. Það er næstum því óhætt að fullyrða 

að almennt eru hagfræðingar á því að gott kvótakerfi, með traustum, varanlegum og 

framseljanlegum aflheimildum, sé hagkvæmt form fiskveiða. Margir hafa skrifað um 

kvótakerfi, kosti þess og hvernig mætti bæta framkvæmd þess, t.d. Ragnar Árnason 

(1990, 1995), Lee G. Anderson (1986) og Battaglene, Brown og Campbell (2000).  

Það er alls ekki sama hvernig að kvótakerfi er staðið. Til dæmis er vel hannað kerfi til 

lítils ef það er ekkert eftirlit með hvort eftir því sé farið eða engin viðurlög við brotum á 

reglum kerfisins. Það sama gildir í raun fyrir öll fiskveiðistjórnunarkerfi. Í aflakvótakerfi 

er líka algjört lykilatriði að eignarréttur á aflaheimildum sé vel skilgreindur eða það sem 

kalla má „góður“ eignarréttur. Eins og áður kom fram í kafla 2.1 er góður eignarréttur 

forsenda allra markaðasviðskipta. Mikilvæg einkenni eru í fyrsta lagi útilokun annarra frá 

notkun (e. exclusivity), sem gerir það að verkum að kvótahafi nýtur góðs af honum ef vel 

gengur, en tapar ef illa gengur. Í öðru lagi er það öryggi (e. security), sem felur í sér 

hversu miklar líkur eru á því að aðili haldi eignarrétti sínum. Í þriðja lagi má nefna 

varanleika (e. permanence) sem hefur oft verið nefnt sérstaklega í sambandi við 

fjármagnsfrekar greinar eins og fiskveiðar. Varanleiki er mikilvægur til að skapa hvata til 

skynsamlegra fjárfestinga og góðrar umgengni um auðlindina. Ef nýtingartími er 

takmarkaður, þá er umtalsvert minni hvati til að fara vel um auðlindina, t.d. ef maður 

missir nýtingarréttinn á morgun. Í fjórða og síðasta lagi má nefna framseljanleika (e. 

transferability). Hann er nauðsynlegur til að hægt sé að skipta kvótanum hagkvæmt á 

milli aðila eftir því sem aðstæður breytast með tíð og tíma. Reyndar er hægt að hafa 

eignarrétt án framseljanleika, en það dregur úr svigrúmi til hagræðis. Hinsvegar verður 

eignarréttur aldrei öflugri en veikasti hlekkurinn í öryggi, útilokun og varanleika (Ragnar 
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Árnason, 2004). Ef það vantar eitt þessara þriggja atriða, er eignarrétturinn enginn, svo 

auðvelt er að sjá að eftir því sem þessi atriði eru öflugri, þeim mun öflugri er 

eignarrétturinn. 

Reynslan af kvótakerfi hefur yfirleitt verið góð í heiminum og hefur það notið sífellt meiri 

vinsælda á síðustu áratugum. Þar sem það getur reynst flókið að koma því í framkvæmd 

og tímafrekt að ná fram hámarkshagræðingu, verður athylisvert að sjá hvernig þróunin 

verður á næstu árum og hvort fleiri lönd sjái hag í að taka upp kvótakerfi. Skoðum nokkur 

dæmi þar sem eignarrétti hefur verið komið á aflaheimildir. 

Ostruveiðar í Bandaríkjunum á síðustu öld er gott dæmi því þar var í sumum ríkjum frjáls 

aðgangur en eignarréttur í öðrum. Agnello og Donnelly (1979) skoðuðu muninn á þessu 

og komust að athyglisverðum niðurstöðum. Í fyrsta lagi var mun hærra hlutfall aflans 

veitt í byrjun veiðitímabilsins í frjálsum aðgangi. Í öðru lagi voru tekjur af veiðunum mun 

hærri þar sem var eignarréttur. Frá 1950-1969 voru meðaltekjur veiðimanna í Lousiana, 

þar sem var eignarréttur, $3207 en í nágrannríkinu Mississippi voru þær einungis $870. Í 

þriðja lagi fékkst frá 1966 til 1969 um 33% hærra verð fyrir ostrur sem voru veiddar þar 

sem var eignarréttur. 

Nýja – Sjáland var eitt fyrsta landið í heiminum sem tók upp kvótakerfi og tók fyrstu 

skrefin árið 1982. Erfitt er að finna rannsóknir og úttektir sem segja annað en að það hafi 

þegar allt kemur til alls reynst heillaspor. Ástæðan fyrir því að Nýsjálendingar tóku upp 

kvótakerfi var sú að fiskistofnar voru í mjög slæmu ástandi svo eitthvað varð að gera. 

Eftir að kerfið komst á breyttist ýmislegt; aflaverðmæti á skip jókst, hagræðing jókst og 

ástand fiskistofna batnaði svo eitthvað sé nefnt (Annala, 1996). Þó svo að reynsla 

Nýsjálendinga sé góð hefur tekið langan tíma að þróa kvótakerfið og leysa vandamál sem 

því hafa fylgt. Phillip Major (1999) lýsir því t.d. að langan tíma tók að semja við Maori 

ættbálkinn um kerfið á fyrstu árum þess. Þegar kerfinu var komið á var þátttaka margra 

Maori-a útilokuð vegna þess að þeir sem fengu veiðileyfi þurftu að hafa ákveðnar 

lágmarkstekjur, en Maori-ar eru með fátækustu þjóðfélagshópum Nýja – Sjálands. 

Íslendingar tóku upp kvótakerfi í þeirri mynd sem það er í dag í mörgum skrefum og oft á 

einni tegund í einu frá 1979 og fram á 10. áratuginn. Áhrif kvótakerfisins hér hafa að 

miklu leyti verið eins og við var að búast, flotinn hefur minnkað og nýtist betur, þ.e. 
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framleiðni og afli á brúttótonn
2
 hefur aukist (Birgir Þ. Runólfsson, 1999). Séu 

uppsjávarveiðar skoðaðar, kemur í ljós að þar varð mikil hagræðing eftir að kvótakerfinu 

var komið á. Í loðnuveiðum var það sett árið 1986
3
 og 1979 í síldarveiðum. Skipum 

fækkaði en þau urðu stærri en áður. Heildaráhrifin urðu þá þau að heildarbrúttótonn urðu 

færri. Þetta hafði ennfremur í för með sér hagræðingu að því leyti að ársveiði á hvert 

brúttótonn jókst um 200% frá 1991 til 1996 (Ragnar Árnason, 2005). En árið 1990 var 

kvótakerfið endanlega fest í sessi með varanlegum og framseljanlegum aflaheimildum. 

2.2.6 Samantekt 

Séu kerfin sem lýst var hér að framan borin saman virðist nær augljóst að kvótakerfi sé 

líklegast til þess að ná fram hámarkshagkvæmni. Sýnt var fram á að í raun gætu bara 

kvótakerfi og kerfi með beinni skattlagningu leitt til hagkvæmni og lausn 

sameignarvandans. Þegar þau kerfi eru borin saman kemur í ljós að með kvótakerfi þyrfti 

ríkisvaldið, ekki að fylgjast nákvæmlega með markaðsaðstæðum og kostnaði við 

fiskveiðar eins og það þyrfti að gera ef bein skattlagning væri notuð í fiskveiðistjórnun. 

Ennfremur er ljóst að þegar kemur að því að hvetja til langtímahugsunar, hefur 

kvótakerfið yfirburði. Í fyrsta lagi myndi sjávarútvegurinn að öllu óbreyttu þurfa að borga 

mun lægri skatta, sem ættu að auðvelda rekstur, möguleika á að takast á við áföll og auka 

fjárfestingar. Í öðru lagi gerir eignarrétturinn á aflaheimildum það að verkum að það 

skapast hvati til að fara vel með auðlindina og e.t.v. stunda umhverfisvænari veiðar, sem 

skilar sér til lengri tíma. Því má draga þá ályktun að vel hannað kvótakerfi með tryggum 

eignarrétt, sé líklegast til að leiða til hámarkshagkvæmni í sjávarútvegi. 

2.3 Upprunaleg úthlutun í aflakvótakerfi 

Vegna þess að útgerðir eru ekki einsleitar og viðskiptakostnaður er oft talsverður, skiptir 

máli að hugleiða vel hvernig hagkvæmast sé að úthluta aflaheimildum þegar kvótakerfi er 

komið á í nýjum tegundum. Að mörgu er að huga og eru mismunandi hugmyndir um það 

hvernig best sé að standa að úthlutun. Ýmsir möguleikar eru í stöðunni en í grunninn má 

skipa þeim í þrennt: Happdrætti/jafna skiptingu, uppboð, pólitísk úthlutun og úthlutun á 

grundvelli veiðireynslu.  

                                                 
2
 Brúttótonn er mælikvarði á rúmmál skipa, nánar tiltekið er það heildarrúmtak lokaðs rýmis í skipi, 

margfaldað með tilteknum stuðli. 

3
 Með framsalstakmörkunum sem voru afnumdar 1988 
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Erfitt er að færa rök fyrir því að pólitísk úthlutun, líkt og hefur verið við líði í 

makrílveiðum við Ísland, sé skynsamleg. Pólitísk markmið geta verið mjög óljós og ekki 

er víst að hvatar stjórnmálamanna leiði til þess að þeir velji hagkvæmustu skiptingu. 

Einnig er ekki víst að stjórnmálamenn hafi nægar upplýsingar til að skipta kvóta 

hagkvæmt. Síðast en ekki síst getur pólitísk úthlutun leitt til rentusóknar (Anderson, 

Árnason, og Libecap, 2011). Því er hægt að draga þá ályktun að pólitísk úthlutun sé ekki 

hagkvæmur kostur og það sem kemur fram síðar í ritgerðinni, t.d. í kafla 3.5, bendir til 

þess sama. 

2.3.1 Happdrætti eða jöfn skipting 

Þessar tvær leiðir eru svipaðar að því leyti að vænt aflahlutdeild er sú sama og því hafa 

þær svipuð áhrif. Með jafnri skiptingu fá allir sem vilja og geta veitt, sama kvóta en með 

happdrætti er dregið um hverjir fá kvóta. Með þessum aðferðum er komið í veg fyrir 

kostnað, t.d. við uppboð, vegna rentusóknar og útreikninga á kvóta ef hann byggist á 

aflareynslu. Þessi kostur getur auðveldlega komið á hagkvæmustu kvótaskiptingu ef 

viðskiptakostnaður við framsal er lítill. Ef sá kostnaður er mikill þýðir það 

óhjákvæmilega tap í greininni og auk þess gæti það tafið aðlögunarferlið að hagkvæmustu 

skiptingu. Þrátt fyrir þessa kosti hefur þessi aðferð ekki verið reynd í upprunalegri 

úthlutun aflaheimilda (Anderson, Árnason, og Libecap, 2011). 

Gary D. Libecap (2008) vill meina að ef tegund er ný og viðskiptakostnaður lítill, eða þeir 

sem fá kvóta séu einsleitir, þá geti jöfn skipting hagkvæmust í kvótakerfi. Því má velta 

fyrir sér hvort slík leið hefði ekki verið skynsamlegust fyrstu árin í makrílveiðum við 

Ísland. Upp koma spurningar eins og hvernig hefði sú úthlutun nákvæmlega átt að vera? 

Milli skipa? Milli útgerða? Bara milli uppsjávarveiðiskipa? Áttu allir Íslendingar að fá 

kvóta? Svarið við þessum spurningum er ekki augljóst. Þar sem allar útgerðir og hvað þá 

allir Íslendingar hafa mjög ólík hagnaðarföll í makrílveiðum, gæti það krafist mikils 

viðskiptakostnaðar að koma á hagkvæmustu kvótaskiptingu. Ennfremur myndi það þýða 

að hagkvæmustu kvótaeigendur þyrftu að eyða fjármunum í kvótakaup sem gæti komið í 

veg fyrir þróun á nýrri veiðitækni o.s.frv. Það gæti jafnvel haft þær afleiðingar að lítið 

sem ekkert yrði veitt, sérstaklega ef óvissan er mikil eins og var í tilviki makrílveiða. Því 

er ólíklegt að jöfn skipting myndi leiða til mestu hagkvæmni. 
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2.3.2 Uppboð 

Mikið hefur verið rætt um að uppboð sé skynsamleg leið til úthlutunar. Kostirnir sem 

margir hafa nefnt er að uppboð skilar auknum tekjum til ríkisins og sé sanngjarnt að því 

leyti að borgað er fyrir auðlindarentuna. Annar kostur við uppboð er að þá fá þeir kvóta 

sem hafa hæsta greiðsluvilja, sem eru þá þeir líklegustu til að hámarka hagnað af 

kvótanum. Það dregur líka úr eignatilfærslu á kvóta stuttu eftir úthlutun og þar með úr 

viðskiptakostnaði. Uppboð virðast henta best fyrir nýtingu á auðlindum sem hafa ekki 

verið nýttar áður en hafa samt sem áður mikið virði á þeim tímapunkti. Einnig geta tekjur 

sem ríkið hefur af uppboði verið til góðs til að fjármagna eftirlit o.s.frv. við kerfið 

(Libecap, 2008) og til að leiðrétta að hluta til tekjudreifingar áhrifin sem þau hafa. Nánar 

tiltekið væri hægt að veita þeim sem hafa fjárfest í skipum og búnaði en fá ekki kvóta, 

einhversskonar skaðabætur. 

En uppboð hafa líka galla. Einn sá augljósasti er að með því að útgerðir borgi e.t.v. háar 

upphæðir fyrir kvóta, þá hlýtur það að takmarka getu þeirra til að fjárfesta og bæta 

nýtingu á stofninum. Þar sem auðlindarenta útgerða þurrkast út eða minnkar verulega, 

verður útkoman svipuð og þegar skattur er lagður á landaðan afla, sbr. kafla 2.2.3, þannig 

að sjómenn myndu ekki vera sáttir (Tietenberg, 2003). Ef aðstæður breytast svo 

skyndilega eða ef útgerðir meta kvótaverð rangt gæti það farið illa með þær og jafnvel 

leitt til gjaldþrots. Einnig getur verið vandasamt að hanna gott uppboð og t.d. getur 

„lobbíismi“ hagsmunaaðila til að koma á uppboði sem hentar hverjum fyrir sig, verið 

mikill og dýr (Anderson, Árnason, og Libecap, 2011). 

Lítil reynsla er af úthlutun kvóta með uppboðum, en það hefur þó verið reynt, t.d. í 

Eistlandi. Eero, Rögnvaldur Hannesson og Vetemaa (2005) könnuðu áhrif uppboða  á 

nýtingarréttindum í fiskveiðum í Eistlandi. Þau reyndust hafa jákvæð áhrif að því leyti að 

minnka skipastofn sem var of stór fyrir og í greininni er því haldið fram að uppboð geti 

verið hagkvæm og flýtt fyrir hagræðingu. Þó ber að hafa í huga að þessi uppboð voru ekki 

gerð í hefðbundnu kvótakerfi, heldur var 10% af heildarkvóta boðinn út á hverju ári, sem 

ætti þó að vera sambærilegt við fyrirkomulag makrílveiða á Íslandi, þar sem aflahlutdeild 

hefur hingað til verið ráðstafað á ársgrundvelli. Fyrsta árið, 2001, voru það aðallega 

stærstu fyrirtækin sem keyptu kvóta og þá var mest hagræðing. Ári síðar var lítil 

samkeppni um aflaheimildir og eru vísbendingar um að fyrirtækin hafi haft samráð. Árið 

2003 hundsuðu hinsvegar öll sjávarútvegsfyrirtæki uppboð og var þeim að lokum hætt 

vegna þrýstings frá útgerðum og almenningi. Niðurstaða Eero, Rögnvalds og Vetemaa er 
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því sú að þó uppboð geti verið vænlegur kostur, sé framkvæmdin flókin og erfitt að ná 

pólitískri sátt um að halda uppboð. 

Í Rússlandi var gerð svipuð tilraun á sama tíma og fór það á svipaðan veg. Boðinn var 

upp hluti heildarkvóta í þrjú ár, en þó hærra hlutfall eða 22,7-36%. Eins og við var að 

búast jukust tekjur ríkisins umtalsvert en líkt og haldið var fram fyrr í þessum kafla leiddi 

það til minni hagnaðar sjávarútvegsfyrirtækja. Einnig leiddu uppboðin til aukinnar 

skuldsetningar og til þess að meira var veitt vegna skorts á eftirliti. Eftir aðeins þrjú ár var 

svo horfið frá þessu fyrirkomulagi vegna þessa og þrýstings frá sjávarútvegsfyrirtækjum. 

(Anferova, Hannesson og Vetemaa, 2005)  

Færeyingar fóru þessa leið í makrílveiðum síðasta sumar og leigðu út 20.000 tonna kvóta. 

Forstjóri Samherja, Þorsteinn Már Baldvinsson (2012), fjallaði um þetta í erindi sínu á 

Viðskiptaþingi 2012. Þar sagði hann frá því að hið stóra vinnsluskip Lafayette, sem er í 

eigu fyrirtækis í Hong Kong leigði til sín 16.000 tonn af þessum kvóta á ca. 64 krónur/kg. 

