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Útdráttur 

 Í þessari ritgerð er fjallað um helstu breytingar og viðburði sem hafa skapað þau 

skilyrði sem sjávarútveginn á Íslandi er í dag. Baráttu Íslands um landhelgina í 

þorskastríðunum. Þá er fjallað um þær stofnanir, fyrirtæki og hagsmunasambönd sem 

koma að sjávarútveginum á Íslandi, hvert hlutverk þeirra er og helstu hagsmuni. Þau lög 

sem er í kringum sjávarútveginn og þau kvótakerfi sem eru í gangi í dag. Hver 

heildarafli vertíða 2006/07, 2007/08 og 2008/09 var, og hver úthlutun kvóta hefur verið 

á þessum tímabilum sem og á vertíðinni 2009/10. Greining á hvað breytist frá einu ári 

til annars og ástæður fyrir því. Hvaða hugsanlegar breytingar geta átt sér stað við 

inngöngu í Evrópusambandið og hverju Íslendingar mega búast við í samningsferlinu. Í 

lok ritgerðar er reynt að svara hvort innganga að Evrópusambandinu muni hafa jafn 

mikil áhrif á öll kvótakerfin sem eru í gangi á Íslandi. Helstu upplýsingum í þessari 

ritgerð var safnað með því að skoða tölur, skýrslur og útgefið efni frá þeim stofnunum í 

stofnunum í sjávarútvegi á Íslandi. 
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1 Inngangur 

 Sjávarútvegur hefur verið kær Íslendingum í tímans rás. Hann hefur verið sá 

atvinnuvegur sem Íslendingar hafa lengstum af horft að halda efnahag sínum á floti 

seinustu áratugi. Eftir hrun bankanna árið 2008, er horft til sjávarútvegsins til þess að 

reyna að laga efnahagsástandið á Íslandi. En hver er besta leiðin til þess að ná því 

markmiði? Mikið hefur verið talað um að kvótakerfið á Íslandi sé úrelt og þjóðin eigi að 

taka aftur til sín þær auðlindir sem eru í sjónum og það þurfi að endurskipuleggja allt 

kerfið. En sjávarútvegskerfinu er hægt að skipta í þrjá flokka í dag aflamark, 

krókaaflamark og strandveiðar. Öll þessi kerfi hafa eitthvað sem gera þau sérstök á sinn 

hátt. Einnig hefur verið umræða um hvort Ísland eigi að gerast aðildarríki í 

Evrópusambandinu. Hvaða breytingar gæti aðild að sambandinu haft í för með sér fyrir 

sjávarútveginn? Þetta er sú spurning sem margir hafa reynt að svara og erfitt að finna 

fullkomið svar fyrr en að aðildarsamningur er kominn á borðið. En það er hægt að velta 

fyrir sér hvað hugsanlega gæti gerst og við hverju Íslendingar mega búast í 

samningsferlinu. Tilgáta mín er sú að innganga í Evrópusambandinu gæti mögulega haft 

lítil áhrif á krókaaflakerfi Íslands. 

 Hér verða skoðaðar helstu breytingar í sjávarútveginum á 20. öldinni og hvaða 

ástæður lágu til þess; hvernig Íslendingar breyttust úr fiskveiðiþjóð sem fór út á veiðar á 

litlum bátum með engar vélar í þá þjóð sem hún er í dag. Sjómenn sem gátu sigrað 

breska flotann í Þorskastríðinu með togurum og nokkrum varðskipum. Baráttan um 

stækkun landhelgarinnar við Breta og Þjóðverja verður einnig gefinn gaumur. Það var 

eitt af því sem gerði Íslandi mögulegt að vernda fiskistofna sína og kom í veg fyrir 

ofveiði. Síðan verður þeim stofnunum, fyrirtækjum og hagsmunasamtökum sem reyna 

að slípa kerfið til skoðuð og hver þeirra helsti tilgangur í sjávarútveginum sé. Því næst 

verða þau lög skoðuð sem Alþingi hefur sett um sjávarútveginn og hvaða skilyrði útgerð 

á Íslandi þarf að uppfylla til þess að fá heimild til að stunda veiðar í lögsögu Íslands. 

Munurinn á aflamarki og krókaaflmarki verður útskýrður út frá augum Fiskistofu. 

Einnig verður nýja kerfið í sjávarútveginum skoðað, strandveiðar, sem var tekið upp 

sumarið 2009. Eftir það verður skoðað hver heildarafli skipa sem stunda botnfiskveiðar 

hefur verið seinustu ár og hann borinn saman við úthlutun kvóta seinustu ára. Síðan 

verður skoðað hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins virkar, hverju Íslendingar 
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mega búast við í samningsferlinu við aðildarviðræður og hvaða mál eru mikilvægust 

fyrir sjávarútveginn í þeim viðræðum. Í lok ritgerðarinnar verður reynt að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvaða hugsanleg áhrif mun innganga í Evrópusambandið hafa 

á  kvótakerfi á Íslandi. 
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2 Saga sjávarútvegsins á Íslandi 

2.1 Þróun fiskiðnaðar á 20. öld 

 Ísland hefur alltaf verið mikil fiskveiðiþjóð, en miklar breytingar áttu sér stað á 

20. öldinni. Ein af þeim stærstu var þegar Íslendingar byrjuðu að nota vélar í bátum 

sínum. Það átti sér stað í kringum áramótin 1902-1903, þegar Sigfús Bjarnarson lét 

smíða bát úr timbri sem hann útvegaði síðan vél. Þetta var á Ísafirði og hét báturinn 

Cæsar. Á þessum tímum voru Ísfirðingar með þeim stærstu á landinu í sjávarútvegi, og 

var því ekki óeðlilegt að þeir væru með þeim fyrstu til þess að tileinka sér þá þróun sem 

hafði átt sér stað úti í heimi. Á næstu árum voru aðrir landsfjórðungar einnig byrjaðir að 

tileinka sér þetta. Tímaritið Ægir hóf einnig göngu sína á þessum árum, en það var 

fyrsta sérrit Íslendinga um sjávarútvegsmál. Botnvörpuveiðilögin sem voru samþykkt 

árið 1897 tóku gildi árið eftir. Skv. 3. grein þeirra kemur fram að útlendingar sem vildu 

hefja útgerð hér á landi, yrðu að hafa samvinnu með íslenskum ríkisborgurum (Jón Þ. 

Þór 2003, 21-35). Þessi lög eiga sér ennþá viðreisn í kvótakerfinu sem er við lýði í dag. 

Skv. 3. gr. laga nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands kemur fram að 

erlendum skipum sé bannað að veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands. Skv. 3.gr. laga um 

uppboðsmarkaði sjávarafla má aðeins veita leyfi til uppboðsmarkaða til þeirra sem 

uppfylla viss skilyrði og eitt þeirra er að hafa íslenskan ríkisborgararétt og eiga 

lögheimili hér á landi. Aðaltilgangur þessara laga er að halda sjávarafurðum innanlands 

og að þær séu a.m.k. að einhverju leyti verkaðar hér á landi. 

 Tímabilið 1905-1939 er kallað vélbáta- og togaraöld Íslendinga. Á þessu tímabili 

byrjuðu landsmenn að nota vélbáta og togara við fiskveiðar, það leiddi af sér 

stórkostlegar breytingar sem líkja má við iðnbyltingu erlendis. Mesta vaxtarskeið í 

íslenskum sjávarútvegi fyrr og síðar hélt innreið sína með vélvæðingunni. Frá 1905 til 

1930 áttfaldaðist botnfiskafli landsmanna og síldaraflinn jókst enn meir. Vaxtarskeið 

þetta tók enda um 1930 en þá varð mikil sölutregða á íslenskum fiskafurðum erlendis, 

fyrst af völdum heimskreppunnar, en síðar vegna borgarastyrjaldarinnar á Spáni. Áhrifa 

ofveiði á afrakstursgetu þorsk- og ýsustofnsins tók einnig að gæta um miðjan 4. 

áratuginn. Þessu til viðbótar olli hátt skráð gengi íslensku krónunnar miklum 

erfiðleikum í sjávarútvegi 1930-1939 (Sigfús Jónsson 1984, 102). 
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 Þeir erfiðleikar sem voru á tímabilinu 1930-1939 í íslenskum sjávarútvegi, 

gjörbreyttist þegar seinni heimsstyrjöldin braust út haustið 1939. Þjóðir í stríði þurftu á 

tvennu að halda umfram annað, hergögnum og matvælum. Nú þurftu íslensku 

útvegsmennirnir og sjómennirnir ekki lengur að óttast sölutregðu eða halda aftur af 

veiðum af ótta við birgðasöfnun. Hver uggi, sem á land kom, seldist um leið, og á hærra 

verði en menn höfðu áður átt að venjast. Á örfáum mánuðum komst íslenskur 

sjávarútvegur upp úr öldudalnum og tók að skila stórfelldum hagnaði. Þessi gróði var 

einn megingrundvöllurinn fyrir mikilli uppbyggingu í sjávarútveginum á Íslandi eftir 

stríðið (Jón Þ. Þór 2005, 13-14). Á tímabilinu 1946-1973 skiptist íslenski flotinn í tvo 

flokka, togara og vélbáta. Útgerðarsaga togaraflotans skiptist einnig í tvennt á þessum 

tíma, fyrra tímabilið, 1946-1960, einkenndist fyrst af örum vexti og síðan tiltölulegum 

stöðugleika, það seinna, 1961-1973, af samdrætti og hnignun. Má sjá þetta á fjölda 

togara á þessum tímabilum og heildarstærð flotans í  brúttórúmlestum. Árið 1946 voru 

27 togarar skráðir á Íslandi og stærð þeirra 9.121 brúttórúmlest, árið 1960 var fjöldi 

togara orðinn 45 og stærð flotans náði hámarki sé miðað við brúttórúmlestir eða 30.347 

lestir. Ef tölur eru skoðaðar frá 1973 sést að fjöldi togara og stærð brúttórúmlesta hafði 

verið aðeins lægri 1946, en 1973 voru togarnir orðnir 17 og stærð þeirra 12.557 

brúttórúmlestir. Þessar breytingar eiga sér margvíslegar ástæður, stækkun flotans má 

rekja til endurnýjunar í togaraflotanum og efnahagsaðstoðar frá Bandaríkjunum, sem 

var hluti af svokölluðu Marshallaðstoðarinnar. Hnignun flotans má rekja til langvinns 

atvinnuleysis og erfiðra rekstrarskilyrða (Jón Þ. Þór 2005, 59- 63). 

 Tímabilinu 1946-1973 má einnig skipta í tvennt hjá vélbátaútgerðinni, það fyrra 

1946-1959 og það seinna 1960-1973. Vélbátarnir á fyrra tímabilinu voru flestir tréskip, 

sem voru mun stærri en vélbátarnir sem voru notaðir á millistríðsárunum. Af þessum 

sökum var stærð vélbátanna skipt í tvo flokka, sá fyrri stærri en 100 brúttórúmlestir og 

sá síðari minni en 100 brúttórúmlestir. Á fyrra tímabilinu fór stærri flokkurinn úr 64 

skipum niður í 61 og minni flokkurinn úr 624 í 619, heildarstærð flotans árið 1959 var 

32.092 brúttórúmlestir miðað við 21.533 lestir árið 1946. Í byrjun vetrarvertíðar árið 

1955 voru tímamótaskil hjá vélbátunum en þá kom fyrsta stálfiskiskipið sem var smíðað 

fyrir Íslendinga til landsins. Það var Ófeigur III VE 325 og var hann gerður út frá 

Vestmannaeyjum. Á næstu árum breyttist vélbátafloti Íslendinga mjög mikið. Árið 1964 

voru skráð 165 skip í stærri flokkinn og 648 í þann minni, og var 



10 

 

brúttórúmlestarfjöldinn orðinn  50.864. Í upphafi árs 1969 var flotinn orðinn 202 skip í 

stærri flokknum og 499 í þeim minni, og lestirnar orðnar 58.614. Þessi stækkun stafaði 

ekki síst af því að ný veiðifæri og veiðitækni var tekin í notkun á síldveiðum. Jafnframt 

urðu breytingar á fyrirkomulagi á skipunum og aðbúnaður skipverja batnaði (Þór 2005, 

97-100) 

 Það urðu miklar breytingar á sjávarútvegsmarkaðinum á tímabilinu 1971-1983. 