Skipið kom aldrei til hafnar í Færeyjum og keypti til sín afla frá öðrum skipum á mun 

lægra verði þannig að þegar upp er staðið var hlutur Færeyska ríkisins 70 kr./kg. 

Áhugavert er að bera þetta saman við Ísland og er Vilhelm Þorsteinsson EA tekinn til 

samanburðar. Af 10.000 tonna makrílafla Vilhelms fæst 2,1 milljarður í aflaverðmæti. Af 

þessum verðmætum eru svo greiddir skattar af launum sjómanna, veiðigjald, hafnargjöld, 

tekjuskattur o.s.frv. Þessir beinu skattaliðir gefa að skatttekjur af Vilhelm hafi verið 58 

kr./kg. Einnig er skipið gert út frá Íslandi sem krefst þess að það er þjónustað hér á ýmsan 

hátt og þar er greiddur virðisaukaskattur, skattur af launum o.s.frv. Þorsteinn áætlar því að 

í heildina hafi a.m.k. 100 kr./kg. farið til ríkisins eða 30 krónum meira en í Færeyjum. Það 

passar við þá kenningu að framlag sjávarútvegs til hagkerfisins sé u.þ.b. tvöfalt það sem 

það mælist beint (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005) og því er mat Þorsteins í 

raun hóflegt. Lærdómurinn af þessu er því að uppboð er ekki ávísun á að ríkið fái auknar 

tekjur af auðlindinni.
4
  

Það er því ljóst að þrátt fyrir kosti uppboða sem eru að öllu jöfnu talin hagkvæm leið til 

úthlutunar ýmiskonar verðmæta, þá eru þau ekki endilega hagkvæm þegar betur er 

skoðað. Það er í það minnsta mjög vandasamt að standa vel að þeim og auk þess gefur 

reynsla þessara landa vísbendingu um að uppboð á kvóta til skamms tíma sé ekki 

                                                 
4
 Magnús Orri Schram, þingmaður, skrifaði um þetta í nóvember 2011 og gagnrýndi að útgerðir hefðu ekki 

greitt beint til ríkisins fyrir að fá að veiða makríl. Slóð: http://www.magnusorri.is/pages/32&NewsId=107 
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vænlegur kostur. Varðandi upprunalega úthlutun varanlegs kvóta er erfiðara að fullyrða 

um, þar sem ekki fundust upplýsingar um að það hefði nokkurntíman verið gert. 

2.3.3 Úthlutun á grundvelli veiðireynslu (grandfathering) 

Þessi aðferð byggist á að þeir sem hafa veiðireynslu eða hafa fjárfesta í veiðum á 

tegundinni fái kvóta í hlutfalli við annaðhvort eða bæði þessara atriða. Þetta form á 

úthlutun hefur verið lang algengast í upprunalegri úthlutun kvóta, t.d. á Íslandi (Ragnar 

Árnason, 1995). Anderson, Ragnar Árnason og Libecap (2011) færa fyrir því sterk rök 

byggð á tímatengdu líkani að kosturinn við þessa aðferð umfram uppboð sé sú að við 

þetta eykst fjárfesting í sjávarútvegi sem leiðir til hærri auðlindarentu. Ástæðan er að 

útgerðin mun hafa meira á milli handanna til að fjárfesta og sterkari rekstrargrundvöllur 

leiðir ennfremur til lægri ytri fjármagnskostnaðar. Einnig bera þeir saman nokkur 

kvótakerfi í heiminum og draga af því þá ályktun að þar sem sjávarúvegsfyrirtæki eru 

gjarnan lítil og sérhæfð, séu þau líkleg til að treysta á innri fjármögnun t.d. á þróun á 

veiðitækni sem uppboð myndi takmarka. Þess háttar fyrirtæki eru líka líklegri til að nýta 

sér svæðisbundnar upplýsingar á hverjum tíma
5
 og að koma í veg fyrir umboðsvanda sem 

getur frekar orðið vandamál í stórum fyrirtækjum. 

Hannes H. Gissurarson (2008) talar um að einn af kostum „grandfathering“ sé að sú 

aðferð er „Paretó“ hagkvæm (e. Pareto-efficient) ef auðlind er í nýtingu þegar kvótakerfi 

er komið á. En með því er átt við að breyting á skiptingu gæða sé þannig að a.m.k. 

einhver verði betur settur en enginn verði verr settur (Buchanan, 1959). Nánar tiltekið 

væri það þannig að ríkið og hagkerfið í heild sinni væri betur sett vegna meiri hagkvæmni 

í sjávarútvegi, þeir sem halda áfram veiðum fá auðlindarentu og þeir sem selja sig út úr 

greininni fá eitthvað fyrir sinn snúð. Uppboð væri ekki Paretó hagkvæmt m.a. vegna þess 

að þeir sem myndu ekki fá nægan eða engan kvóta myndu standa frammi fyrir því að 

fjárfestingar og almennt það sem þeir hafa lagt á sig í fiskveiðum væri til lítils. 

Ef „grandfathering“ er meginreglan í úthlutun á aflaheimildum skapast mikill hvati til 

tilraunaveiða á nýjum tegundum eins og makríl. Forsvarsmenn sjávarútvegsfyrirtækja 

vilja t.d. meina að ef ekki hefði verið fyrir þær væntingar um að veiðireynsla skili sér í 

framtíðarkvóta, þá sé ekki víst að nærri því jafn mikið hefði verið veitt af makríl fyrstu 

árin. Einnig er hægt að leiða líkur að því að þessar miklu makrílveiðar Íslendinga síðustu 

                                                 
5
 Nátengt kenningum Hayek í kafla 3.5 
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ár styrkji samningsstöðu Íslands gagnvart öðrum þjóðum sem veiða makríl úr sama stofni. 

Annað dæmi eru veiðar á kolmunna sem er uppsjávarsfiskur og flökkustofn líkt og 

makríll. Samkvæmt forsvarsmönnum sjávarútvegsfyrirtækja skiluðu þær veiðar litlu til að 

byrja með en þær styrktu samningsstöðu Íslands til muna þegar kom að því að semja við 

aðrar þjóðir. Þetta hefur þó lítið sem ekkert verið rannsakað svo erfitt er að fullyrða 

eitthvað um áhrif  “grandfathering” á þessi atriði. En vegna þess að milljarða hagsmunir 

gætu verið í húfi fyrir íslenska þjóðarbúið, er þetta án efa efni til frekari rannsókna. 

En vissulega getur þessi úthlutunaraðferð haft galla. Á Íslandi er óánægja meðal 

almennings talsverð, sem verður að teljast ókostur. Í dag þegar meira en 20 ár eru liðin 

síðan nær öllum kvóta var úthlutað, er ennþá talað um að úthlutunin hafi verið óréttlátt og 

að eitthvað þurfi að gera til að breyta því núna
6
 (Ólafur Arnarson, 2011). Annar ókostur 

er að það getur verið flókið og umdeilt hvernig eigi að reikna þessa veiðireynslu og taka á 

tillit til fjárfestinga. Einnig fer mestöll vænt renta til þeirra sem fá kvótann upprunalega, 

en ekki endilega til framtíðarkynslóða eða þeirra sem koma inn í kerfið síðar. Þannig að 

vissu leyti munu framtíðarkvótaeigendur standa frammi fyrir einhverju svipuðu og í kerfi 

þar sem er lagður skattur á afla (Tietenberg, 2003). En það verður samt að hafa í huga að 

mestallur kvótinn er bundinn inni í fyrirtækjum sem skipta um eignarhald með tíð og 

tíma. Einnig er með þessari fullyrðingu, að því er virðist, ekki tekið tillit til þess að það 

skiptir gríðarlega miklu máli hvernig staðið er að sjávarútvegi – að veiða fiskinn er aðeins 

hluti af því að ná fram hámarks hagkvæmni. 

2.3.4 Niðurstaða 

Þegar þessar þrjár aðferðir úthlutunar eru bornar saman virðist „grandfathering“  hafa 

kosti umfram hinar aðferðirnar og mun að öllum líkindum leiða til meiri hagkvæmni en 

aðrar úthlutanir. Ástæðurnar eru helst þær að með „grandfathering“ skapast sterkari 

rekstrargrundvöllur fyrir sjávarútveg. Einnig skapast hvati til tilraunaveiða og 

fjárfestinga, sem eykur ábata af fiskveiðum þegar horft er til framtíðar. Þó er ekki hægt að 

útiloka jafna skiptingu ef hægt er koma henni á. Einnig væri athyglisvert að sjá hvernig 

uppboð myndu virka á upprunalega úthlutun á varanlegum aflaheimildum, en það hefur 

hingað til ekki verið gert. Þó ætti reynsla Eista, Færeyingar og Rússa af uppboðum og þau 

                                                 
6
 Rétt er að taka fram að 87,5% aflaheimilda höfðu skipt um hendur árið 2008 (Landsamband íslenskra 

útvegsmanna, 2008). 
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rök sem talin voru upp hér að framan að hneigjast að því að uppboð séu verri kostur en 

„grandfathering“. 
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3 Makrílveiðar 

3.1 Um makríl 

Atlantshafsmakríll (Scomber scombrus) er útbreiddur víða um Norður-Atlantshaf. Hann 

er uppsjávar- og torfufiskur og aðeins ein undirtegund af mörgum makríltegundum, en til 

einföldunar verður hann hér eftir kallaður makríll. Makríll er skyldur túnfiski en er þó 

umtalsvert minni Algengast er að makríll sé um 30-40 cm að lengd og vegi á bilinu 0,3-

0,8 kg. Makrílinn er langlífur og elstu einstaklingar sem hafa veiðst voru orðnir a.m.k. 25 

ára gamlir. Fæða makrílsins samanstendur fyrst og fremst af svifdýrum, en einnig lifir 

hann á smáum fiskum eins og sílum og smárri síld. (Ólafur S. Ástþórsson, Sveinn 

Sveinbjörnsson og Þorsteinn Sigurðsson, 2010)  

Vanalega er talað um að hrygningarstofn makríls í Norður–Atlantshafi skiptist í þrennt; 

Vesturstofn, Suðurstofn og Norðursjávarstofn. Þessir stofnar hrygna á svipuðum slóðum 

og tíma í Norður-Atlantshafi. Vesturstofninn hrygnir á stóru svæði vestan við 

Bretlandseyjar og suður í Biskajflóa frá mars til júní. Suðurstofninn hrygnir norðan og 

vestan við Íberíuskaga, og norður eftir strönd Frakklands í janúar og fram í apríl. Svo 

hrygnir Norðursjávarstofninn eins og augljóst er í Norðursjó, en frekar sunnarlega, frá 

maí til júlí. Eftir hrygningu halda þessir stofnar svo norður á bóginn til fæðuleitar í 

Noregshafi, Norðursjó og síðustu ár við Ísland. Þegar fer að hausta heldur Suðurstofninn 

aftur á svipaðar slóðir og hann hrygnir, á meðan hinir tveir stofnarnir hafast við í 

Norðursjó og vestur af Bretlandseyjum (Vinnuhópur um makrílveiðar, 2010). Þó ber að 

geta þess að hrygningarmynstrið er ekki algilt, því árið 2010 greindi Hafrannsóknastofnun 

frá því að talsvert hefði mælst af hrognum innan íslenskrar lögsögu og mun meira en áður 

(Hafrannsóknastofnun, 2010). 

3.2 Makríll í íslenskri lögsögu 

Í tímaritinu Náttúrufræðingnum birtist grein árið 1944 sem bar yfirskriftina Makríllinn við 

Ísland (Árni Friðriksson, 1944). Þar var sagt frá því að makríls sé fyrst getið í heimildum 

frá því seint á 19. öld. Á fyrsta áratug 20. aldar varð makríls vart víða um land þó lítið 

hafi verið veitt. Sem dæmi má nefna að sumarið 1904 virðist makríll hafa gengið að 

Íslandsströndum í töluverðu magni og varð vart við torfur t.d. í Hrútafirði, Borgarfirði og 

Vopnafirði. Næst varð makríls vart nokkru sinnum frá 1928 til 1939. Síðan var 

makrílgengd við Ísland óvenju mikil árið 1944 og er það rakið til þess að sjávarhitinn hafi 
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verið óvenju hár. Þá mældist sjávarhiti við Norðurland í 

kringum 10° C í ágúst samanborið við tæpar 9° C að 

meðaltali á árunum 1924 til 1933 (Árni Friðriksson, 1944). 

Oft hefur verið talað um að makríll komi að 

Íslandsströndum þegar sjór er hlýr, sem virðist hafa verið 

tilfellið árið 1944. 

Eftir 5. áratug síðustu aldar varð lítið vart við makríl um 

nokkurt skeið. Árið 1996 hófst hlýindaskeið í hafinu 

umhverfis Ísland og upp úr því fór makríls að gæta víða við landið. Það var svo árið 2005 

sem óvenju mikið varð vart við makríl við Íslandsstrendur og síðan hefur makrílafli aukist 

ár frá ári sbr. töflu 1. Þar sést að makrílafli hefur í raun meira en 400 faldast á nokkrum 

árum. Í nýrri grein, eftir Héðinn Valdimarsson, Jónbjörn Pálsson og Ólaf S. Ástþórsson 

(2012), kemur fram að á síðustu 15 árum hefur sjávarhiti hækkað um 1-2° C og rekja 

megi göngur makríls, sem og annarra nýrra tegunda, til þessarar hlýnunar. Í greininni er 

að finna mynd 4 þar sem athyglisvert er að sjá hvernig hitastig í sjónum hækkaði eftir árið 

1994, en lækkaði svo lítillega aftur eftir um 1998. Á  árunum 2003 til 2005 eykst 

hitastigið ennþá meira, en á sama tíma kemur mikill kraftur í makrílgöngur við Ísland. 

Það eru því ýmsar vísbendingar um að miklar makrílgöngur inn í íslenska 

fiskveiðilögsögu skýrist af hlýindum í sjó. Einnig eru uppi kenningar að þetta mikla magn 

Tafla 1 – Makrílafli íslenskra 

skipa í tonnum. Heimild: 

Fiskistofa Íslands 

 

 

 

Mynd 4 - Þróun hitastigs á Faxaflóa. (Héðinn Valdimarsson, Jónbjörn Pálsson og Ólafur S. 

Ástþórsson,  2012) 

2005 361

2006 4.217

2007 36.510

2008 112.336

2009 116.142

2010 121.993

2011 158.995
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makríls í íslenskri lögsögu, stafi af minnkandi átu í Noregshafi (Vinnuhópur um 

Makrílveiðar, 2011).  

Önnur vísbending um að hlýnun og/eða breytt fæðuskilyrði sé skýringin á auknum 

makrílgöngum, er sú að stofnstærð makríls hefur verið nokkuð stöðug síðan 1987 (Ólafur 

S. Ástþórsson, Sveinn Sveinbjörnsson og Þorsteinn Sigurðsson, 2010). Ástæður 

makrílgangna í íslenska landhelgi verður að hafa í huga þegar ákveða á hvernig haga skuli 

skipulagi makrílveiða. Ef t.d sjórinn kólnar aftur, er ansi líklegt að makríll gangi síður í 

íslenska lögsögu. Uppi eru kenningar um að það gæti kólnað í Norður – Atlantshafi á 

næstu árum. Rökin eru sú að bráðnun Grænlandsjökuls og íshellunnar á Norðurskautinu, 

muni veikja Golfstrauminn. Einng ber að hafa í huga að Ísland hefur átt í 

samningaviðræðum við aðrar þjóðir um veiðarnar og er óljóst hvað mun koma út úr þeim 

viðræðum. Látum þó þessi málefni liggja á milli hluta í þessari ritgerð. Lærdómurinn er 

sá að hvað varðar uppsjávarfisk eins og makríl sé alls ekki á vísan að róa. 

3.3 Fyrirkomulag makrílveiða 

Þar sem makríll er uppsjávarfiskur er hann nær eingöngu veiddur í flottroll. Einnig hafa 

smábátar veitt makríl á handfæraveiðum svo dæmi sé tekið, en í afar litlu magni. 

Veiðarnar hafa aðallega verið stundaðar yfir sumarmánuðina, eða frá því makríllinn 

gengur inn í lögsöguna í júní og fram á haust ef kvótinn endist. Til að makríllinn henti til 

manneldis, sem gefur hæst verð fyrir aflann, skiptir miklu máli að skipin taki lítil hol, 

kæli aflann vel og komi honum fljótt í vinnslu. Þetta er lykilatriði, sérstaklega ef horft er á 

að makríllinn verður mjög feitur þegar hann er á Íslandsmiðum og fer fituhlutfallið vel 

yfir 20% (Vinnuhópur um makrílveiðar, 2010) Í landvinnslu og á uppsjávar-

vinnsluskipum er fiskurinn hausaður og slógdreginn eða heilfrystur, en á frystitogurum er 

hann aðallega heilfrystur. Það sem ekki nýtist til manneldis t.d. lélegra hráefni og 

afskurður er svo brætt í mjöl og lýsi. 