Ísland gekk í Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) 1. mars 1970 og var gerður 

viðskiptasamningur við Efnahagsbandalag Evrópu árið 1972. Þetta átti að tryggja 

sjávarafurðum landsmanna greiðan aðgang að mörkuðum aðildarríkjanna en í staðinn að 

lækka toll á innfluttum iðnaðaðarvörum. Í kjölfarið reyndist nauðsynlegt að efla 

íslenskan iðnað til þess að mæta aukinni samkeppni innfluttrar iðnarvöru. Frá 1970 til 

1983 voru gengisfellingar og verðbólga höfuðeinkenni íslensks efnahagslífs. Árið 1973 

var tekið upp fljótandi gengi og á árunum 1974 og 1975 versnuðu viðskiptakjör 

þjóðarinnar stórlega í kjölfar mikillar hækkunar á olíuverði. Helstu einkenni íslenska 

hagkerfisins eru smæð, mjög stór hlutdeild utanríkisverslunar í þjóðarframleiðslu og 

afgerandi hlutur sjávarútvegs í útflutningi. Hagkerfið er því mjög næmt fyrir sveiflum í 

aflamagni og fyrir verðbreytingum af erlendum toga, hvort heldur í verði á 

sjávarafurðum eða innflutningsverði, t.d. á olíu. Mikilvægi sjávarútvegsins hefur valdið 

þjóðhagssveiflum sem vart munu eiga sér hliðstæðu meðal vestrænna ríkja og hafa að 

auki haft víðtæk áhrif á skipulag íslensks þjóðarbúskapar. Í megindráttum má segja að 

sveiflur í aflamagni og útflutningsverðlagi hafi verið yfirfærðar inn í hagkerfið sem 

verðbólguskriður, annars vegar fyrir tilstilli verðtryggingakerfisins og hins vegar sem 

afleiðing gengisstefnunnar. Í þeirri varanlegu verðbólgu sem segja má að hér hafi verið 

á áraunum 1973-1983 minnkaði frjáls sparnaður en í staðinn jukust lögbundinn 

sparnaður og framlög til sjóðakerfisins. Ekki leikur vafi á því að á þessum tíma hafi 

verðbólgan beint atferli stjórnenda í sjávarútvegi inn á brautir sem voru heildinni 

óhagkvæmar, þ.e. offjárfestingu í fiskiskipum og í vinnslustöðvum. Sjávarútvegurinn 

var í þeirri sterku aðstöðu að hafa aðgang að miklu fjármagni til fjárfestingar en nánast 

öll fjárfesting var arðbær því vextir voru lengst af langt undir verðbólgustigi. Þegar 

þetta var að gerast var þrengra í þjóðarbúi Íslendinga en hafði verið um skeið (Sigfús 

Jónsson 1984, 271- 278). 
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 Árið 1983 þótti sýnt að með þágildandi fiskveiðistjórnunarkerfi sem byggði á 

sóknartakmörkunum næðust engan veginn þau markmið sem að var stefnt og þá fyrst og 

fremst að afstýra ofveiði. Fiskiskipaflotinn hafði stækkað verulega með tilheyrandi 

ofveiði úr þeim stofnum sem sættu engum sóknartakmörkunum. Eftir víðtækt samráð á 

milli sjávarútvegsráðuneytisins og hagsmunaaðila í sjávarútvegi var ákveðið að taka 

upp gjörbreyttar aðferðir við stjórn botnfiskveiða. Tekið var upp fyrirkomulag við 

fiskveiðistjórn sem byggðist á úthlutun aflakvóta til einstakra skipa á grundvelli 

aflareynslu, aflamarkskerfi. Var það í upphafi lögleitt til eins árs, þ.e. fyrir árið 1984, 

með lögum nr. 82/1983. Síðan voru lögin um stjórn fiskveiða framlengd þrívegis með 

nokkrum breytingum, allt þar til núverandi lög um fiskveiðar nr. 38/1990 tóku gildi. 

Rétt er að geta þess að kvótaúthlutun hafði allt frá því á sjöunda áratugnum verið beitt 

að talsverðu marki. Í grundvallaratriðum hefur stjórn fiskveiða síðan byggst á sömu 

meginreglu frá árinu 1984. Fram að gildistöku laga nr. 38/1990 var eigi að síður um að 

ræða val mismunandi rúmt eftir tímabilum, milli aflakvóta og sóknarmarks, sem fól þá í 

sér heimild til að stunda veiðar ákveðinn dagafjölda jafnhliða nokkrum 

aflatakmörkunum. Var með því m.a. komið til móts við þá aðila sem höfðu slaka 

aflareynslu á viðmiðunarárunum. Með gildandi lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, 

með síðari breytingum, var aflamarkskerfið fest í sessi með ótímabundnum hætti, en þó 

þannig að í lögunum var ákvæði þess efnis að þau skyldu endurskoðuð fyrir árslok 

1992. Sóknarmarkskerfið var algjörlega afnumið og var reynslan af því samhliða 

aflamarkskerfinu talin slæm. Samkvæmt 3. gr. laganna skal sjávarútvegsráðherra að 

fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunar, ákveða með reglugerð þann heildarafla, sem 

veiða má á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstökum nytjastofnum við Ísland, sem 

nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á. Heimildir til veiða samkvæmt lögunum skulu 

miðast við það magn. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. má enginn stunda veiðar í atvinnuskyni 

við Ísland, nema hafa fengið til þess almennt veiðileyfi. Skulu leyfin gefin út til árs í 

senn. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. gat ráðherra ákveðið með reglugerð, að auk almenns 

veiðileyfis skyldu veiðar á ákveðnum tegundum nytjastofna, veiðar í tiltekin veiðarfæri, 

veiðar ákveðinna gerða skipa eða veiðar á ákveðnum svæðum vera háðar sérstöku 

veiðileyfi. Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga nr. 38/1990 komu þau skip ein til greina við 

veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni, sem fengu veiðileyfi skv. 4. og 10. gr. laga nr. 

3/1988, enn fremur bátar undir sex brúttólestum að uppfylltum nokkrum skilyrðum. 
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Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. er almenn regla, að veiðar á þeim tegundum sjávardýra, sem 

sæta ekki takmörkun á leyfilegum heildarafla skv. 3. gr., eru frjálsar öllum þeim 

skipum, sem leyfi fá til veiða í atvinnuskyni skv. 4. gr. Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skal 

veiðiheimildum á þeim tegundum, sem heildarafli er takmarkaður af, úthlutað til 

einstakra skipa. Hverju skipi skal úthlutað tiltekinni hlutdeild af leyfðum heildarafla 

tegundarinnar. Nefnist það aflahlutdeild skips og helst hún óbreytt milli ára (Baldur 

Guðlaugsson og fleiri 2001). 

2.2 Landhelgi Íslands  

 Þegar landhelgissamningurinn milli Breta og Dana var undirritaður árið 1901 

fékk danska ríkið viðurkenndan fullveldisrétt yfir landhelgi Íslands. Síðan færðist sá 

réttur yfir til konungsríkisins Íslands árið 1918 með gildistöku Sambandslagasáttmálans, 

og þar með fengu Íslendingar stjórn yfir eigin landhelgi. Landhelgin náði til þriggja 

mílna undan ströndum Íslands og þeirra fjarða og flóa þar sem skemmra var á milli 

annesja en tíu sjómílur. Síðasti hluti samningsins náði því yfir Faxaflóasvæðið, auk 

annarra flóa og fjarða. Þótt þessi samningur hafi aðeins átt við Breta virtu aðrar þjóðar 

hann einnig (Sigurlaugur Ingólfsson 2005, 15-20). Með fullum yfirráðarétti yfir 

landhelginni fékk Ísland nýtingar- og eignarrétt á auðlindunum og gat ráðstafað þeim að  

vild (Jón Þ. Þór 2003, 228-234). Það var því fyrsta skrefið hjá Íslandi að ráða yfir sínum 

eigin auðlindum og stjórna því hvernig þeim yrði dreift. 

 Íslendingar sögðu síðan upp landhelgissamningnum við Dani og Breta með 

þriggja ára fyrirvara árið 1949 og átti hann að falla úr gildi 1951. Sama ár og 

Íslendingar sögðu upp samningnum, gerðust þeir aðili að alþjóðasamningi um verndun 

fiskimiða á norðvestanverðu Atlantshafi. Í þessum samningi náðu Íslendingar að setja 

inn að ekki væri hægt að skerða kröfur aðildarríkja um mörk landhelgi eða 

fiskveiðilögsögu. Sá hluti er sögulegur að því leyti að þetta var í fyrsta skipti sem var 

greint á milli landhelgi og fiskveiðilögsögu í milliríkjasamningi. Íslendingar breyttu 

einnig landhelgi sinni úr þremur sjómílum í fjórar árið 1952 og var það gert að fordæmi 

Norðmanna. Þegar Norðmenn stækkuðu sína landhelgi í fjórar sjómílur, lentu þeir í 

deilum við Breta og fór málið fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag. Niðurstaðan í því máli 

var Norðmönnum í hag. Íslendingar vildu ekki fara svo einhliða að þessu, og fór Ólafur 

Thors atvinnumálaráðherra fyrir viðræðunefndinni sem var send til Bretlands. Eftir að 
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viðræðunefndin kom til baka og reglugerðin fyrir stækkun landhelgarinnar var sett, 

fagnaði íslenska þjóðin um allt land og birtist grein um þetta í marshefti Ægis (Jón Þ. 

Þór 2005, 207-213). Þetta voru tímamót í sögu Íslands og sýndi fram á vilja þjóðarinnar 

til þess að verja auðlindir sínar. 

 Með stofnun Sameinuðu þjóðanna vonuðust Íslendingar til þess að málstaður 

þeirra og annarra strandríkja myndi eigna sér vettvang fyrir landhelgismál, sem varð 

einnig raunin. Staða smáríkja gjörbreyttist með tilkomu Sameinuðu þjóðanna, 

sérstaklega vegna þess að engin alþjóðalög voru til um stærð landhelgi, 

fiskveiðilögsögu eða verndun fiskstofna og annarra sjávarauðlinda. Það var 30. júní sem 

reglugerð var gefin út af Alþingi að útfærsla íslensku fiskveiðilögsögurnnar yrði færð í 

12 sjómílur, frá og með 1. september 1958. Bretar tóku þessu ekki þegjandi og 

hljóðalaust, áður en Íslendingar tóku þess ákvörðun voru þeir búnir að gera greinargerð 