Til að byrja með, þegar engar reglur voru um aflaheimildir í makrílveiðum, veiddist 

makríll nær eingöngu sem meðafli í síldveiðum, enda um lítið magn að ræða. Árin 2005 

og 2006 var þessi meðafli innan við 5000 tonn, sem stórt uppsjávarskip gæti tæknilega 

séð veitt í 3 veiðiferðum. Þessi meðafli jókst gríðarlega 2007, eins og sjá má á töflu 1, og 

hóf þá Huginn VE tilraunaveiðar á makríl (Skip.is, 2007). Ári síðar, 2008, jókst aflinn svo 

ennþá meira, en þá veiddust 112.336 tonn. Nær allur þessi afli fór til bræðslu, eða 95%, 

sem gefur af sér lægra verð en vinnsla til manneldis, Ástæðan var sú að hvati útgerðanna 
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var að veiða sem mest og fá þannig veiðireynslu. Með meiri veiðireynslu var þá líklegra 

að aflaheimildir skipa yrðu meiri í framtíðinni enda hefur meginreglan í 

fiskveiðistjórnunarkerfinu verið sú að úthlutun aflaheimilda byggist á veiðireynslu. Þrátt 

fyrir það var aflaverðmæti makríls árið 2008 sex milljarðar króna (Mbl.is, 2009). Einar K. 

Guðfinnsson, sem var sjávarútvegsráðherra 2007–2009, segir rökin fyrir því að 

aflaheimildum var ekki úthlutað á skip vera þau að makríllinn var nýbyrjaður að ganga í 

íslenska lögsögu og óljóst hvernig göngumynstur hans myndi þróast. Þó er hann þeirrar 

skoðunar að „ólympískar“ veiðar sem þessar séu ekki heppilegar til lengri tíma. 

(tölvupóstur, 26. mars 2012) 

Árið 2009, þegar fyrst var gefinn út leyfilegur heildarafli, var kvóta ekki úthlutað á skip, 

þannig að hvati útgerða var áfram að veiða sem allra mest og fá um leið veiðireynslu. 

Áfram fór því mestallur afli í bræðslu, eða um 80%. Í raun var jafnvel ennþá meiri hvati 

til kapphlaups því heildarafli var takmarkaður. Það má því líta svo á að sóun hafi átt sér 

stað, að því gefnu að meira fáist fyrir frystan makríl.  

Ári síðar var þessu svo breytt með reglugerð, sem má sjá í viðauka 2 og kafla 3.4.1, 

þannig að hvert skip fékk kvóta og ekki var lengur hvati til þess að standa í kapphlaupi. 

Það hafði í för með sér að einungis 40% aflans fór í bræðslu en 60% fór í frystingu. Árið 

2010 voru flutt út tæp 48.000 tonn af frosnum makrílafurðum fyrir 7,9 milljarða króna 

þannig að meðalverðið var 164.5 kr/kg (Vinnuhópur um makrílveiðar, 2011). Í töflu 2 má 

sjá mat á aflaverðmætum makríls árið 2010 að gefnum þessum upplýsingum um verð á 

frosnum afurðum og að aflaverðmæti fyrir hvert hráefniskílógramm í bræðslu hafi verið 

53,6 kr.
7
. Miðað við þessar forsendur, sem ber að taka með fyrirvara vegna breytilegra 

nýtingarhlutfalla, verða og gengis, þá var aflaverðmæti makríls um 14,657 milljarðar 

                                                 

7
 Forsendur verðs bræðsluafurða: 20,8% mjölnýting og 15,8% lýsisnýting. Verð á mjöli er $1.234 per tonn 

og verð fyrir lýsi $1.350 per tonn. Þetta eru verð frá sjávarútvegsfyrirtæki á árinu 2011, en síðan 2010 hefur 

verð á mjöli lækkað: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=fish-meal&months=60 Notast 

er við gengi krónunnar gagnvart dollar á seinni helmingi árisins 2010, 116 kr./$. 

Tafla 2 - Áætlað aflaverðmæti makríls árið 2010. Heimild: Eigin útreikningar og Vinnuhópur um 

makrílveiðar (2011) 

 

Frystar afurðir Mjöl og lýsi Samtals

Verð/kg. 164.5 53.6            

Hlutfall 60% 40% 100%

Afli 73,196           48,797         121,993      

Aflaverðmæti í þús. kr. 12,040,709      2,616,475     14,657,184 
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króna. Til samanburðar var aflaverðmætið árið 2008, þegar veitt var aðeins 8% minna af 

makríl, um 6 milljarðar króna. Þó tekið væri tillit til verðbólgu og forsendurnar hertar má 

fullyrða að aflaverðmætið hafi aukist. Kostnaður skiptir að sjálfsögðu máli þegar meta á 

hver ábatinn af veiðunum var, en upplýsingar um kostnað vegna makrílveiða árin 2008 og 

2010 er mjög erfitt að nálgast og því er ekki tekið tillit til kostnaðar hér. 

Á síðasta ári hélt þróunin áfram í þá átt að veiða meira af makríl til manneldis, auk þess 

sem afli jókst. Heildarafli árið 2011 var 158.895 tonn og um 87% aflans fór til manneldis. 

Þá var áætlað að verðmæti aflans hafi verið um 25 milljarðar króna. Sú tala er þó bara það 

sem var flutt út frosið á árinu, eða 109.621 tonn, svo heildaraflaverðmæti er hærra 

(Vinnuhópur um makrílveiðar, 2012). Samkvæmt forsvarsmönnum sjávarútvegs-

fyrirtækja eru ýmsar skýringar á þessari verðmætaukningu fyrir utan meiri afla og meiri 

manneldisvinnslu. Miklar framfarir urðu í meðferð og vinnslu aflans meðal annars vegna 

fjárfestinga og reynslu frá 2010. Einnig skilaði markaðsstarf sér vel og hærra verð fékkst 

fyrir afurðir. 

Eins og áður hefur verið nefnt og mun koma betur í ljós síðar í ritgerðinni, er hægt að 

setja stórt spurningarmerki við ráðstöfun aflaheimilda frá 2010. Í raun má líka setja 

spurningamerki um stjórn makrílveiða árin áður vegna þeirrar sóunar sem varð á 

verðmætum. Það er hverjum manni ljóst að skip og útgerðir eru misjöfn/-jafnar og einnig 

virðist svo vera að uppsjávarveiðiskipin hafi verið fullfær um að veiða allan afla ársins 

2011, skv. upplýsingum frá sjávarútvegsfyrirtækjum. Því hefði verið athyglisvert að sjá 

hvort, og þá hversu mikið af aflaheimildum hefðu skipt um hendur ef framsal hefði verið 

leyft.   

3.4 Úthlutun aflaheimilda í makríl á Ísland 

3.4.1 Reglur um úthlutun
8
 

Fyrstu ár makrílveiða á Íslandi var ekkert gefið út um leyfilegan heildarafla, og veiðarnar 

frjálsar í meginatriðum. En eftir því sem makríll kom í meira mæli upp að ströndum 

landsins, var ljóst að eitthvað þyrfti að gera til að koma í veg fyrir ofsókn. Árið 2009 kom 

út reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra skipa. Þar er öllum íslenskum fiskiskipum, 

sem hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, veitt leyfi til makrílveiða. Þá var í fyrsta sinn 

gefinn út leyfilegur heildarafli, 112.000 tonn (Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra 

                                                 
8
 Reglugerðir um makrílveiðar eru í viðauka 2 
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skipa árið 2009 nr. 283/2009). Heildarafli varð á endanum ríflega 116.000 tonn sbr. töflu 

1. Í reglugerðinni var annars ekkert kveðið á um hvaða skip mættu veiða makríl, svo þetta 

voru í raun frjálsar veiðar fyrir öll fiskiskip, takmarkaðar af heildarafla. Það sem þetta 

hafði í för með sér var að keppst var við að veiða sem mest á sem skemmstum tíma, án 

þess að huga að því að hámarka verðmæti aflans, sem er gríðarlega óhagkvæmt. 

Í reglugerð um makrílveiðar árið 2010 kvað við annan tón. Leyfilegur heildarafli var þá 

settur 130.000 tonn en afla var nú úthlutað á skip en framsal var bannað. Af þessum 

heildarafla var 112.000 tonnum úthlutað til skipa, sem áður höfðu veitt makríl, í hlutfalli 

við aflareynslu þeirra á árunum 2007 til 2009, m.ö.o. til uppsjávarskipa. Afgangnum var 

annarsvegar úthlutað til línu-, handfæra- og netaveiða, 3.000 tonn, og hinsvegar var 

15.000 tonnum úthlutað til annarra skipa. Skiptingin milli þessara skipa var fundin með 

eftirfarandi jöfnu: aX + 0,85bX + 0,70cX = 15.000 tonn. Þar sem a er fjöldi skipa um og 

yfir 550 brúttótonn (BT), b fjöldi skipa 200 BT og stærri, en minni en 550 BT og c fjöldi 

skipa undir 200 BT. Síðan var leyst út fyrir X og kvóti á skip fundinn (Reglugerð um 

stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2010 nr. 285/2010). Því var það þannig að skip 

sem var 549 BT fékk aðeins 85% af þeim kvóta sem 550 BT skip fékk. Hvernig svona 

úthlutun gæti litið út má sjá á mynd 5.   

Á hvaða vísindum þessi þrepaskipta úthlutun byggir á er erfitt að sjá, sérstaklega ef horft 

er á það út frá hagfræði. Afar ólíklegt er að skip sem munar einu brúttótonni á séu 

mishagkvæm vegna stærðarmunar svo einhverju nemi. Skynsamlegra hefði líklega verið 

að kvóti myndi vaxa samfellt með stærð skipa. t.d. með því að notast við formúluna 

 

Mynd 5 - Þrepaskipt kvótaúthlutun 
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             þar sem q(i) væri kvóti skips, α fasti og BT(i) brúttótonn sama skips. Þá 

þyrfti að finna fastann sem er enginn vandi, við vitum að heildarkvóti til þessara skipa var 

15.000 tonn og einnig liggja fyrir upplýsingar um brúttótonn íslenskra skipa. Þá finnum 

við fastann:   
      

∑       
   

  sem svo er hægt að stinga inn í formúluna og finna þá q(i). 

Hvað sem þessu líður var nú kominn hvati til þess að gera sem mest verðmæti úr aflanum 

frá hverju skipi fyrir sig sem leiddi til þess að meira en helmingur aflans árið 2010 var 

frystur eins og kemur fram í kafla 3.3. 

Á síðasta ári, 2011, hélt þróunin áfram í sömu átt. Áfram fengu uppsjávarskipin 112.000 

tonn, en leyfilegur heildarafli jókst hinsvegar og var upphaflega settur 154.825 tonn, 

þannig að öll aukningin fór til annarra skipa. Kvótinn skipist á milli annarra skipa þannig 

að 2000 tonnum var ráðstafað til handfæra og línubáta, 34.825 tonnum var ráðstafað til 

vinnsluskipa, sem geta fryst afla um borð, (yfirleitt frystitogarar) eftir afkastavísitölu
9
 og 

loks var 6.000 tonnum ráðstafað til skipa sem ekki geta fryst afla um borð
10

, með 

þrepaskiptri úthlutun . Aftur vakna spurningar um hin hagrænu sjónarmið við úthlutunina 

því hún leiddi til þess að nánast öll fiskiskip fá að veiða makríl, sama á hversu 

hagkvæman hátt þau gera það. Slík skipting gæti verið í lagi ef skipin mættu framselja 

kvóta, en framsal var í meginatriðum bannað. Það var reyndar slakað á kröfum um 

framsal árið 2011. Þá mátti framselja kvóta milli skipa sem voru í sama flokki og sömu 

eigu, t.d. mátti útgerð A færa kvóta að vild milli uppsjávarskipa sinna. Einnig mátti færa 

allt að 10% af ónýttum aflaheimildum milli ára (Reglugerð um stjórn makrílveiða 

íslenskra fiskiskipa árið 2011, nr. 233/2011). Hvaða skip falla undir hvaða flokk og 

hvernig skip sem veiða makríl eru flokkuð hér eftir í ritgerðinni má sjá í viðauka 1. 

Ráðstöfun aflaheimilda í ár, 2012, svipar mjög til úthlutunarinnar 2011. Þó er 

úthlutunarreglum enn og aftur breytt. Leyfilegur heildarafli er aðeins minni, eða 145.227 

tonn og skipting milli skipategunda er í grunninn svipuð. Helstu breytingarnar eru að 

meiri kvóti fer til skipa án vinnslu eða 8.066 tonn, samanborið við 6.000 tonn árið áður. 

Hjá öðrum minnkar kvótinn; uppsjávarskip fá 105.027 tonn, línu- og handfærabátar fá 

845 tonn og loks fá vinnsluskip 31.259. Útreikningum við úthlutun kvóta til vinnsluskipa 

er breytt og horfið hefur verið frá því að nota afkastavísitölu. Í staðinn er notuð 

                                                 
9
 Afkastavísitalan segir til um hversu mikið skip getur fryst á sólarhring. Skip með vísitölu yfir 85 tonn 

fengu tvöfalt meiri makrílkvóta en skip undir 85 tonnum. 

10
 Ísfiskstogarar falla yfirleitt undir þennan flokk 
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þrepaskipting, svipuð þeirri og sjá má á mynd 5. Áfram er framsal bannað nema með 

undantekningum sem eru í meginatriðum eins og þær voru árið 2011. (Reglugerð um 

stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2012., Nr. 329/2012) 

Í reglugerðunum frá 2011 og 2012 er kveðið á um að skylt sé að nýta 70% aflans til 

manneldis. Það er ansi skrítið að hugsa til þess, því eins og sást í kafla 3.3 og mun koma 

betur í ljós  í kafla 4.1, fæst mun hærra verð fyrir frosinn makríl. Í ljósi þess ættu 

útgerðirnar að sjá sér hag í að frysta sem mest, án þess að það þurfi að skylda þau til þess. 

Raunar nam frystingar hlutfallið 87% árið 2011. Einnig leiðir þessi vinnslukrafa til þess 

að hún dregur úr sveigjanleika útgerða til að bregðast við breyttum aðstæðum. Til dæmis 

gæti eftirspurn snarlækkað eftir frosnum makríl og ef vinnsluskyldan verður þá bindandi 

væri  hagkvæmara að bræða meira en 30%.  

3.4.2 Sýn sjávarútvegs- og landbúnaðaráðuneytisins 

Til að átta sig betur á því hvers vegna úthlutanir á makrílkvóta hafa verið með þeim hætti 

sem þær hafa verið frá 2010 til 2012 er áhugavert að sjá hvað ráðuneytið hefur um málið 

að segja, því þaðan komu reglugerðirnar. Þar sem miklum kvóta hefur verið úthlutað á 

frysti- og ísfisktogara, sem eru ekki hannaðir til uppsjávarveiða og vinnslu, hefur það í 

mörgum tilvikum krafist mikilla fjárfestinga í veiðarfærum og öðru. Jóhann 

Guðmundsson, skrifstofustjóri auðlindaskrifstofu, sem hefur komið að gerð þessara 

reglugerða, segir að menn hafi gert sér grein fyrir því að það þyrfti að fjárfesta, en þegar 

litið hafi verið til þeirra verðmæta sem um var að tefla hafi sá kostnaður ekki verið mikill. 

Enn fremur segir hann að ef kvótanum hefði öllum verið úthlutað á uppsjávarskip hefðu 

aðeins 6-7 fyrirtækjahópar fengið makrílkvóta og þar sem sett var 70% vinnsluskylda 

hefðu þessar útgerðir ekki getað uppfyllt það að mati ráðuneytisins. Því hefðu þessi 

fyrirtæki þurft að kaupa eða leigja skip með tilheyrandi kostnaði. Einnig segir Jóhann að 

önnur markmið en hrein hagkvæmni hafi verið lögð til hliðsjónar, t.d. jafnrétti og meiri 

dreifing aflaheimilda (tölvupóstssamskipti, 11. og 12. apríl 2012). Það sem kemur fram 

síðar í ritgerðinni mun varpa ljósi á hve dýrkeypt þau markmið hafa verið.  

Nú liggur beinast við að spyrja hvers vegna hafi þurft að vera vinnsluskylda? Þeirri 

spurningu var svarað í kafla 3.4.1 og þar er ljóst að fyrirtækin sjá sér sjálf hag í að frysta 

það hlutfall sem þau telja hagkvæmast. Hvernig ráðuneytið ætti að frekar þekkja 

hagkvæmasta frystingarhlutfall heldur en sjálf fyrirtækin er erfitt að sjá. Varðandi hvernig 

ráðuneytið útskýrir að fjárfestingar ísfisks- og frystitogara hafi verið afsakanlegar er mjög 
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einkennilegt í meira lagi, sé horft til þess að allt hefur fórnarkostnað. Einnig virðist 

misskilnings gæta í því hvað séu peningatilfærslur og hvað séu fjárfestingar. Ef útgerð A 

leigði eða keypti eitt skip af útgerð B til að ná að veiða allan makrílkvóta sinn, er um 

hreina peningatilfærslu að ræða, sem hefur líklega jákvæð áhrif á hagkvæmni. Eina sem 

útgerð A hefði þurft að fjárfesta í skv. skilningi hagfræði var útbúnaður til makrílveiða á 

þetta eina skip, ef hann var ekki til staðar. Ef þessum kvóta hefði hinsvegar verið skipt 

þannig að fleiri en þetta eina skip hefðu átt að veiða makríl, skapast óhagkvæmni við það 

eitt að nú þurfa fleiri skip að fjárfesta í nýjum búnaði og af því verður samfélagslegt tap.  