þar sem sjö möguleikar voru nefndir sem svar við stækkun landhelgi Íslendinga. Þessar 

deilur stóðu yfir árin 1958 til 1961, þar sem Harold Macmillan, forsætisráðherra 

Bretlands, og Ólafur Thors forsætisráðherra Íslands, áttu góðan fund á Íslandi í 

september 1960. Í kjölfar fundarins hófust samningaviðræður, sem lauk með 

samkomulagi í febrúar 1961. Í þessu samkomulagi viðurkenndu Bretar 12 mílna 

landhelgina skilyrðislaust,  en Íslendingar féllust á að veita breskum togurum 

umþóttunartíma, og fengu þeir að stunda takmarkaðar veiðar á ákveðnum svæðum á 

milli 6 og 12 sjómílna frá grunnlínum næstu þrjú árin. Á móti hétu Bretar því að stunda 

ekki veiðar á sjö afmörkuðum svæðum innan 12 mílna markanna. Einnig ákvað íslenska 

ríkisstjórnin að láta Breta vita a.m.k. með sex mánaða fyrirvara ef hún ætlaði að útfæra 

fiskveiðilögsöguna í framtíðinni og þá skyldu allar mögulegar deilur fara fyrir 

Alþjóðadómstólinn í Haag  (Jón Þ. Þór 2005, 213-222). 

 Með nýrri þróun á framleiðslu skipa á 7. áratugnum urðu skip stærri og gátu 

stundað veiðar á meira dýpi en áður. Þetta gerði það að verkum að forráðamenn 

strandríkja sáu fram á að fiskveiðilögsaga ætti eftir að stækka meira á næstu árum. Til 

þess að leysi þessi mál ákvað allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að halda 

hafréttarráðstefnu í Caracas í Venesúela árið 1974. Á Íslandi var grunnurinn að frekari 

útfærslu fiskveiðilögsögunnar lagður árið 1969 þegar Alþingi samþykkti frumvarp um 

yfirráð Íslendinga yfir landgrunninu. 15. febrúar 1972 var svo samþykkt á Alþingi að 
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færa fiskveiðilögsöguna í 50 sjómílur 1. september 1972. Síðan var farið í 

samningsviðræður við ríkisstjórnir Bretlands og Vestur-Þýskalands, þær reyndust 

árangurslausar og vísuðu Bretar og Þjóðverjar málinu til Alþjóðadómstólsins. Hann 

dæmdi ekki í málinu fyrr en 1974, en gaf út yfirlýsingu 17. ágúst 1972 þar sem er sagt 

að Íslendingar ættu ekki að láta fyrirhugaða útfærslu ná til breskra og þýskra skipa. 

Íslendingar létu það ekki aftra sér og tók reglugerðin um útfærslu fiskveiðilögsögunnar í 

50 sjómílur gildi 1. september 1972. Við það hófst annað þorskastríðið, og stóð yfir til 

13. nóvember 1973 við Breta og ársins 1975 við Vestur-Þýskaland. Það þurfti afskipti 

frá Atlantshafsbandalaginu til þess að leysa þessar deilur, en Dr. Joseph Luns 

framkvæmdastjóri bandalagsins þurfti að koma samningsviðræðum af stað á milli 

ríkjanna (Jón Þ. Þór 2005, 227-232). 

 Þriðja og síðasta þorskastríðið hófst árið 1975 þegar reglugerð um 200 sjómílna 

fiskiveiðilögsögu var samþykkt 15. júlí og tekin í gildi 15. október sama ár. Í 

samkomulaginu við Breta sem var gert í öðru þorskastríðinu var tekið fram að Bretar 

máttu veiða í tvö ár frá 15. nóvember 1973 innan 50 sjómílna fiskveiðilögsögunnar. Það 

samkomulag var virt fyrsta mánuðinn eftir að nýja reglugerðin tók gildi. 

Meginforsendur fiskiveiðilögsögunnar úr 50 sjómílum í 200 voru þörf á aukinni 

verndun fiskistofnanna og þróun á hafréttarmálum á alþjóðavettvangi.  Þessi átök voru 

þau hörðustu af þeim sem hafa verið nefn hér og þurfti aftur milligöngu 

Atlantshafsbandalagsins til þess að miðla málum. Það var 1. júní árið 1976 sem 

svokallaða Oslóarsamkomulagið við Breta var undirritað. Í því var tekið fram að 24 

breskir togarar fengu heimild til þess að veiða á ákveðnum svæðum innan 200 sjómílna 

lögsögunnar næstu sex mánuði, en fjögur friðunarsvæði voru þó lokuð fyrir öllum 

togveiðum. Þann 30. nóvember 1976 sigldu bresku skipin út fyrir 200 sjómílna mörkin 

og markaði það endalok langrar og viðburðaríkrar veiðisögu breskra skipa á 

Íslandsmiðum (Jón Þ. Þór 2005, 232-234). 
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3 Stofnanir sem tengjast íslenskum sjávarútvegi 

 Á Íslandi eru margar stofnanir sem tengjast sjávarútveginum á einn eða annan 

hátt; ríkisstofnanir sem gefa út lög og reglugerðir, stofnanir sem passa upp á að vinnslur 

og útgerðarmenn fari eftir þeim lögum og reglum sem hafa verið sett og 

hagsmunasamtök sem reyna að auka hag og réttindi þeirra sem við koma 

sjávarútveginum á Íslandi. Af þessum stofnunum ber helst að nefna 

sjávarútvegsráðuneytið sem var stofnað sem sérstakt ráðuneyti árið 1969, en áður 

tilheyrði það atvinnumálaráðuneytinu. Frá 1950 til 1969 starfaði þó 

atvinnumálaráðuneytið í tvennu lagi, sem landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti. Með 

breytingunum frá 1969 var viðskiptaráðuneytinu falin umsjón með veitingu 

útflutningsleyfa auk annarrar stjórnunar á útflutningi sjávarafurða (Sigfús Jónsson 1984, 

249). Það voru gerðar breytingar á lögum um Stjórnarráð Íslands 13. júní 2007 og tóku 

þau gildi 1. janúar 2008, en í þeim var ákveðið að leggja niður starfsheiti og lögbundið 

starfssvið sjávarútvegsráðuneytisins og landbúnaðarráðuneytisins og stofnað nýtt 

ráðuneyti sem heitir sjávarútvegs- og landbúnarráðuneyti. Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneyti fer með mál er varða sjávarútveg, þar á meðal: 

 Rannsókn, verndun og nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og 

hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar.  