Varðandi spurningar sem eru pólitískari eins og hvort og þá hvers vegna stefnan hafi 

verið að láta alla veiða makríl, hvaða jafnréttismælikvarða hafi verið miðað við í 

úthlutunum, hvers vegna fyrirtæki máttu ekki framselja kvóta að vild innan eigin 

fyrirtækis o.s.frv. treysti ráðuneytið sér ekki til að svara. Leitast var eftir því að fá svör 

við slíkum spurningum frá fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Jóni 

Bjarnasyni, án árangurs. 

3.5 Líkan af úthlutun aflaheimilda í makrílveiðum á Íslandi 

Með úthlutun á aflaheimildum í makríl, hefur að hluta til verið horfið frá þeirri hefð að 

þeir sem hafi veiðireynslu fái varanlegar og framseljanlegar aflaheimildir. Í staðinn hafa 

nær öll fiskiskip fengið tímabundinn og óframseljanlegan kvóta. Til að skoða úthlutun 

makrílkvóta síðustu ára út frá hagfræðilegu sjónarhorni má setja upp einfalt líkan. Til 

einföldunar skulum við gera ráð fyrir að það séu einungis tvær tegurndir af útgerðum sem 

geta stundað makrílveiðar – uppsjávarskip (u) og önnur skip (a). Hagnaðarfall  

uppsjávarútgerðarinnar má rita sem: 

( 13 )       

Þar sem qu er hlutdeild uppsjávarskipa í heildarkvóta. Gerum einnig ráð fyrir að önnur 

skip séu öll eins og að hagnaðarfall þeirra sé: 

( 14 )        

Hér er qa hlutdeild annarra skipa í heildarkvótanum. Heildarkvótinn er svo Q = qa+qu þar 

sem bara a og u fá að veiða makríl. Þessi hagnaðarföll eru ekki endilega eins en eiga það 

sameiginlegt að vera stranglega hvelfd, eins og gildir almennt um hagnaðarföll. Það sem 

við viljum svo gera til að fá sem mest út úr makrílveiðum er að hámarka heildarhagnað 

samfélagsins af makrílveiðum með tilliti til kvóta. 
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( 15 )            
               

þ. a. Q = qa + qu 

Q er hér heildarkvóti. Til að komast hjá því að nota Lagrange margfaldara, getum við 

leyst út fyrir qa í hliðarskilyrðinu og stungið því inn í      . Þá verður vandamálið: 

( 16 )                          

Með einfaldri diffrun má svo leysa þetta hámörkunarvandamál: 

( 17 )  
  

   
=                      

                     

                   

Hér eru    og    jaðarhagnaður af kvóta. Svo að skilyrði fyrir hagkvæmustu nýtingu er 

að jaðarhagnaður beggja útgerðategunda sé sá sami. Því ætti að velja kvótaskiptingu með 

það til hliðsjónar, ef ríkisvaldið er á annað borð að stýra því hver fær kvóta. Stóra 

spurningin er: Hefur þetta verið gert? Þessari spurningu er reynt að svara í kafla 4. En 

skoðum aðeins betur hvað þetta skilyrði,              , felur í sér. 

Við skulum til einföldunar hugsa okkur að 1. afleiður hagnaðarfallanna, sem við sáum í 

jöfnum 13 og 14, séu línulegar. Til að glöggva sig betur á niðurstöðunni, er hjálplegt að 

skoða mynd 6. Á lárétta ásnum séð frá vinstri er kvóti uppsjávarskipa en kvóti annarra er 

 

Mynd 6 - Jaðarhagnaður af kvóta, tilvik 1 
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talinn frá hægri. Allt svæðið á lárétta ásnum samasvarar svo Q eða heildarkvóta. Lóðréttu 

ásarnir mæla    og    og hallandi línurnar sýna svo jaðarhagnað sem fall af kvóta. Nú er 

ljóst að tvær beinar línur sem eru ekki samsíða geta einungis átt einn skurðpunkt – m.ö.o. 

það er bara ein kvótaskipting sem gefur hámarkshagnað. Við skulum kalla þennan kvóta 

q*u
11

  Ef kvótaskiptingin væri hinsvegar einhvernveginn öðruvísi eða q´u eins og er á 

myndinni, þá gefur það verri lausn og veldur allratapi, eða samfélagslegu tap, sem 

samsvarar gráa svæðinu. Allratapið verður vegna þess að uppsjávarskipin hefðu meiri 

jaðarhagnað af því að fá meiri kvóta, heldur en önnur skip. 

Einnig er áhugavert að skoða annað tilvik, sem er ekki fjarri lagi ef eitthvað er að marka 

fullyrðingar forsvarsmanna sjávarútvegsfyrirtækja. Á mynd 7 er nefnilega hagkvæmast að 

uppsjávarskipin fái allan kvóta, því að lægsti jaðarhagnaður hjá þeim er hærri heldur en 

hæsti mögulegi jaðarhagnaður annarra skipa. Ef valinn yrði hagkvæmasti kvóti, Q = q*u  

og qa=0, myndi aukning á qa leiða til allrataps vegna þessa mismunar á jaðarhagnaði. Ef 

úthlutun kvóta verður þannig að uppsjávarskip fá aðeins q´u þýðir það að mikið allratap 

verður af veiðunum, eða allt gráa svæðið. Einhverjir kunna að hugsa að það geti samt 

verið hagnaður og það er laukrétt. Tilvikið er hinsvegar það að hagnaðurinn gæti verið 

meiri - jafnvel umtalsvert meiri. Ef tekið er tillit til þess fórnarkostnaðar er því um tap að 

ræða. 

                                                 
11

 Getum líka kallað þetta q*a en það skiptir ekki máli þar sem við þekkjum Q. 

 

Mynd 7 - Jaðarhagnaður af kvóta, tilvik 2 
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Eitt er þá á hreinu, ef það á að hámarka ábata af makrílveiðum í samfélaginu, þá er 

nauðsynlegt að hugsa á jaðrinum og reyna að komast eins nálægt qu* og mögulegt er. Ef 

jafnréttissjónarmið og aðrir mælikvarðar á velferð skipta máli, er hagkvæmast að taka 

tillit til þeirra með hreinum tekjutilfærslum. En hvernig er hægt að vita hver þessi 

hagkvæmasta kvótaskipting er? Hver getur mögulega haft nægar upplýsingar til að meta 

hvar jaðarhagnaðarferlarnir skerast? Í hagfræði er lausn vanda sem þessa oftast sú að 

koma á markaðsskipulagi og í þessu tilviki væri það markaður með aflaheimildir. Fáir 

hafa fært betri rök fyrir því hvernig markaðir eru skilvirkari en miðstýring, heldur en 

Friedrich Hayek gerði í grein sinni The Use of Knowledge in Society. Þar segir hann frá 

því að einhver einn aðili eða lítill hópur manna sem hafa sérþekkingu, geta aldrei þekkt 

aðstæður jafn vel og þeir sem eru á staðnum og fylgjast með því hvernig hlutirnir breytast 

með tímanum. Til að nýta þessar upplýsingar er markaðurinn hentugastur, vegna þess að 

þar fara þessar upplýsingar einfaldlega í gegnum verð. Til dæmis ef skortur verður 

skyndilega á einhverju hráefni, þá er nóg að einn eða nokkrir sem selja það viti af því til 

að það breyti verði hráefnisins. Þetta hefur svo keðjuverkandi áhrif í gegnum hagkerfið, 

án þess að eitthvert yfirvald þurfi að lyfta litla fingri eða að aðrir aðilar tengdir 

markaðnum þurfi að vita nákvæmlega hvað olli verðhækkuninni (Hayek, 1945). 

Það er nákvæmlega þetta sem Hayek lýsir sem fær einhvern sem horfir á heiminn með 

augum hagfræðinnar til að efast um skynsemina í reglugerðum um makrílveiðar frá 2010, 

sem sagt var frá í kafla 3.4.1. Það væri í raun algjör hending ef sjávarútvegsráðherra 

skiptir kvótanum eins hagkvæmt og mögulegt er, jafnvel þótt hann sé allur af vilja gerður. 

Bara í þessu líkani þar sem eru einungis tvær tegundir af útgerðum er það erfitt. 

Raunveruleikinn er svo mikið flóknari og mörg ólík skip þess búin að geta stundað 

makrílveiðar, þannig að líkanið ætti örugglega að vera margvítt. Þá væri úthlutun byggð á 

þekkingu nokkurra einstaklinga ennþá flóknari í framkvæmd. Það er því ljóst að út frá 

röksemdafærslunni hér að ofan að bann á framsali kvóta getur skapað mikið óhagræði. 

Skynsamlegra er að útgerðirnar, sem þekkja sín hagnaðarföll betur en ráðherra, geti 

verslað með kvóta sín á milli.  

En það er ekki víst að framsal sé nóg til að ná fram hagkvæmni ef gefin er út ný 

kvótaúthlutun á hverju ári. Eins og áður hefur verið nefnt hefur aflaheimildum, frá 

upphafi kvótakerfisins á Íslandi, verið úthlutað á grundvelli veiðireynslu. Ef óhagkvæmari 

útgerðir hafa væntingar um að það verði gert einhverntíman í nánustu framtíð, gætu þær 

verið tregar til að selja frá sér aflaheimildir á hverju ári. Þær gætu frekar séð hag í því að 
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safna upp veiðireynslu og treysta svo á að selja varanlegan kvóta síðar. Erfitt er að segja 

til um þetta, en þetta er án efa eitthvað sem ber að hafa í huga. Ef kvótinn væri hinsvegar 

gerður að varanlegri eign í dag, eins og í kvótakerfi, myndu óhagkvæmari útgerðir líklega 

sjá sér mestan hag í að selja kvóta strax til þeirra sem eru hagkvæmari og þá myndum við 

að minnsta kosti komast nær qu*. Annað sem gerir málið flóknara er viðskiptakostnaður 

sem var komið inn á í kafla 2.3. Hann getur birst í allskonar myndum og tafið, eða jafnvel 

komið í veg fyrir hagræðingu. Þannig að það er nauðsynlegt að reyna að koma strax á 

sem hagkvæmastri kvótaskiptingu ef viðskiptakostnaður er verulegur. 
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4 Hagkvæmni makrílveiða árið 2011 

Í 2. kafla var farið fræðilega yfir helstu atriði og möguleika sem menn standa frammi fyrir 

í fiskveiðistjórnunarkerfum, bæði varðandi kerfið sjálft og álitamál um úthlutun. Þá var 

niðurstaðan að einhverskonar aflakvótakerfi (ITQ) hefði ótvíræða hagræna yfirburði yfir 

önnur kerfi. Hvernig best er að úthluta aflaheimildum er ekki eins ljóst, en þó virðist sem 

úthlutun á grundvelli aflareynslu kunni að vera skynsamlegasta lausnin í flestum tilvikum.  

Í þessum kafla verður reynt að meta empírískt hvort úthlutunin skv. reglugerð 

nr.233/2011 hafi reynst vera hagkvæm og reynt að skoða sannleiksgildi þeirrar kenningar 

að Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafi ekki haft upplýsingar til að skipa kvótanum 

hagkvæmt. Litið verður fyrst á rekstur makrílveiða en síðan verða fjárfestingar, sem 

reyndar er afar erfitt að meta, skoðaðar. Til þess að gera þetta eru notaðar 

trúnaðarupplýsingar úr innra bókhaldi sjávarútvegsfyrirtækja, sem samtals veiddu um 

þriðjung alls makrílafla, og auk annarra upplýsinga. Þess vegna er ekki hægt að upplýsa 

hvaða fyrirtæki þetta eru. Gögnin fyrir útgerðina skiptast í þrjá flokka: uppsjávarskip og 

vinnslu, ísfiskstogara og vinnslu, og frystitogara. Línu- og handfæraveiðar, veiðar án 

leyfis og strandveiðar eru látnar mæta afgangi þar sem þær stóðu undir einungis 0,2% af 

heildarmakrílafla. Í viðauka 1 má sjá hvaða skip flokkast í hvaða flokk, auk 

aflaupplýsinga.
12

 

Til að meta rekstur makrílveiða 2011 verður notað vegið meðaltal af þeim tölum sem 

útgerðirnar gefa upp, þar sem vogirnar ráðast af afla. Dæmi: Tvær útgerðir A og B, 

veiddu með uppsjávarskipum 1000 tonn annarsvegar og 500 tonn hinsvegar, svo vogirnar 

eru 0,667 og 0,333. EBITDA
13

 á hráefniskílógram hjá A er 100 en hjá B er það 200. Þá 

verður vegið meðaltal: 0,667*100 + 0,333*200=133,3 og er þá notast við þá tölu. Síðan 

er gert ráð fyrir því að önnur fyrirtæki sem eru ekki í úrtakinu séu eins. Ef heildarafli er 

7.500 tonn, þá notum við þessa EBITDA á hráefniskílógramm til að áætla heildar 

EBITDA af veiðum og vinnslu uppsjávarskipa: 7500*133,3=999.750. Allar aðrar 

bókhaldstölur, s.s. launakostnaður, aflaverðmæti og orkukostnaður eru reiknaðar með 

                                                 

12
 Ósamræmi í aflatölum í töflu 1 og viðauka 1 skýrist m.a. af því að í viðauka er búið að taka tillit til þess 

að hluti vigtaðs afla sé í raun vatn. 

13
 Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir. 
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sama hætti. Það er að segja, vegið meðaltal af upphæðum per hráefniskílógramm í 

úrtakinu
14

 og síðan gert ráð fyrir að allir aðrir séu eins. 

Þar sem miklir hagsmunir liggja í makrílveiðum kann einhver að spyrja sig hvort þeir sem 

séu umsvifamiklir eða einungis í einhverri einni tegund af útgerð, t.d. útgerð á 

frystitogurum, hafi hvata til að fegra gögnin. Vissulega kann svo að vera og ekki er hægt 

að ábyrgjast að gögnin séu 100% rétt, en hlutfall hvers útgerðarflokks í úrtakinu af 

heildarafla þess flokks er á bilinu 26-36%. Í ljósi þess er ekki ástæða til þess að gera ráð 

fyrir öðru en að gögnin séu í meginatriðum óbjöguð vegna hagsmunagæslu. 

Skekkjur í gögnunum gætu verið einhverjar að öðru leyti og mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því hverjar þær gætu verið. Fyrst má nefna mannleg mistök höfundar eða þeirra sem 

safna gagnanna fyrir hönd fyrirtækjanna. Í öðru lagi eru fyrirtækin í úrtakinu nokkuð ólík 

þannig að ef einu þeirra er sleppt breytir það niðurstöðunni að einhverju leyti. Sömuleiðis 

gæti það breytt niðurstöðunni ef fyrirtæki er bætti við. Sú staðreynd að fyrirtækin séu 

svona ólík rennir reyndar sterkari stoðum undir þá kenningu að úthlutun aflaheimilda í 

makrílveiðum hafi verið óhagkvæm og það að banna framsal hafi verið misráðið. Í þriðja 

lagi var ekki unnt að safna gögnum af handahófi þar sem ekki voru öll fyrirtæki tilbúin til 

að leggja fram gögn. Í fjórða lagi er síld veidd á sama tíma og makríll sem gæti skekkt 

myndina og gert alla útreikninga varðandi makrílinn erfiðari. Útgerðarmenn segja að það 

sé nærri því ómögulegt að veiða makríl án þess að fá síld með. Í fimmta lagi eru skipin 

sem veiða makríl gríðarlega misjöfn og mörkin á milli skipategunda í fáeinum tilvikum 

óskýr. Til eru skip sem eru flokkuð af Fiskistofu sem vinnsluskip og þar af leiðandi 

frystitogarar í þessari greiningu, en eru í raun, a.m.k. að hluta til, hugsuð sem 

uppsjávarskip. Dæmi um þetta eru Gandí VE-171 og Kristina EA-410. 

Til að draga saman, þá verður í kaflanum fyrst og fremst notast við trúnaðarupplýsingar 

um bókhald sjávarútvegsfyrirtækja frá 2011 til að reyna að áætla hvort makrílveiðar hafi 

verið óhagkvæmar vegna reglugerðar nr.233/2011. Gögnin skiptast í þrjá útgerðarflokka 

og sjá má skiptinguna í viðauka 1. Tölur fyrir hvern flokk eru metnar með vegnu 

meðaltali og síðan er gert ráð fyrir að önnur fyrirtæki séu eins. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að ýmsar skekkjur er líklega að finna í gögnunum, t.d er úrtakið ekki 

handahófskennt og erfitt er að skilja rekstur síldveiða frá rekstri makrílveiða. 

                                                 

14
 Miðast er við /hráefniskg. því gögnin komu að hluta til eingöngu á því formi og það einfaldar alla 

útreikninga. og samanburð 
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4.1 Rekstur makrílveiða árið 2011 

Til að svara spurningunni um hvort kvótaúthlutun í makrílveiðum hafi verið hagkvæm 

skulum við fyrst skoða rekstur veiða og vinnslu. Hér verður notaður sá mælikvarði að 

bera saman hagnað fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) hinna þriggja gerða 

makrílútgerða og reynt að áætla hvar sé mestur hagnaður/virðisauki og hversu mikill hann 

gæti verið ef kvótaúthlutun væri öðruvísi. Ástæðan fyrir því að hreinn hagnaður er ekki 

metinn er að það er flóknara og gera má ráð fyrir að vextir, afskriftir og skattar séu mjög 

svipaðir milli útgerðartegunda. Fjárfestingar verði teknar sérstaklega fyrir í kafla 4.4 en 

hafa ber í huga að einhver útgjöld, sem myndu út frá sjónarhorni hagfræði flokkast sem 

fjárfestingar, koma fram í öðrum kostnaði í rekstri fyrirtækjanna.  

4.1.1 Ísfiskstogarar og vinnsla 

Ísfiskstogarar eru hér þau skip sem flokkast sem skip án vinnslu í reglugerðum um makríl 

2011 og 2012. Þegar upp var staðið veiddu þessi skip 7.330 tonn árið 2011 sem 

samasvarar um 5% makrílafla. Með aðferðunum sem lýst var í byrjun kaflans fæst mat á 

rekstri ísfiskstogara og vinnslu sem sjá má í töflu 3. Heildaraflaverðmæti er þar metið um 

1,35 milljarðar en kostnaður er um 860 milljónir svo EBITDA er 489 milljónir eða um 

66,7 kr./hráefniskílógramm. Hlutfallslega er EBITDA 36,2% af aflaverðmæti sem er gott 

miðað við það sem sjávarútvegurinn hefur almennt verið að skila. Á árunum 2008-2010 

hefur þetta hlutfall verið á bilinu 27,4-31% (Hagstofa Íslands, án árs). 

  

Tafla 3 - Rekstur ísfisktogara. Samtölur eru í þúsundum króna. /h.k. stendur fyrir per 

hráefniskílógramm og %verð. fyrir hlutfall af aflaverðmæti. Heimild: Eigin útreikningar. 

 

/h.kg. Samtals %verð. Vinnsla %verð. Útgerð %verð. /h.kg.

Aflaverðmæti 184.1 1,349,272 100% 1,349,272 100% 454,593   100% 62.0  

Rekstrargjöld

Hráefni (454,593)   33.7%

Launakostnaður 59.8   (438,683)   32.5% (266,681)   19.8% (172,001)  37.8% 23.5  

Olía/orka 18.0   (131,886)   9.8% (21,623)     1.6% (110,263)  24.3% 15.0  

Umbúðir 9.1     (66,670)     4.9% (66,670)     4.9%

Annar kostnaður 30.4   (223,168)   16.5% (135,143)   10.0% (88,025)    19.4% 12.0  

117.4 (860,407)   63.8% (944,710)   70.0% (348,299)  76.6% 47.5  

EBITDA 66.7   488,865    36.2% 404,562    30.0% 106,294   23.4% 14.5  
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4.1.2 Frystitogarar 

Næst eru það frystitogarar, eða vinnsluskip eins og þeir eru skilgreindir í reglugerðum um 

makrílveiðar árin 2011 og 2012. Rekstur þeirra er metinn með sama hætti og 

ísfiskstogara. Rétt er þó að taka fram að þetta eru nær allt frystitogarar sem eru 

sérhannaðir í bolfisksveiðar, þau frystiskip sem eru hönnuð til uppsjávarveiða flokkast 

flest með uppsjávarskipum í greiningunni. Samtals veiddu frystitogarar 34.532 tonn árið 

2011. Nú verður greiningin einfaldari þar sem ekki þarf að taka tillit til vinnslu 

sérstaklega því fiskur sem frystitogarar veiða er nær allur heilfrystur um borð. Útkomuna 

má sjá í töflu 4. Hér kemur reksturinn ekki eins vel út og hjá ísfiskstogurum. Bæði er 

hlutfall EBITDA af aflverðmæti lægra, sem og EBITDA/hráefniskg. Þó svo að 

aflaverðmætið sé hærra á hráefniskílógramm, eða 201,8 kr., þá dugir það ekki til. 

Skýringin virðist vera tvíþætt, í fyrsta lagi þurfa frystitogarar að greiða nærri því tvöfalt 

hærri olíukostnað á hvert veitt kílógramm, eða 34 kr. á móti 18. kr. hjá ísfisksútgerð. Í 

öðru lagi er launakostnaður á hráefniskg. talsvert hærri hjá frystitogurum. Þegar kemur að 

því að meta hagkvæmni gæti þessi launakostnaður skekkt myndina, því það þarf færri 

starfsmenn til að búa til fullunninn makríl á frystitogara heldur en úr makrílafla 

ísfiskstogara. Þ.e.a.s. framleiðni vinnuafls er líklega hærri hjá frystitogurum, svo 

EBITDA segir ekki alla söguna. 

4.1.3 Uppsjávarskip og vinnsla 

Uppsjávarskip, eða aflareynsluskip eins og þau eru kölluð í reglugerðum um 

makrílveiðar, eru þau umsvifamestu í makrílveiðum og var afli þeirra samanlagt 111.186 

tonn. Fyrr í ritgerðinni (t.d. í kafla 3.5) voru leiddar líkur að því að þessi skip væru þau 

hagkvæmustu. Rök fyrir því eru m.a. að þau eru hönnuð til þess, hafa reynslu af 

Tafla 4 -  Rekstur frystitogara. Samtölur eru í þúsundum króna. Heimild: Eigin útreikningar. 

 

Per hráefniskg. Samtals %verð.

Aflaverðmæti 201.8               6,970,282      100%

Rekstrargjöld

Launakostnaður 78.9                (2,724,703)     39.1%

Olía/orka 34.0                (1,174,004)     16.8%

Umbúðir 8.8                  (303,829)        4.4%

Annar kostnaður 25.7                (886,934)        12.7%

147.4               (5,089,470)     73.0%

EBITDA 54.5                1,880,812      27.0%
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uppsjávar- og makrílveiðum og hafa meiri möguleika til ráðstöfunnar milli frystingar og 

bræðslu. Áður hefur komið fram að forsvarsmenn uppsjávarútgerða í úrtakinu, sem einnig 

reka ísfisks- og/eða frystitogara, voru sammála um að ef þeir mættu stýra veiðum sínum 

að vild, myndu þeir láta uppsjávarskip veiða allan makrílkvóta. Það ætti eitt og sér að 

vera næg vísbending, en niðurstöðurnar í töflu 5 benda til þess sama; að uppsjávarskipin 

hafi hagkvæmnis yfirburði í makrílveiðum. 

Hér er áberandi hæsta EBITDA sem hlutfall af aflaverðmætum og hæsta EBITDA á 

hráefniskg., samanborið við hinar útgerðirnar. Athyglisvert er að sjá að lægsta verðið fæst 

fyrir afla uppsjávarskipa, sérstaklega þar sem hér eru möguleikar til að slógdraga, 

afhausa, heilfrysta og að bræða, eftir því hvað gefur mest hverju sinni. Engu að síður 

breytir lægra afurðaverð ekki því að uppsjávarflotinn virðist hafa skilað mun meiri 

virðisauka, sem skýrist m.a. af mun lægri launa- og orkukostnaði 

4.1.4 Samantekt 

Að lokum skulum við bera þessar þrjár tegundir makrílútgerða saman. Áhugavert er að 

skoða kostnaðaruppbygginguna eins og sjá má á mynd 8. Þar eru frystitogaraútgerðir með 

langhæsta orku- og launakostnaðinn, sérstaklega ef miðað er við uppsjávarútgerðina sem 

er áberandi lægst í þessum flokkum. Í umbúðum og öðrum kostnaði er uppsjávarútgerðin 

einnig með lægsta kostnaðinn, þó munurinn sé minni. 

Eins og áður kom fram er söluverð, eða aflaverðmæti, á hráefniskg. mjög misjafnt milli 

útgerða sem sést betur þegar það er sett fram myndrænt eins og á mynd 9. Það sem gæti 

skýrt það að uppsjávarútgerðin fær lægsta verð/hráefniskg., er að þau skip veiða mun 

Tafla 5 -  Rekstur uppsjávarskipa og vinnslu. Afli er í tonnum og samtölur í þúsundum króna. /h.k. 

þýðir per hráefniskg. og % er hlutfall af aflvaverðmæti Heimild: Eigin útreikningar. 

 

/h.k. Samtals % Frysting /h.k. % Bræðsla /h.k. % Útgerð /h.k. %

Hráefni/afli 111,186       91,249        19,937      111,186     

Aflaverðmæti 161 17,893,174 100% 16,779,523 184  100% 1,113,651 56  100% 6,776,661  61      100%

Rekstrargjöld

Hráefni (5,831,341) 64    35% (613,254)   31  55%

Launakostnaður 36 (4,032,369)  23% (1,589,739) 17    9% (51,576)     3    5% (2,391,054) 22      35%

Olía/orka 8 (897,670)     5% Meðtalið í öðrum kostnaði (55,002)     3    5% (842,668)    8        12%

Umbúðir 7 (723,372)     4% (723,372)     8      4%

Annar kostnaður 19 (2,141,905)  12% (1,092,728) 12    7% (73,163)     4    7% (976,013)    9        14%

70 (7,795,315)  44% (9,237,181) 101  55% (792,995)   40  71% (4,209,734) 38      62%

EBITDA 91 10,097,858 56% 7,542,342   83    45% 320,655    16  29% 2,566,927  23      38%
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meira magn í hverri veiðiferð sem gæti komið niður á gæðunum. Ástæðan er sú að kæling 

á aflanum er mjög mikilvæg til að fá sem hæst söluverðmæti, en hún getur verið 

vandasöm, sérstaklega ef komið með stóra farma í land. Aðrar hugsanlegar skýringar á 

mismunandi verðum eru mismunandi sölusamningar og misjafn veiðitími útgerðanna í 

úrtakinu. Þegar leið á sumarið 2011 var það einmitt þannig að verð fyrir frosnar afurðir 

hækkaði talsvert, svo þeir sem veiddu seinna fengu meira fyrir afurðir sínar (Vinnuhópur 

um makrílveiðar, 2012). Á mynd 9 má einnig sjá samanburð á rekstrarkostnaði og 

EBITDA, þar sem uppsjávarútgerðin kemur best út. 

 

Mynd 9 – Samanburður rekstrarliða per hráefniskílógramm. Heimild: Eigin útreikningar. 

 

Mynd 8 - Samanburður kostnaðarliða per hráefniskílógramm. Heimild: Eigin útreikningar. 
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4.1.5 Metið hagnaðartap makrílveiða 

Af gögnum og útreikningum að dæma, er ljóst að makrílveiðar voru ekki með 

hagkvæmasta móti árið 2011. Ef svo er, má segja að verðmæti hafi glatast. En hversu 

mikil verðmæti glötuðust? Til að komast að því skulum við bera heildarrekstur 

makrílveiða, eins og hann er metinn, saman við reksturinn ef uppsjávarskip hefðu veitt 

allan makríl. Gerum ráð fyrir að uppsjávarskipin hefðu getað veitt allan makríl og að 

jaðarhagnaður allra þriggja tegunda útgerða sé fastur, sem er ströng forsenda og gerir ekki 

ráð fyrir fallandi jaðarhagnaði eins og í líkaninu í kafla 3.5. Samanburðinn má sjá í töflu 

6. Þar kemur í ljós að að þessum forsendum uppfylltum, þá tapaðist hagnaður upp á 1,46 

milljarða króna. Til að setja það í samhengi skulum við hugsa okkur að meðalverkamaður 

sé með 300.000 krónur í laun á mánuði og þ.a.l. 3,6 milljónir í árstekjur. Tapaður 

hagnaður í makrílveiðum árið 2011 er þá sama upphæð og myndi duga til að borga u.þ.b. 

406 verkamönnum laun í eitt ár. Það verður að teljast ansi mikið. 

4.1.5.1 Eins verð fyrir alla 

Þar sem verð eru mjög mismunandi fyrir frystar afurðir og vísbendingar um að þau séu 

bjöguð í úrtakinu er áhugavert að reyna að taka tillit til þess. Í greinagerð Vinnuhóps um 

makrílveiðar (2012) fyrir árið 2011, kemur fram að meðalverð á útfluttum makríl hafi 

verið 220 kr./kg. Við skulum þá gera ráð fyrir að þetta verð, 220 kr./kg. hafi fengist að 

meðaltali fyrir allan frystan makríl, en að verð fyrir mjöl og lýsi séu óbreytt. Það er hæpið 

miðað við fyrri útreikninga og gögn, að verð á frosnum makríl sé eins fyrir allar tegundir 

Tafla 6 -  Mat á töpuðum hagnaði makrílveiða árið 2011. Afli er í tonnum og upphæðir í þúsundum  

króna.  Heimild: Eigin útreikningar 

 

Rekstur 2011  Allar makrílveiðar Ef uppsjávarskip hefðu veitt allt

Heildarafli 153,360             153,360              

Aflaverðmæti 26,212,728         24,680,197.22      

Rekstrargjöld Mismunur á EBITDA:

Launakostnaður (7,195,754)         (5,561,878.35)       1,460,521               

Olía/orka (2,203,560)         (1,238,163.17)       

Umbúðir (1,093,872)         (997,753.01)         

Annar kostnaður (3,252,007)         (2,954,346.06)       

(13,745,192)        (10,752,140.58)     

EBITDA 12,467,536         13,928,056.64      
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útgerða, svo þetta mat ýkir líklega hagnaðinn af því að láta uppsjávarskip veiða makríl. 

Áfram verður gert ráð fyrir föstum jaðarhagnaði. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 7 og þá 

mælist tapið 1,82 milljarðar, sem er um 360 milljónum meira en með verðunum sem 

fengust frá gögnum sjávarútvegsfyrirtækja. Ef allar tegundir útgerða hafa fastan 

jaðarhagnað, má því gera ráð fyrir að rekstrartap liggi á bilinu 1,46 – 1,82 milljarðar 

króna. 

 

4.1.5.2 Höfðu uppsjávarskip og vinnslur næga afkastagetu? 

Það sem gæti haf hvað mest áhrif á niðurstöðuna hér er hvort landvinnsla og 

uppsjávarskip sem frysta afla um borð hefðu getað fryst jafn hátt hlutfall af sínum afla, 

við svipaðan kostnað. Erfitt er að meta það en hægt er að skoða frystigetu frystihúsa sem 

eru sérhönnuð til að taka á móti uppsjávarfiski og uppsjávarskipa sem frysta um borð. 

Vinnuhópur um makrílveiðar (2010) gerði úttekt á þessu og skv. þeim upplýsingum sem 

lágu þá fyrir var frystigeta uppsjávarskipanna 750 tonn/sólarhring og fyrstigeta 

landvinnslunnar 2.250. Samtals er þetta því frystigeta sem nemur 3.000 

tonnum/sólarhring. Í töflu 5 má sjá að uppsjávarútgerðin frysti um 82% af sínum afla, 

einnig vitum við að heildarafli frystitogara og ísfiskstogara var 41.862 tonn. Því hefði 

uppsjávarútgerðin þurft að frysta aukalega 34.356 tonn til að halda í sömu frystiprósentu. 

Deilum 34.356 með 3.000 og þá fáum við að uppsjávarútgerðin hefði þurft um 11 og 

hálfan sólarhring til að frysta jafn hátt hlutfall ef hún hefði veitt allan aflann. Í kafla 

Tafla 7 -  Mat á rekstrartapi með 220 kr./kg. sem verð fyrir allan frosinn makríl. Afli er í tonnum og 

upphæðir í þúsundum króna. Heimild: Eigin útreikningar 

 

Rekstur 2011  Allar makrílveiðar Ef uppsjávarskip hefðu veitt allt

Heildarafli 153,360             153,360              

Aflaverðmæti 26,212,728         24,680,197.22      

Rekstrargjöld Mismunur á EBITDA:

Launakostnaður (7,195,754)         (5,561,878.35)       1,460,521               

Olía/orka (2,203,560)         (1,238,163.17)       

Umbúðir (1,093,872)         (997,753.01)         

Annar kostnaður (3,252,007)         (2,954,346.06)       

(13,745,192)        (10,752,140.58)     

EBITDA 12,467,536         13,928,056.64      
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4.1.6.2 er litið nánar á veiðigetu skipa en samkvæmt niðurstöðunum þar hefði 

uppsjávarflotinn þurft 12 til 13 daga aukalega til að veiða þau 41.862 tonn sem togarar 

veiddu. Á ca. þriggja mánaða vertíð virðist því fljótt á litið raunhæft að uppsjávarskip- og 

vinnslur hefðu í það minnsta getað ráðið við meirihluta afla ísfisks- og frystitogara. 