 Eftirlit með verndun og nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og 

hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar.  

 Rannsóknir og eftirlit með framleiðslu og innflutningi sjávarafurða.  

 Eldi nytjastofna sjávar.  

 Stuðning við rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi.  

 Verðlagsstofu skiptaverðs og verðlagsráð sjávarútvegsins.  

 Þróunarsjóð sjávarútvegsins.  

(Sjávarútvegs- og landbúnarðarráðuneytið 2009) 

 Fiskistofa var sett á stofn árið 1992. Við það færðust ýmis verkefni sem gamla 

sjávarútvegsráðuneytið og nokkrar aðrar stofnanir höfðu áður annast. Með því náðist 

aukin hagræðing og bætt réttaröryggi á þessu sviði stjórnsýslunnar. Í dag heyrir 

Fiskistofa undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og framfylgir stefnu íslenskra 

stjórnvalda varðandi veiðar og nýtingu fiskistofna í sjó og fersku vatni. Fiskistofa hefur 

eftirlit með fiskveiðum og sér um söfnun, úrvinnslu og dreifingu upplýsinga varðandi 

veiðar, veiðiheimildir og afla. Verkefni Fiskistofu eru mörg og margvísleg og má þar 

nefna:  
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 Útgáfu veiðileyfa og úthlutun aflaheimilda. 

 Millifærslur aflaheimilda og framfylgd reglna sem um þær gilda. 

 Söfnun og miðlun upplýsinga um veiðar, afla og vinnslu sjávarafla. 

 Eftirlit með fiskveiðum. 

 Eftirlit með vigtun og skráningu sjávarafla. 

 Rannsókn og eftirfylgni brotamála. 

 Álagningu gjalds vegna ólögmæts sjávarafla. 

 Utanumhald og eftirlit með réttindum tengdum veiðum ferskvatnsfiska. 

(Fiskistofa 2010) 

 Þriðja stofnunin sem við kemur sjávarútveginum á Íslandi er 

Hafrannsóknastofnunin, sem er stærsta rannsóknarstofnun landsins á sviði haf- og 

fiskirannsókna og gegnir lögum samkvæmt mikilvægu ráðgjafarhlutverki varðandi 

skynsamlega nýtingu auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengjast samstarfi við 

erlendar rannsóknarstofnanir og háskóla. Hafrannsóknastofnunin heyrir undir 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og er að stærstum hluta kostuð af fjárlögum 

ríkisins. Stofnunin hefur þríþætt hlutverk sem er að stunda rannsóknir á hafinu og lífríki 

þess, að veita ráðgjöf til stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu á auðlindum hafsins og að 

miðla upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjávarútvegi og almennings. Af 

þessum þáttum er rannsóknarþátturinn langumfangsmestur (Hafrannóknastofnunin 

2010). 

 Landhelgisgæsla Íslands sér um gæsluframkvæmdir annars vegar og hins vegar 

sjómælingar. Starfsvettvangur Landhelgisgæslu Íslands er hafið umhverfis Ísland, þ.e. 

innsævið, landhelgin, efnahagslögsagan (EEZ) og landgrunnið, auk úthafsins samkvæmt 

reglum þjóðarréttar. Leitar- og björgunarsvæði Íslands nær fyrst og fremst yfir íslensku 

efnahagslögsöguna en samkvæmt skilgreiningu alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) 

og alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) er Ísland ábyrgt fyrir leit og björgun á 

svæði sem er talsvert stærra. Efnahagslögsagan er gríðarlega stór miðað við stærð 

landsins og leitar- og björgunarsvæði Íslendinga nær yfir um 1,8 milljónir ferkílómetra 

sem er meira en tvöföld efnahagslögsagan. Hafsvæðið umhverfis Ísland er talið vera eitt 

það erfiðasta á jörðinni vegna mikillar veðurhæðar, ölduhæðar, ísingar og kulda. Þá 

skapar rekís hættu fyrir skip norður og norðvestur af landinu og getur hrakið skip nær 

landi en æskilegt er. Slíkt skapar aukna hættu á að skip verði fyrir áföllum sem leitt geta 

til mannskaða og alvarlegra umhverfisslysa (Landhelgisgæsla Íslands 2010). 
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 Siglingastofnun Íslands er þjónustustofnun sem var stofnuð árið 1970 og tók við 

hlutverki Skipaskoðunar ríkisins. Hún á að skapa hagkvæmar aðstæður til siglinga og 

fiskveiða og vinna að öryggi á sjó og strandsvæðum. Meginhlutverk stofnunarinnar er 

að stuðla að hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri hafna, leiðsögukerfa og annarar 

öryggisþjónustu fyrir skip; að lög og reglur um siglingamál tryggi sem best öryggi 

sjófarenda og séu jafnan í samræmi við samfélagsþarfir; vinna að rannsóknum og 

gagnaöflun á sérsviðum stofnunarinnar; og tryggja að alþjóðlegar reglur taki mið af 

íslenskum hagsmunum (Siglingastofnun Íslands 2010). 

Reiknistofa fiskmarkaða hf. (RSF) er hlutafélag í eigu þriggja fiskmarkaða. Þetta 

fyrirtæki sér um tölvuþjónustu fyrir íslensku fiskmarkaðina. Kerfið tengir 15 

fiskmarkaði á um 30 stöðum í eitt uppboðsnet. RSF heldur fiskuppboð þar sem 200–300 

kaupendur kaupa fisk í fjarskiptum. Einnig heldur RSF utan um peningaflæðið á milli 

útgerða, kaupenda, fiskmarkaða og hins opinbera. Sem sagt, ef einhver bátur er ekki í 

viðskiptum við fiskvinnslu eða veiðir aðrar tegundir en fiskvinnslan hefur áhuga á, getur 

útgerðaraðilinn boðið fiskinn upp hjá RSF. Árið 2008 fóru 94.263 tonn í gegnum RSF 

og fjárhæðin var um 16,9 milljarðar (RSF 2010). 

Tvö stærstu hagsmunasamtök útgerðaraðilla eru Landssamband íslenskra 

útvegsmanna (LÍÚ) og Landssamband smábátaeigenda (LS). Þessi tvö sambönd hafa 

mjög mismunandi hagsmuna að gæta. Tilgangur LÍÚ er eftirfarandi: 

 Að vera heildarsamtök útvegsmanna og málsvari þeirra í almennum 

hagsmunamálum.  

 Að stuðla að framförum í sjávarútvegi.  

 Að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri nýtingu fiskistofna og vinna að  

umhverfismálum.  

 Að gæta hagsmuna útvegsmanna við gerð kjarasamninga.  

 Að taka þátt í alþjóðasamstarfi og gæta hagsmuna útvegsmanna við 

samningsgerð íslenska ríkisins við önnur ríki.   

 Að annast samninga við vátryggingafélögin um iðgjöld og fjárhæðir fiskiskipa og 

semja um kostnað við veitta aðstoð og björgunarlaun.  

 Að vera í forsvari við rekstur mála fyrir dómi og gagnvart stjórnvöldum er snerta 

sérstaklega hagsmuni og réttindi félagsmanna.  

(LÍÚ 2010a) 

 Einnig hefur LÍÚ ítrekað mótmælt þeirri þróun sem átt hefur sér stað mörg 

undanfarin ár og lýtur að því að afhenda útgerðum krókabáta auknar aflaheimildir á 

kostnað aflamarksskipanna, bæði stórra og smárra. Undanfarin ár hafa gríðarlega miklar 
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aflaheimildir verið teknar af aflamarksskipum og fluttar til krókabáta undir sex tonnum. 

Á aðalfundi LÍÚ var samþykkt ályktun um krókabátana þar sem fram kemur sú skoðun 

samtakanna að sífelld undanlátssemi stjórnvalda gagnvart þessum útgerðarflokki, með 

því að láta gegndarlausa ofveiði þeirra líðast, skapi hættulegt fordæmi. Það sé síst til 

þess falið að auka virðingu fyrir lögum, hvorki þeirra sem vinna við sjávarútveg né alls 

almennings. Einnig benti fundurinn á það mikla óréttlæti sem felst í því að umbuna 

eigendum krókabáta fyrir að veiða sífellt meira en ráð var fyrir gert, á meðan útgerðum 

aflamarksskipanna er æ þrengri stakkur sniðinn, segir í ályktuninni (LÍÚ 2010b).  

Í umsögn sem Friðrik Friðriksson lögfræðingur LÍÚ sendi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarnefnd Alþingis þegar fyrirliggjandi frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 

var í umræðu um strandveiðar kom fram eftirfarandi: „Strandveiðar munu ekki styrkja 

byggð eða treysta atvinnu í sjávarbyggðum, þær hafa þveröfug áhrif. Fyrirtæki þurfa 

hráefni allt árið um kring, en þessar strandveiðar geta ekki stuðlað að öruggum eða 

arðbærum rekstri þar sem skammtímasjónarmið ráða. Við þetta má bæta að gæðum 

hráefnis verður í einhverjum tilfellum ábótavant og þá er rangt að beina veiðinni á 

sumartímann og á grunnslóðina þar sem smærri fiskur heldur sig“ (Friðrik Friðriksson 

2009). Í stuttu máli má segja að LÍÚ lítist illa á þær breytingar sem lagðar voru til með 

strandveiðum. Einnig kemur fram í sömu grein að á grundvelli þessara laga hafi 

aðgangur að auðlindum verið takmarkaður með aflaheimildum sem útgerðarfyrirtæki 

hafa keypt til að treysta rekstur og tryggja nýtingu auðlindanna. Með því að leyfa 

svokallaðar strandveiðar, án þess að afli reiknist til aflamarks eða krókaaflamarks, sé 

verið með beinum hætti að mismuna þeim aðilum sem hafa keypt aflaheimildir. Enn 

eigi að taka aflaheimildir af þeim sem hafa keypt þær og dregið úr veiðum til að byggja 

upp fiskistofna (Friðrik Friðriksson 2009). 

 Landssamband smábátaeigenda er samband félaga og svæðisfélaga 

smábátaeigenda á Íslandi og eru aðildarfélög 15. Tilgangur sambandsins er að tryggja 

sameiginlega hagsmuni smábátaeigenda á öllum sviðum, vera opinber málsvari þeirra 

og stuðla að framförum á sviði fiskveiða, vöruvöndunar, öryggis- og tryggingamála og 

annarra mála er þá varða (Landssamband smábátaeigenda 2010) 

  Þetta eru þær stofnanir, fyrirtæki og sambönd sem sjá um flest sem við kemur 

sjávarútvegi á Íslandi. Alþingi kemur líka að þessu með löggjafarhlutverki sínu. Allir 
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þessir aðilar er ætlað að sjá til þess að sjávarútvegurinn á Íslandi sé rekinn á sem 

hagkvæmastan hátt og koma í veg fyrir ofveiði, ásamt því að tryggja öryggi sjómanna 

og berjast um réttindi þeirra. 
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4 Kvótakerfið á Íslandi 

4.1 Lög, aflamark og krókaaflamark 

 Samkvæmt lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða eru nytjastofnar á 

Íslandsmiðum sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laganna er að stuðla að verndun 

og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. 