4.1.6  Makrílveiðiflotinn 

Það er gagnlegt að skoða nánar makrílveiðiflotann, án landvinnslu, þegar kemur að því að 

átta sig á hagkvæmni makrílveiða árið 2011. Í flokkunum þremur sem eru í þessari 

greiningu eru samtals 91 skip sem stunduðu makrílveiðar og í viðauka 1 má sjá hvaða 

skip þetta eru. Þar af voru 20 uppsjávarskip (aflareynsluskip), 40 ísfiskstogarar (skip án 

vinnslu) og 31 frystitogari (vinnsluskip).  

4.1.6.1 Kostnaður 

Til að byrja með skulum við bera saman kostnaðarliði eftir því hvaða skipategund er um 

að ræða, umbúðakostnaði er þó sleppt því einungis frystitogarar þurfa að kaupa umbúðir. 

Samanburðinn má sjá á mynd 10 þar sem kemur ennþá betur í ljós hversu dýrar veiðar 

frystitogara eru – í öllum liðum eru frystitogararnir langdýrastir. En eins og komið var 

áður inn á í sambandi við launin, er erfitt að bera frystitogarana saman við hina því þar er 

um að ræða fullunna vöru og frekar fáa starfsmenn. Ísfiskstogarar og uppsjávarskip er þó 

skynsamlegra að bera saman og þar er minni kostnaður hjá uppsjávarskipum í öllum 

liðum.  

 

Mynd 10 - Samanburður kostnaðarliða hjá skipum. Heimild: Eigin útreikningar 
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Einnig er erfitt að bera saman annan kostnað þar sem nánari útlistun á honum fylgir ekki 

gögnunum. Olíukostnaður er þó eitthvað sem er samanburðarhæft – flest skip ganga fyrir 

samskonar olíu til að sigla út og veiða fiskinn. Frystitogarar eru þar langdýrastir og með 

yfir fjórfalt hærri kostnað á hráefniskg. heldur en uppsjávarskip. Lítum aðeins aftur á 

töflu 6 þar sem borin var saman rekstur makrílveiða í ár og áætlun á rekstrinum ef  

uppsjávarskipin hefðu veitt allan aflann. Samkvæmt því hefði fiskveiðiflotinn í heild 

sparað sér um 965 milljónir króna í olíukostnað ef uppsjávarskip hefðu veitt allan makríl. 

Í gögnum var þessi kostnaður á hráefniskg. svipaður hjá öllum fyrirtækjum eftir 

útgerðarflokkum svo matið ætti að vera nokkuð nákvæmt. Einnig virðist ekki óraunhæft 

að áætla að jaðarolíukostnaður breytist ekki verulega fyrir uppsjávarskipaflotann við það 

að veiða aukalega þau 42 þúsund tonn sem ísfisks- og frystitogararnir veiða. Hugsum 

okkur þá að það hefði verið hægt að spara þessar 965 milljónir króna með því að 

uppsjávarskip hefðu veitt allan makríl Í samanburði við verkamanninn sem er með 

300.000 krónur í laun á mánuði er þetta upphæð sem gæti greitt 268 slíkum 

verkamönnum laun í eitt ár. Annað sem er athyglisvert varðandi olíu er að flestir eru á því 

að hún sé mengandi, þó skoðanir skoðanir séu skiptar um áhrif olíunotkunar á hlýnun 

jarðar. Því er ljóst að makrílveiðar hefðu getað verið umhverfisvænari að þessu leyti. 

Forvitnilegt að reyna að áætla hversu mikil olía þetta geti verið til að átta sig á 

menguninni. Með því að taka verð Skeljungs (2011) á skipagasolíu í júlí og ágúst, þegar 

mest er veitt af makríl, fæst að meðalverðið var 129,2 kr./líter sem ætti að vera þokkleg 

nálgun. Miðað við það verð eru þetta því 7.472.770 lítrar sem hefði verið hægt að spara af 

olíu. Í því er ekki tekið tillit til þess að flestar útgerðir eru með einhvern afslátt á olíuverði 

og í ljósi þess er um meira magn af olíu að ræða 

4.1.6.2 Afköst 

Til að meta afköst og hagkvæmni skipa getur verið hjálplegt að skoða úthaldsdaga í 

samhengi við afla og verðmæti. Úthaldsdagur er skilgreindur sem fjöldi sólarhringa sem 

skip er á sjó. Í töflu 8 er samantekt á þessu þar sem aflaverðmæti koma úr fyrra mati, og 

afli/úthaldsdag er metinn með vegnu meðalatali úr úrtakinu. Þar sést vel að 

uppsjávarskipin eru mun afkastameiri heldur en hin. Afli uppsjávarskipa á hvern 

úthaldsdag er nærri því 6 sinnum meiri heldur en frystitogara og því er lokaverðmæti 

aflans því mun hærra á hvern úthaldsdag uppsjávarskipa. Athyglisvert er að kanna hversu 

marga úthaldsdaga uppsjávarflotinn hefði þurft í viðbót til að veiða heildaraflann, ef sami 

afli á dag hefði haldist. Það má finna með því að deila heildarafla, 153.360 tonnum, með 
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afla uppsjávarskipa á hvern úthaldsdag, 169. Útkoman er 905 úthaldsdagar, sem er 

fjölgun um 249 daga. Uppsjávarskipin sem veiddu makríl 2011 voru 20 þannig að þetta 

eru aukalega milli 12 og 13 dagar á skip. Það styður þá meiningu yfirmanna 

uppsjávarskipaútgerða að uppsjávarskipin hefðu léttilega getað veitt allan makrílkvótann.  

4.1.7 Niðurstaða 

Ef gögnin sem þessi greining byggir á eru að minnsta kosti nokkuð nærri 

raunveruleikanum er ljóst að makrílveiðar voru ekki með hagkvæmasta móti árið 2011 ef 

horft er á verð, kostnað, afkastagetu og EBITDA. Þar sem munurinn á EBITDA á 

hráefniskg. er ansi mikill er afar ólíklegt samkvæmt hagfræðikenningum að 

jaðarhagnaður þessara mismunandi útgerðategunda af því að veiða eitt tonn til viðbótar 

hafi verið sá sami. En í kafla 3.5 var niðurstaðan að jafn jaðarhagnaður útgerða sé skilyrði 

fyrir hagnaðarhámörkun. Í raun er mjög líklegt að jaðarhagnaður hafi verið misjafn og 

ekki er að sjá að til séu rök sem bendi til annars. Einnig benda þær upplýsingar sem liggja 

fyrir til þess að uppsjávarskip og vinnslur þeirra, hefðu þurft innan við 2 vikur til að veiða 

makrílafla hinna flokkanna og frysta 82% af aflanum. Þar sem makrílvertíðin stendur í 3-

4 mánuði bendir það til þess að makrílútgerðin hefði líklega getað ráðið við talsvert meiri 

afla án þess að EBITDA/hráefniskg. hefði lækkað mikið, sem styður svo ennþá frekar þá 

kenningu að makrílveiðar hefðu getað verið hagkvæmari. 

  

Tafla 8 - Úthaldsdagar makrílflotans. Heimild: Eigin útreikningar 

 

Uppsjávarskip Frystitogarar Ísfiskstogarar

Skip með yfir 50 tonna afla 20                 31               36                

Afli (tonn) 111,186          34,532          7,330             

Aflaverðmæti (fullunnin vara) 17,893,174      6,970,282      1,349,272       

Úthaldsdagar 656               1,209            269               

Úthaldsdagar/skip 33                 39               7                  

Afli/úthaldsdag 169               29               27                

Aflaverðmæti/úthaldsdag 27,256            5,765            5,018             
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4.2 Fjárfestingar vegna makrílveiða 

Í síðasta kafla var ekki tekið að fullu tillit til mikilvægs þáttar í nær allri atvinnustarfsemi 

– fjárfestinga. Reyndar koma fjárfestingar fram að hluta til í öðrum kostnaði, en 

fjárfestingar sem fara ekki í rekstrarreikning eða eru gjaldfærðar á öðrum árum koma ekki 

fram í gögnunum. Makrílveiðar, sem og flestar aðrar fiskveiðar, kosta gríðarlega miklar 

fjárfestingar í skipum, veiðarfærum, þekkingu, tækjum o.s.frv. Flest af þessu var til staðar 

og t.d. réð íslenski skipaflotinn við það að veiða makrílinn. En einhverjar fjárfestingar 

þurfti að gera og því er mikilvægt að skoða þær. Það er gríðarlega erfitt að áætla hversu 

miklar fjárfestingar eru einungis vegna makrílveiða, hvað þá hvaða fjárfestingar eru 

offjárfestingar vegna núverandi kerfis, en reynt verður að varpa eins skýru ljósi á það og 

mögulegt er. 

4.2.1 Veiðarfæri 

Þegar skip utan uppsjávarflotans fengu makrílkvóta var ljóst að þau þurftu önnur 

veiðarfæri en þau vanalega notast við. Flestir frystitogarar og ísfiskstogarar gera eingöngu 

út til bolfisksveiða, sem krefst annarra veiðarfæra en uppsjávarveiðar eins og 

makrílveiðar. Því þurftu flest þessara skipa að kaupa, samnýta með öðrum eða útvega sér 

á annan hátt ný veiðarfæri, sérhönnuð til uppsjávarveiða. Þetta eru allt veiðarfæri sem 

uppsjávarflotinn á og notar til annarra veiða, s.s. kolmunna- og síldveiða, en síldveiðar 

fara fram að hluta til samhliða makrílveiðum. Það sem dæmigerður frysti- eða 

ísfiskstogari þurftu að fjárfesta í var flottroll, makrílpoki, höfuðlínusegl og togtaugar 

ásamt fleiru. 

Misjafnt er hvað þessi búnaður kostar eftir stærð skipa o.s.frv. en miðað við uppslýsingar 

frá sjávarútvegsfyrirtækjum og þeim sem selja slíkan búnað gæti venjulegur 

„makrílpakki“” fyrir  frystitogara hafa kostað 150-160.000 evrur árið 2011. Fjöldi 

frystitogara, eða vinnsluskipa, í makrílveiðum árið 2011 var 31. Svo ef við gerum ráð 

fyrir því að öll þessi skip hafi þurft að kaupa makrílveiðarfæri eins og í þessum pakka, 

nemur sú upphæð 4,65 – 4,96 milljónum evra. Ef við miðum við meðalgengi krónunnar 

gagnvart evru í maí og júní 2011 (164,9 kr./€), þegar flestar útgerðir eru að undirbúa 

makrílvertíð, eru þetta ca. 767 – 818 milljónir króna. 

Ísfiskstogarar þurftu að fjárfesta í svipuðum búnaði og frystitogarar. Ísfiskstogararnir eru 

yfirleitt minni en frystitogarar svo það gæti verið að þeir hafi að meðaltali þurft minni 

búnað og troll, og þar af leiðandi þurft að greiða eitthvað minna fyrir. Gerum þó ráð fyrir 



 52 

að allir ísfiskstogarar (skip án vinnslu) sem veiddu meira en 50 tonn af makríl hafi fjárfest 

í nýjum búnaði á svipuðu verði og frystitogarar, eða 150-160.000 evrur án vsk. Þessi skip 

voru 36 talsins þannig að á sama gengi(164,9 kr./€), er upphæðin 890 – 950 milljónir 

króna. Samanlagt þurftu því önnur skip en þau sem flokkast sem uppsjávarskip að 

fjárfesta fyrir 1.657 – 1.768 milljónir króna að gefnum forsendum. 

Þó ljóst sé að um háar upphæðir sé að ræða, vegna þeirrar einföldu staðreyndar að mörg 

skip þurftu að ráðast í fjárfestingar í veiðarfærum, er nær öruggt að upphæðirnar hér að 

undan séu hærri heldur en raunveruleg offjárfesting var í veiðarfærum. Í fyrsta lagi gátu 

einhverjir togarar leigt veiðarfæri og búnað eða notað það sem var til staðar innan 

fyrirtækisins. Í öðru lagi er ekki útilokað að einhver skip hafi getað samnýtt veiðarfæri, 

þ.e.a.s. veitt makríl á mismunandi tímum en samt náð að veiða sinn kvóta. Í þriðja lagi 

eru þetta veiðarfæri og búnaður sem fyrnist ekki eða a.m.k. lítið ef notkun er engin. Að 

því leyti til er ekki um hreina sóun að ræða. Þó er það þannig að peningar hafa tímavirði. 

Þess vegna er fjárfesting í veiðarfærum, sem eru ónauðsynleg á þeim tímapunkti, 

óhagkvæm að því leyti til að það væri skynsamlegra að setja peningana í eitthvað annað, 

t.d. skuldbréf sem gefa hærri ávöxtun. Í fjórða lagi fjárfestu mörg skip í veiðarfærum árið 

2010, þegar gengi krónunnar var hagstæðara gagnvart evru. 

Í viðauka 1 er að finna lista yfir þau skip sem flokkast sem skip án vinnslu (ísfiskstogarar) 

og hversu mikið þau veiddu árið 2011. Þar sést að flest skipin í þeim flokki veiddu mjög 

lítið af makríl. Til samanburðar við uppsjávarskip, getur farmur til frystingar hjá 

uppsjávarskipum verið 200-500 tonn og því hefði heildarafli nokkurra ísfiskstogara dugað 

í einn farm uppsjávarskips. Einnig hefði dæmigert uppsjávarskip getað veitt afla 

aflalægstu frystitogaranna í einni ferð, en fleiri ferðir hefði þurft til að veiða afla þeirra 

aflahæstu. Það sem þetta gefur vísbendingu um er að óháð því hvort hagkvæmast hafið 

verið að láta uppsjávarskip veiða allan makríl eða ekki, er ljóst að of mörg skip stunduðu 

makrílveiðar árið 2011. Sérstaklega ef tilvikið var að þau sem höfðu minni afla, þurftu að 

fjárfesta í nýjum veiðarfærum.  

Í töflu 8 er önnur sterk vísbending um að of mörg skip hafi stundað makrílveiðar. 

Uppsjávarskipin stunduðu veiðar á markíl að meðaltali í einungis mánuð, en hafa ber í 

huga að á sama tíma voru þau að veiða síld svo makrílvertíðin stóð yfir talsvert lengur en 

í mánuð. Hjá frystitogurum var annað upp á teningnum, þeir voru aðeins lengur að veiða 

að meðaltali, 39 daga, en þeir voru ekki að reyna að veiða annan fisk en makríl. Því má 

leiða líkur að því að of margir frystitogarar hafi stundað makrílveiðar, því veiðitímabilið 
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stóð yfir í u.þ.b. þrjá mánuði. Hjá ísfiskstogurum lítur út fyrir að það hafi orðið ennþá 

meira tap af veiðum ef þeir togarar þurftu að fjárfesta í veiðarfærum, sem allar líkur eru á. 

Meðalfjöldi úthaldsdaga er þar einungis 7. Fyrst veiðitímabilið var meira en tífalt lengra 

er ljóst að hagkvæmara hefði verið að mun færri ísfiskstogarar hefðu veitt makríl, ef þeir 

voru á annað borð hagkvæmir í makrílveiðum. Ef ísfiskstogararnir hefðu haft næg 

verkefni á meðan makrílvertíð stóð, en floti þeirra hefði þurft að veiða þann makrílkvóta 

sem honum var úthlutað, hefði verið hægt að leysa það með því að nokkrir togarar hefðu 

veitt allan kvótann, en látið þá sem veiddu ekki makríl veiða kvóta sinn í öðrum 

fiskitegundum. Þetta var þó ekki hægt því einungis var leyfilegt að framselja kvóta innan 

útgerða og ef ísfiskstogari fékk leyfi til makrílveiða, þurfti hann sjálfur að veiða 40% af 

aflaheimildum sínum áður en hægt var að framselja kvóta (Reglugerð um stjórn 

makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2012 nr. 329/2012). 

Eins og stendur í byrjun kaflans er erfitt að áætla hvert tap af fjárfestingum í veiðarfærum 

hafi verið, en öll rök sem hér hafa verið skoðuð benda þó til þess að það hafi líklega 

numið hundruðum milljóna króna. Annað sem virðist nokkuð ljóst er að alltof mörg skip 

stunduðu makrílveiðar, sem kemur til af því að framsal var mjög takmarkað. Í köflum 2.2, 

2.3 og 3.5 var það skýrt hversu mikilvægt framsal kvóta er til að hægt sé að ná fram sem 

mestri hagkvæmni. Fjöldi úthaldsdaga/skip og fjárfestingar í veiðarfærum benda til þess 

að takmörkun á framsali hafi, a.m.k. að hluta til, komið í veg fyrir hámarks hagkvæmni. 

4.2.2 Aðrar fjárfestingar 

Erfitt er að meta aðrar fjárfestingar og litlar upplýsingar er að finna um þær. Þau fyrirtæki 

sem eru með uppsjávarvinnslu lögðust í það minnsta í talsverðar fjárfestingar til að auka 

frystigetu. Til að mynda fjárfesti HB Grandi á Vopnafirði í nýjum blástursfrysti, fyrst og 

fremst til að geta fryst stærsta makrílinn en einnig til að auka frystigetu á öðrum 

fiskitegundum. Yfirmenn HB Granda á Vopnafirði töluðu um að þessi fjárfesting hefði 

reynst vel og er ekki ástæða til þess að halda annað en að hún hafi verið hagkvæm. Einnig 

lögðust útgerðir eins og HB Grandi í kostnað við að aðlaga flökunarvélar og flokkara að 

makríl, sem ekki er heldur hægt að sjá að hafi verið óhagkvæmt.  

Í reglugerðinni árið 2011 byggðist kvóti frystitogara á frystigetu. Þá skapaðist hvati fyrir 

útgerðir, sérstaklega fyrir þær sem voru á jaðrinum að fá tvöfalt meiri kvóta en þær áttu 

að fá, til að auka frystigetu. Einhver fyrirtæki juku frystigetu skipa sinna samkvæmt 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og forsvarsmönnum sjávarútvegsfyrirtækja. 
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Hvort þetta hafi verið hagkvæmt liggur ekki beint fyrir. En ef fyrirtækin hefðu annars 

ekki ráðist í þessar breytingar og stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja þekki betur 

fjárfestingaþörf fyrirtækja sinna heldur en sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, er 

óhætt að fullyrða að þessar fjárfestingar hafi verið óhagkvæmar á þessum tímapunkti. 
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5 Niðurstöður 

Margar vísbendingar benda til þess að makrílveiðar hafi ekki verið með hagkvæmasta 

móti síðastliðin ár, en erfitt er að meta hversu hagkvæmar þær hefðu getað verið. Kjarni 

vandans er með reglugerðum hefur kvóti verið bundinn við nánast öll skip íslenska 

fiskveiðiflotans og þar að auki hefur framsal verið að mestu leyti bannað, sem getur ekki 

verið hagkvæmt nema ef jaðarhagnaður af kvóta sé sá sami fyrir öll skip.  

Þau gögn sem voru skoðuð benda til þess að uppsjávarskip og vinnsla séu áberandi 

hagkvæmust og að tapaður hagnaður af því að láta ekki þá útgerð veiða allan aflann hafi 

getað numið um 1,5 milljörðum króna árið 2011. Árið 2010 var úthlutun aflaheimilda 

með svipuðum hætti en þá veiddu þau skip sem eru í ritgerðinni metin óhagkvæmari 35% 

af því sem þau veiddu árið 2011. Að því gefnu að kostnaðarliðir og verðhlutföll milli 

útgerðaflokka hafi verið svipuð 2010 og 2011, var tapið árið 2010 um 500 milljónir 

króna. Auk þess voru offjárfestingar í veiðarfærum fyrir hundruði milljóna á árunum 

2010-2011, í mesta lagi fyrir 1,76 milljarða. Einnig virðast hafa orðið offjárfestingar í 

öðru, s.s. frystigetu frystitogara, en erfitt er að álykta um umfang þess. Því lítur út fyrir að 

tapaður hagnaður af makrílveiðum hafi hugsanlega verið allt að 4 milljarðar þessi tvö ár. 

Helstu skýringar eru offjárfestingar í veiðarfærum, of stór makrílveiðifloti, of hár 

kostnaður og mismikil afköst skipa. Einnig lítur út fyrir að veiðarnar árið 2011 hafi verið 

óumhverfisvænar því uppsjávarskip nota einungis fjórðung af þeirri olíu sem frystitogarar 

þurfa til að veiða eitt tonn af makríl.  

Önnur vísbending um að ráðstöfun makrílkvóta hafi verið óhagkvæm er að forsvarsmenn 

útgerða, sem lögðu til gögn í þessa ritgerða og eiga bæði uppsjávarskip og isfisks-, og/eða 

frystitogara, sögðu afdráttarlaust að hagkvæmast væri að láta uppsjávarskipin veiða allan 

kvótann. Einnig eru ýmis fræðileg rök sem benda til þess að úthlutanirnar hafi verið 

óhagkvæmar hingað til. Helstu rökin eru þau að það er í besta falli ólíklegt en líklegast 

ómögulegt að ráðherra eða starfsmenn sjávarútvegs-, og landbúnaðarráðuneytisins viti 

betur en yfirmenn sjávarútvegsfyrirtækja hvernig hægt sé að hámarka hagnað af 

makrílveiðum. Annað sem gæti dregið úr hagkvæmni er sú staðreynd að 

makrílreglugerðir eru gefnar út á ársgrundvelli svo enginn hefur í rauninni vitað hvernig 

kvóta er skipt o.s.frv., fyrr en nokkrum mánuðum fyrir makrílvertíð. Svona óvissa er 

líkleg til að draga úr því að langtímasjónarmið séu höfð að leiðarljósi í nýtingu 

makrílstofnsins, markaðssetningu, fjárfestingum o.s.frv.  
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En hvernig ætti þá að standa að makrílveiðum og skiptingu aflaheimilda? Í ritgerðinni var 

farið yfir hvers vegna þarf að stýra fiskveiðum að einhverju leyti og hvernig sé best að 

gera það. Vegna þess að kjarni vandans er skortur á eignarrétti, var fundin sú lausn að 

koma á eignarrétti með aflakvótakerfi, sem hefur ekki verið gert í makrílveiðum hingað 

til. Þegar aflakvótakerfi er komið á þarf að hugleiða hvernig skuli úthluta aflaheimildum 

upprunalega. Þó að niðurstaðan sé að það sé engin aðferð sem sé afdráttarlaust sú 

hagkvæmasta og gallalaus, þá bendir allt til þess að úthlutun á grundvelli veiðireynslu 

og/eða fjárfestinga (e. grandfathering) sé hagkvæmust. Þá skapast hvati fyrir útgerðir að 

sækja í nýjar tegundir og þróa veiðar á þeim. Þessi aðferð ætti ennfremur að leiða til þess 

að fleiri hagkvæmar fjárfestingar verða heldur en í óvissu um úthlutun eða ef uppboð eru 

notað til úthlutunar. Einnig gæti „grandfathering“ dregið úr viðskiptakostnaði því með 

þeirri aðferð er líklegra að þeir sem séu hagkvæmir fái kvóta samanborið við 

einhverskonar jafna skiptingu. 

Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld átti sig á því að makrílveiðar gætu verið mun 

hagkvæmari og þar af leiðandi skilað meiru til þjóðarbúsins. Ef önnur sjónarmið skipta 

máli, eins og byggðarsjónarmið, er líklega hægt að komast til móts við þau á annan og 

skynsamlegri hátt. Það er einnig hægt að bæta stjórn makrílveiða, með því einu að hafa 

kerfi þar sem úthlutunarreglur eru fastar og eini óvissuþátturinn er heildarkvóti. Hafa 

verður þó í huga að það væri eitt og sér alls engin trygging á hagkvæmustu lausn. Búið er 

að gefa út reglugerð fyrir komandi vertíð og þar er haldið áfram á sömu braut í 

úthlutunum. En því fyrr sem þessu er breytt, því betra. Bara það að leyfa frjálst framsal, 

eða a.m.k. frjálst framsal innan fyrirtækja, og að koma á festu hvernig kvóta er skipt milli 

skipa, væri skref í rétta átt. 
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Viðauki 1 – Makrílveiðar árið 2011 

 

 

Vinnsluskip (frystitogarar) Ísfiskstogarar (skip án vinnslu)

Skip Afli í kg. Skip Afli í kg.

Brettingur KE 50 119,902         Brynjólfur VE 3 1                    

Eyborg ST 59 223,564         Reginn ÁR 228 1                    

Oddeyrin EA 210 360,129         Sólborg RE 270 139                 

Björgvin EA 311 376,423         Benni Sæm GK 26 2,672              

Snæfell EA 310 377,879         Vörður EA 748 57,177            

Kleifaberg RE 7 498,108         Bergey VE 544 57,477            

Frosti ÞH 229 519,412         Sigurfari GK 138 59,505            

Arnar ÁR 55 527,493         Múlaberg SI 22 59,637            

Örvar SK 2 603,171         Jón Vídalín VE 82 70,095            

Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 739,130         Jón á Hofi ÁR 42 71,062            

Mánaberg ÓF 42 841,157         Stefnir ÍS 28 75,593            

Hrafn GK 111 841,794         Hvanney SF 51 80,443            

Sigurbjörg ÓF 1 853,134         Skinney SF 20 83,838            

Freri RE 73 862,834         Þórir SF 77 85,095            

Höfrungur III AK 250 863,049         Gullberg VE 292 90,834            

Barði NK 120 893,723         Berglín GK 300 94,198            

Arnar HU 1 947,839         Suðurey VE 12 97,543            

Þerney RE 101 1,038,481       Friðrik Sigurðsson ÁR 17 109,205           

Helga María AK 16 1,091,150       Smáey VE 144 128,506           

Þór HF 4 1,106,041       Fróði II ÁR 38 138,822           

Venus HF 519 1,232,528       Vestmannaey VE 444 144,524           

Örfirisey RE 4 1,380,413       Kaldbakur EA 1 147,465           

Málmey SK 1 1,390,368       Sturlaugur H Böðvarsson AK 10 153,921           

Baldvin Njálsson GK 400 1,407,234       Ásbjörn RE 50 154,493           

Júlíus Geirmundsson ÍS 270 1,409,086       Jökull ÞH 259 169,721           

Vigri RE 71 1,419,111       Vestri BA 63 179,037           

Gnúpur GK 11 1,564,144       Þinganes SF 25 230,119           

Gandí VE 171 2,165,897       Sóley Sigurjóns GK 200 236,926           

Guðmundur í Nesi RE 13 2,437,673       Helgi SH 135 237,384           

Brimnes RE 27 3,001,114       Björgúlfur EA 312 239,495           

Kristina EA 410 3,440,140       Bjartur NK 121 264,146           

Klakkur SK 5 267,286           

Uppsjávarskip (afleynsluskip) Dala-Rafn VE 508 268,706           

Skip Afli í kg. Steinunn SF 10 282,423           

Jón Kjartansson SU 111 1,631,847       Hringur SH 153 283,786           

Faxi RE 9 3,195,131       Ljósafell SU 70 288,221           

Jóna Eðvalds SF 200 3,227,985       Ottó N. Þorláksson RE 203 346,027           

Ásgrímur Halldórsson SF 250 3,379,436       Páll Pálsson ÍS 102 439,656           

Júpíter ÞH 363 3,596,081       Þórunn Sveinsdóttir VE 401 459,293           

Þorsteinn ÞH 360 3,633,275       Ísleifur VE 63 1,175,616        

Hákon EA 148 4,101,038       

Bjarni Ólafsson AK 70 4,295,907       Samantekt

Álsey VE 2 4,375,151       Útgerðarflokkur Afli  í kg.

Hoffell SU 80 4,751,292       Aflareynsluskip 111,186,204     

Lundey NS 14 5,739,397       Án makrílleyfis 3,104              

Sighvatur Bjarnason VE 81 6,030,395       Lína og handfæri 307,699           

Beitir NK 123 6,063,320       Skip án vinnslu 7,330,088        

Birtingur NK 124 6,350,871       Strandveiðileyfi 802                 

Guðmundur VE 29 6,398,093       Vinnsluskip 34,532,121      

Kap VE 4 6,428,453       153,360,018    

Ingunn AK 150 6,474,494       Heimild: Fiskistofa Íslands

Aðalsteinn Jónsson SU 11 8,676,471       Athugasemd: Ósamræmi aflatalna í töflu 1 og hér .

Huginn VE 55 9,745,908       skýrist m.a. af því að hér er búið að taka tilit til þess að

Vilhelm Þorsteinsson EA 11 13,091,659     hluti vigtaðs afla sé í raun vatn
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Viðauki 2 – Reglugerðir um makrílveiðar 

Reglugerðirnar má nálgast í heild sinni á www.stjornartidindi.is. 

 

Nr. 283/2009                13. mars 2009 

 

REGLUGERÐ um stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2009. 

1. gr. 

Heimilt er öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, að stunda 

veiðar á makríl í fiskveiðilandhelgi Íslands og á samningssvæði Norðaustur-

Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar NEAFC, utan lögsögu ríkja, að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu. 

Fari heildarafli íslenskra skipa í markríl á árinu 2009 yfir 112.000 lestir, þar af ekki meira en 20.000 lestir á 

samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar NEAFC, utan lögsögu ríkja, ákveður ráðherra 

hvort veiðar á makríl skuli bannaðar eða takmarkaðar með einhverjum hætti. 

Leyfi til makrílveiða skulu gefin út fyrir hvert almanaksár en ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu að fella 

úr gildi öll leyfi til makrílveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar eða endurskipuleggja stjórnun 

þeirra. Þá er heimilt að áskilja að flotvörpuveiðar á makríl skuli aðeins heimilaðar á tilteknu svæði ef varpan 

er búin meðaflaskilju. 

 

Nr. 285/2010                31. mars 2010  

 

REGLUGERÐ um stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2010. 

1. gr. 

Allar veiðar á makríl í fiskveiðilandhelgi Íslands og á samningssvæði Norðaustur-

Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar NEAFC, utan lögsögu ríkja, eru óheimilar nema að fengnu sérstöku leyfi 

Fiskistofu. 

Heimilt er að veita fiskiskipum leyfi til makrílveiða sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni enda hafi 

viðkomandi skip stundað veiðar á makríl á árunum 2007, 2008 eða 2009 eða fyrirhugað er að það stundi 

veiðar samkvæmt 2. eða 3. tl. 2. gr.  

Leyfi til makrílveiða skulu gefin út fyrir hvert almanaksár en ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu að fella 

úr gildi öll leyfi til makrílveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar eða endurskipuleggja stjórnun 

þeirra. Þá er heimilt að áskilja að flotvörpuveiðar á makríl skuli aðeins heimilaðar á tilteknu svæði ef varpan 

er búin meðaflaskilju. 

2. gr. 

Fari leyfilegur heildarafli íslenskra skipa í makríl á árinu 2010 yfir 130.000 lestir eða 20.000 lestir á 

samningssvæði NEAFC, utan lögsögu ríkja, ákveður ráðherra hvort veiðar á makríl skuli bannaðar. 

Viðmiðun leyfilegs heildarafla skal ráðstafað með eftirfarandi hætti: 

1. 112.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem veitt hafa makríl í flottroll og nót á árunum 2007, 

2008 og 2009 og skal skipt hlutfallslega miðað við aflareynslu þeirra á árunum 2007, 2008 til og 

með 11. júlí 2009, miðað við landaðan afla, að undanskildum sérstökum heimildum til veiða í 
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lögsögu Færeyja. Hafi skip sem aflareynsla er bundin við horfið úr rekstri er síðasta eiganda 

skipsins áður en það hvarf úr rekstri heimilt að ákveða á hvaða skip í hans eigu aflaheimildum er 

ráðstafað. Heimilt er að flytja aflaheimildir á milli skipa í eigu sömu útgerðar. 

2. 3.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem stunda veiðar á línu og handfæri, netaveiðar og til 

veiða í gildru. 

3. 15.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem ekki falla undir 1. og 2. tl. enda hafi útgerð skips sótt 

um leyfi til makrílveiða til Fiskistofu eigi síðar en 30. apríl 2010. 

Aflaheimildum þessum skal skipt á milli eftirfarandi stærðarflokka skipa: 

a. Skip 550 BT og yfir. 

b. Skip yfir 200 BT og undir 550 BT. 

c. Skip 200 BT og undir. 

Hvert skip sem fellur undir a. lið skal fá í sinn hlut X lestir af makríl, hvert skip sem fellur undir b. lið skal 

fá í sinn hlut 0,85 sinnum X lestir af makríl og hvert skip sem fellur undir c. lið skal fá í sinn hlut 0,70 

sinnum X lestir af makríl. X skal fundið með eftirfarandi jöfnu: 

aX + 0,85bX + 0,70cX = 15.000 lestir (a er fjöldi skipa sem fellur undir tl. a., b er fjöldi skipa sem fellur 

undir tl. b. og c er fjöldi skipa sem fellur undir tl. c). X skal þó aldrei vera hærra en 1.000 lestir. 

Framsal aflaheimilda er óheimilt, sbr. þó lokamálslið 1. tl. Í veiðileyfum samkvæmt 1. tl. og 3. tl. skal 

kveðið á um leyfilegt hámark makrílafla hvers skips og er skipi óheimilt að veiða umfram þá heimild, enda 

hafi aflaheimildir ekki verið fluttar til skips, sbr. lokamálslið 1. tl. 

Veiðileyfi skipa, sbr. 2. tl., falla úr gildi þegar viðmiðunarafla hefur verið náð en þó eigi síðar en 10. 

september 2010. Veiðileyfi skipa, sbr. 3. tl., falla úr gildi þann 15. júlí 2010 hafi skip ekki hafið 

makrílveiðar. Hafi skip sem leyfi hefur til makrílveiða, sbr. 3. tl., ekki landað 70% af leyfilegum makrílafla 

sínum þann 20. ágúst 2010 fellur veiðileyfi þess úr gildi. Ónýttum heimildum skipa sem falla undir 3. tl. 

skal ráðstafa til annarra skipa í sama flokki enda sé X, sbr. 3. tl. 1. mgr. ekki hærra en 800 lestir. Ónýttum 

heimildum samkvæmt þessari grein skal að öðru leyti ráðstafað á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 

 

Nr. 233/2011              4. mars 2011  

 

REGLUGERÐ um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2011. 

1. gr. 

Öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, er heimilt að stunda 

veiðar á makríl í fiskveiðilandhelgi Íslands og á samningssvæði Norðaustur-

Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar NEAFC, utan lögsögu ríkja, að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu.  

Makríl í færeyskri lögsögu er einungis heimilt að veiða sem meðafla við veiðar á norsk-íslenskri síld. 

Heildarmakrílafli íslenskra skipa í færeyskri lögsögu skal ekki fara yfir 1.300 lestir. Fiskistofa fylgist með 

afla þessum og tilkynnir ráðherra hvenær líklegt megi telja að aflanum verði náð og tilkynnir þá ráðherra frá 

hvaða tíma óheimilt er að veiða makríl sem meðafla innan færeyskrar lögsögu. 

Útgerðir skipa sem falla undir 1.-4. tl. 1. mgr. 2. gr. og ætla að stunda veiðar á makríl skulu sækja um leyfi 

til Fiskistofu. Leyfi til makrílveiða skulu gefin út fyrir almanaksár en ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu 

að fella úr gildi öll leyfi til makrílveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar eða endurskipuleggja 

stjórnun þeirra.  
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Fari leyfilegur heildarafli íslenskra skipa í makríl á árinu 2011 yfir 154.825 lestir þar með talið 20.000 lestir 

á samningssvæði NEAFC, utan lögsögu ríkja, ákveður ráðherra hvort veiðar á makríl skuli bannaðar. 

2. gr. 

Viðmiðun leyfilegs heildarafla skal ráðstafað með eftirfarandi hætti enda hafi viðkomandi skip stundað 

veiðar á makríl á árunum 2007, 2008 eða 2009 eða fyrirhugað er að það stundi veiðar skv 1., 2. eða 3. tl. 1. 

mgr. þessarar greinar og voru skráð miðað við gildistöku þessarar reglugerðar, á íslenska skipaskrá: 

1. 2.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem stunda makrílveiðar með línu eða handfærum. 

2. 6.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem ekki frysta afla um borð, enda hafi útgerðir þeirra sýnt fram á 

að aflinn verði unninn í landi í samræmi við ákvæði 3. gr. Við útgáfu veiðileyfis skal viðkomandi 

útgerð sýna fram á að til staðar sé gildandi samningur um vinnslu í landi eða jafngilda yfirlýsingu 

þegar um eigin vinnslu er að ræða. 

 
Aflaheimildum þessum skal skipt á milli eftirfarandi stærðarflokka skipa: 

 
a. Skip 200 BT og yfir. 

 
b. Skip undir 200 BT. 

  

Hvert skip sem fellur undir a. lið skal fá í sinn hlut X lestir af makríl. Hvert skip sem fellur undir 

b. lið skal fá í sinn hlut 0,20 sinnum X lestir af makríl. X skal fundið með eftirfarandi jöfnu: 

  

aX + 0,20bX = 6.000 lestir (a er fjöldi skipa sem fellur undir tl. a., b er fjöldi skipa sem fellur 

undir tl. b). X skal þó aldrei vera hærra en 1.000 lestir. 

3. 34.825 lestum skal ráðstafað til vinnsluskipa í hlutfalli við heildarafkastavísitölu skipa. Við úthlutun 

skal miða við að vinnsluskip sem hefur heildarafkastavísitölu yfir 85 tonn á sólarhring fái úthlutað 

tvöfalt meira magni af makríl, en skip sem eru undir þeirri heildarafkastavísitölu. 

 
Heildarafkastavísitala skal mæld með eftirfarandi hætti: 

 
A. Fyrir plötufrysta: 

  

Afkastavísitala (Vpi) hvers frystis skal metin samkvæmt, Vpi = 0,46 * L * B * n * k, Þar sem L 

og B eru lengd og breidd kæliplatna og n er fjöldi „stöðva“ í frystinum, k er stuðull sem skal 

hafa gildið 1,0 fyrir lárétta frysta og 1,2 fyrir lóðrétta frysta. 

 
B. Fyrir blástursfrysta: 

  

Afkastavísitala (Vbj) hvers blástursfrystis skal metin samkvæmt: Vbj = Staðfest afköst frá 

framleiðanda frystis í tonnum á sólarhring við heilfrystingu á makríl. Miða skal við -35°C 

eimingarhitastig kælimiðils í eimum frystisins, 

 

Sé skip búið sjálfvirkum frystum eða búnaði til forkælingar afla með kældum sjó eða krapa má 

margfalda heildarafkastavísitöluna með 1,1. 

 
Heildarafkastavísitala skipsins er samtala afkastavísitalna einstakra frysta. 

 

Til viðmiðunar skal miða við að afköst kælipressu sé a.m.k. 3,7 kW á hvert tonn á sólarhring miðað 

við heildarafkastatölu frysta. 

 

Telji útgerð að skip í hennar eigu hafi heildarafkastavísitölu yfir 85 tonn á sólarhring skal hún skila 

inn gögnum þar að lútandi til Fiskistofu. Umsókn um úthlutun samkvæmt þessari málsgrein skal 

fylgja staðfesting skipstjóra og yfirvélstjóra viðkomandi skips um að það uppfylli þessi skilyrði um 

búnað til frystingar, sbr. eyðublað í viðauka 1. Fiskistofa skal fara yfir upplýsingar um 

heildarafkastavísitölu einstakra skipa og meta hvert skip miðað við þær upplýsingar og ráðstafa magni 

í samræmi við það. 

4. 112.000 lestum skal ráðstafað til skipa sem veitt hafa makríl í flottroll og nót á árunum 2007, 2008 og 

2009 og skal skipt hlutfallslega miðað við aflareynslu þeirra á árunum 2007, 2008 til og með 11. júlí 

2009, miðað við landaðan afla, að undanskildum sérstökum heimildum til veiða í lögsögu Færeyja. 

Hafi skip skv. þessum tl., sem aflareynslan er bundin við horfið úr rekstri er síðasta eiganda skipsins 

áður en það hvarf úr rekstri heimilt að ákveða á hvaða skip í hans eigu aflaheimildum er ráðstafað. 

Veiðileyfi skipa, skv. 1. tl. 1. mgr. þessarar greinar falla úr gildi þegar viðmiðunarafla hefur verið náð en þó 

eigi síðar en 1. september 2011. Veiðileyfi skipa skv. 2.-4. tl. 1. mgr. þessarar greinar fellur úr gildi þann 5. 

ágúst 2011 hafi skip ekki veitt a.m.k 20% af leyfilegum hámarksafla sínum. Sama gildir ef skip sem leyfi 

hefur til makrílveiða, hefur ekki landað a.m.k 50% af leyfilegum makrílafla sínum þann 20. ágúst 2011. 

Ónýttum heimildum skipa skal ráðstafa til annarra skipa í sama flokki. Þó er ráðherra heimilt að ráðstafa 

ónýttum heimildum milli flokka, megi ætla að skip í viðkomandi flokki muni ekki geta veitt það aflamagn 

sem tilgreint er í hverjum flokki. Fiskistofa skal fresta niðurfellingu leyfis til 20. ágúst 2011 í þeim tilvikum 
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sem skip hefur með sannanlegum hætti ekki getað hafið veiðar vegna bilana. Beiðni um frestun skal hafa 

borist Fiskistofu eigi síðar en 1. ágúst 2011. 

3. gr. 

Skylt er að ráðstafa mánaðarlega 70% af makrílafla einstakra skipa til vinnslu. 

Fiskistofa skal fylgjast með að skilyrði um vinnsluskyldu sé uppfyllt hið minnsta einu sinni í mánuði eftir 

að skip hefur veiðar. 

4. gr. 

Framsal aflaheimilda er óheimilt. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er eftirfarandi flutningur aflaheimilda á milli skipa heimill: 

1. Aflaheimildir sem úthlutað hefur verið á grundvelli 2. og 3. tl. 1. mgr. 2. gr., er heimilt að flytja á 

milli skipa í eigu sömu útgerðar en þó ekki fyrr en skip hefur náð að afla 40% af aflaheimildum 

sínum í makríl. 

2. Heimilt er að flytja aflaheimildir milli skipa sem falla undir 4. tl. 1. mgr. 2. gr. enda eru þau í eigu 

sömu útgerðar. 

3. Vegna óhjákvæmilegs meðafla er útgerðum skipa skv. 2.-4. t1. 1. mgr. 2. gr. heimilt að skipta á 

aflaheimildum í makríl og aflaheimildum í öðrum uppsjávartegundum, þó aldrei meira en 15% af 

aflaheimildum skips í makríl. 

4. Þá er heimilt að flytja allt að 10% af ónýttum heimildum fiskiskips frá árinu 2011 til ársins 2012. 

Hverju skipi er heimilt að veiða allt að 10% umfram aflaheimildir í makríl á árinu 2011 og dregst 

sá umframafli frá aflaheimildum þess á árinu 2012. 

Útgerðum er óheimilt að flytja aflaheimildir á milli skipa í mismunandi flokkum sbr. 2.-4. tl. 1. mgr. 2. gr. 

 

Nr. 329/2012              4. apríl 2012  

 

REGLUGERÐ um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2012. 

1. gr. 

Leyfi til veiða á makríl. 

Öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni, samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða, er heimilt 

að stunda veiðar á makríl í fiskveiðilandhelgi Íslands og á samningssvæði Norðaustur-

Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC), utan lögsögu ríkja, að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Útgerðir skipa sem falla undir 2.-3. tl. 1. mgr. 2. gr. og ætla að stunda veiðar á makríl skulu sækja um leyfi 

til Fiskistofu. Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum 12. apríl og er umsóknarfrestur 10 dagar. Leyfi til 

makrílveiða skulu gefin út fyrir almanaksárið 2012 en ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu að fella úr gildi 

öll leyfi til makrílveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar eða endurskipuleggja stjórnun þeirra. 

Fari leyfilegur heildarafli íslenskra skipa í makríl á árinu 2012 yfir 145.227 lestir, þar með talið 20.000 

lestir á samningssvæði NEAFC, utan lögsögu ríkja, ákveður ráðherra hvort veiðar á makríl skuli bannaðar. 

Makríl í færeyskri lögsögu er einungis heimilt að veiða sem meðafla við veiðar á norsk-íslenskri síld. 

Heildarmakrílafli íslenskra skipa í færeyskri lögsögu skal ekki fara yfir 1.300 lestir. Fiskistofa tilkynnir 

ráðherra hvenær líklegt megi telja að aflanum verði náð. Ráðherra tilkynnir með auglýsingu frá hvaða tíma 

óheimilt er að veiða makríl sem meðafla innan færeyskrar lögsögu. 
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2. gr. 

Skipting heildarafla á flokka skipa. 

Viðmiðun leyfilegs heildarafla skal ráðstafað til skipa sem stunduðu veiðar á makríl á árunum 2007, 2008 

eða 2009, skipa sem fyrirhugað er að stundi veiðar skv 1. og 2. tl. 1. mgr. þessarar greinar eða skipa sem 

öðluðust leyfi skv. 3. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 233/2011, enda hafi skipin verið skráð á íslenska skipaskrá 1. 

mars 2012. Ráðstafað er til skipa í einstökum flokkum, sem hér segir: 

1. 845 lestum skal ráðstafað til skipa sem stunda makrílveiðar með línu eða handfærum. 

2. 8.066 lestum skal ráðstafað til skipa sem ekki frysta afla um borð enda hafi útgerðir þeirra sýnt 

fram á að aflinn verði unninn í landi í samræmi við ákvæði 3. gr. Við útgáfu veiðileyfis skal 

viðkomandi útgerð sýna fram á að til staðar sé gildandi samningur um vinnslu í landi eða jafngilda 

yfirlýsingu þegar um eigin vinnslu er að ræða. Aflaheimildum þessum skal skipt á milli 

eftirfarandi stærðarflokka sem hér segir: 

a. Skip 200 BT og yfir. 

b. Skip undir 200 BT. 

Hvert skip sem fellur undir a-lið skal fá í sinn hlut X lestir af makríl. Hvert skip sem fellur 

undir b-lið skal fá í sinn hlut 0,20 sinnum X lestir af makríl. X skal fundið með 

eftirfarandi jöfnu: 

aX + 0,20bX = 8.066 lestir (a er fjöldi skipa sem fellur undir a-lið; b er fjöldi skipa sem 

fellur undir b-lið). X skal þó aldrei vera hærra en 1.000 lestir. 

Óheimilt er að fella skip undir 2. tl. sem áður hafa áunnið sér aflareynslu skv. 3. eða 4. tl. þ.e. skv. 

3. og 4. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 233/2011 og reglugerðar nr. 987/2010. 

3. 31.259 lestum skal ráðstafað til vinnsluskipa sem fengu leyfi skv. 3. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 

233/2011. Skipum skal skipt í þrjá flokka eftir stærð: 

a. Vinnsluskip sem mælast minni en 800 BT. 

b. Vinnsluskip sem mælast 800 – 2.400 BT. 

c. Vinnsluskip sem mælast stærri en 2.400 BT. 

Úthlutun á vinnsluskip sem falla undir a. flokk er 50% af úthlutun skipa sem falla undir b. flokk og 

úthlutun til skipa sem falla undir c. flokk er 50% meiri en til skipa sem falla undir b. flokk. 

Heildarúthlutun skv. þessu reiknast skv. eftirfarandi jöfnu: 

Nb×X+Na×X/2+ Nc×X×1,5= 31.259. 

N= fjöldi skipa með leyfi til veiða á makríl í viðkomandi flokki, 

X= afli skips í b. flokki. 

Skylt er vinnsluskipum að vinna og frysta allan sinn afla um borð. 

4. 105.057 lestum skal ráðstafað til skipa sem veitt hafa makríl í flottroll og nót á árunum 2007, 

2008 og 2009 og skal skipt hlutfallslega miðað við aflareynslu þeirra á árunum 2007, 2008 til og 

með 11. júlí 2009, miðað við landaðan afla, að undanskildum sérstökum heimildum til veiða í 

lögsögu Færeyja. 
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Hafi skip, sem fellur undir 3. eða 4. tl. 1. mgr., horfið úr rekstri, er síðasta eiganda skipsins áður en það 

hvarf úr rekstri heimilt að ákveða á hvaða skip í hans eigu úthlutuðum aflaheimildum er ráðstafað. 

Leyfi skipa til makrílveiða skv. 2. tl. 1. mgr. fellur úr gildi þann 29. júlí 2012 hafi skip ekki veitt a.m.k 20% 

af aflaheimildum sínum. Fiskistofu er heimilt að víkja frá þessu, samkvæmt beiðni útgerðar, hafi skip með 

sannanlegum hætti ekki getað hafið veiðar vegna bilana. Leyfi skipa til makrílaveiða skv. 2.-4. tl. 1. mgr. 

fellur úr gildi ef skip hefur ekki landað a.m.k 50% af aflaheimildum sínum 20. ágúst 2012. Ónýttum 

heimildum skipa skal ráðstafa til annarra skipa í sama flokki. Þó er ráðherra heimilt að ráðstafa ónýttum 

heimildum milli flokka, megi ætla að skip í viðkomandi flokki muni ekki geta veitt það aflamagn sem 

tilgreint er í hverjum flokki. 

Á árinu 2012 getur hvert skip aðeins öðlast eitt af veiðileyfum skv. 1.-4. tl. 1. mgr. 

3. gr. 

Vinnsla til manneldis. 

Skylt er að ráðstafa mánaðarlega 70% af makrílafla einstakra skipa til vinnslu. Fiskistofa skal fylgjast með 

að skilyrði um vinnsluskyldu sé uppfyllt hið minnsta einu sinni í mánuði eftir að skip hefur veiðar. 

4. gr. 

Takmörkun við framsali aflaheimilda. 

Framsal aflaheimilda er óheimilt, að öðru leyti en hér greinir: 

1. Heimilt er að flytja aflaheimildir milli skipa sem falla undir 2.-4. tl. 1. mgr. 2. gr. ef þau eru í 

eigu sömu útgerðar og í sama flokki. 

2. Heimilt er að flytja allt að 15% af úthlutuðum heimildum fiskiskips frá árinu 2012 til ársins 

2013, enda hafi skip ekki sætt skerðingu skv. 3. mgr. 2. gr. 

3. Hverju skipi er heimilt að veiða allt að 10% umfram úthlutaðar heimildir í makríl á árinu 2012 

og dregst sá umframafli frá aflaheimildum þess á árinu 2013. 

4. Frá og með 25. ágúst er heimilt að flytja heimildir milli skipa sem falla undir 2.-4. tl. 1. mgr. 2. 

gr., ef þau eru í sama flokki. Ráðherra er heimilt að leyfa flutning milli flokka ef sýnt þykir að 

aflaheimildir nýtist ekki með öðrum hætti. 

5. Vegna óhjákvæmilegs meðafla er útgerðum skipa skv. 2.-4. t1. 1. mgr. 2. gr. heimilt að skipta á 

aflaheimildum í makríl og aflaheimildum í síld og kolmunna, þó getur flutningur aldrei numið 

meiru en 15% af veiði skips í makríl, hverju sinni, í þeim hlutföllum sem um semst. 

 

 

 