Úthlutun veiðiheimilda skv. lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Til nytjastofna teljast sjávardýr, svo og 

sjávargróður, sem nytjuð eru og kunna að verða nytjuð í íslenskri fiskveiðilandhelgi og 

sérlög gilda ekki um. Sjávarútvegsráðherra skal, að fengnum tillögum 

Hafrannsóknastofnunarinnar, ákveða með reglugerð þann heildarafla sem veiða má á 

ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstökum nytjastofnum við Ísland sem nauðsynlegt 

er talið að takmarka veiðar á. Heimildir til veiða samkvæmt lögunum skulu miðast við 

það magn. Afli sem veiddur er í rannsóknarskyni á vegum Hafrannsóknastofnunarinnar 

reiknast ekki til heildarafla. Þá er ráðherra heimilt að fenginni umsögn 

Hafrannsóknastofnunarinnar að ákveða að afli sem fenginn er við vísindalegar 

rannsóknir annarra aðila skuli ekki að hluta eða öllu leyti reiknast til heildarafla. Sama á 

við um afla sem fæst við veiðar sem fara fram í fræðsluskyni, enda séu veiðarnar 

óverulegar og aflinn ekki fénýttur. Leyfður heildarafli botnfisktegunda skal miðaður við 

veiðar á 12 mánaða tímabili, frá 1. september ár hvert til 31. ágúst næsta ár, og nefnist 

það tímabil fiskveiðiár. Skal heildarafli fyrir komandi fiskveiðiár ákveðinn fyrir 1. ágúst 

ár hvert. Ráðherra er heimilt innan fiskveiðiársins að auka eða minnka leyfðan 

heildarafla einstakra botnfisktegunda.  

 Skv. sömu lögum má enginn stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema hafa 

fengið til þess almennt veiðileyfi. Almenn veiðileyfi eru tvenns konar, þ.e. veiðileyfi 

með aflamarki og veiðileyfi með krókaaflamarki. Á sama fiskveiðiári getur skip aðeins 

haft eina gerð veiðileyfis. Veiðileyfi í atvinnuskyni fellur niður hafi fiskiskipi ekki verið 

haldið til fiskveiða í atvinnuskyni í 12 mánuði. Þá fellur veiðileyfi niður ef fiskiskip er 

tekið af skrá hjá Siglingastofnun Íslands. Við veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni 

koma aðeins til greina þau fiskiskip sem hafa haffærisskírteini og skrásett eru á 

skipaskrá Siglingastofnunar Íslands eða sérstakri skrá stofnunarinnar fyrir báta undir sex 

metrum. Skulu eigendur þeirra og útgerðir fullnægja skilyrðum til að stunda veiðar í 
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fiskveiðilandhelgi Íslands sem kveðið er á um í lögum um fjárfestingu erlendra aðila í 

atvinnurekstri og í lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. Bátum sem veiðileyfi hafa með krókaaflamarki er heimilt að stunda veiðar úr 

þeim tegundum sem þeir hafa krókaaflamark í og enn fremur tegundum sem ekki sæta 

takmörkunum á leyfilegum heildarafla. Ráðherra skal þó setja reglur um leyfðan 

meðafla. Krókaaflamark er óheimilt að nýta á annan hátt en við línu- og 

handfæraveiðar. Þó er ráðherra heimilt að veita krókaaflamarksbátum leyfi til að stunda 

veiðar á botndýrum með þeim veiðarfærum sem til þarf, svo sem plógum og gildrum, 

svo og til hrognkelsaveiða í net. Einnig má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu 

einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, aldrei nema hærra 

hlutfalli af heildaraflahlutdeild í þorski 12%, ýsu og ufsa 20% og karfa 35%. 

 Lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri kveða á um að 

aðilar megi einir stunda fiskveiðar í efnahagslögsögu Íslands eða eiga og reka fyrirtæki 

til vinnslu sjávarafurða hér á landi ef þeir séu; íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir 

aðilar, íslenskir lögaðilar sem að öllu leyti eru í eigu íslenskra aðila eða íslenskra 

lögaðila sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:  

 Eru undir yfirráðum íslenskra aðila. 

 Eru ekki í eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við hlutafé 

eða stofnfé. Fari eignarhlutur íslensks lögaðila í lögaðila, sem stundar 

veiðar í efnahagslögsögu Íslands eða vinnslu sjávarafurða hér á landi, 

ekki yfir 5% má eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt að 33%. 

 Eru að öðru leyti í eigu íslenskra ríkisborgara eða íslenskra lögaðila sem 

eru undir yfirráðum íslenskra aðila. 

Með vinnslu sjávarafurða er átt við frystingu, söltun, herslu og hverja aðra þá verkun 

sem ver fisk og aðrar sjávarafurðir skemmdum, þar með taldar bræðsla og mjölvinnsla. 

Til vinnslu í þessu sambandi telst hins vegar ekki reyking, súrsun, niðursuða, 

niðurlagning og umpökkun afurða í neytendaumbúðir eða frekari vinnsla afurða til að 

gera þær hæfari til dreifingar, neyslu eða matreiðslu. 

Aflamark og krókaaflamark eru ekki sami hluturinn, aflamark nær yfir öll 

leyfileg veiðarfæri, en krókaaflmark nær eingöngu yfir krókaveiðarfæri sem eru 

handfæri og lína. Fiskistofa gefur út aflamark í tonnum sem má veiða ár hvert, í byrjun 

fiskveiðiársins sem er 1. september ár hvert. Skipting aflamarkarsins er gerð á 

kvótabundnum tegundum á grundvelli aflahlutdeildar hlutaðeigandi skips og 
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ákvörðunar sjávarútvegs- og landbúnarðarráðherra um leyfilegan heildarafla í 

einstökum tegundum á fiskveiðiárinu. Með aflahlutdeild er átt við það hlutfall í 

prósentum talið af leyfilegum heildarafla í kvótabundinni tegund sem fiskiskip má veiða 

af leyfilegum heildarafla í tegundinni. Bátar sem stunda veiðar á grundvelli 

krókaaflamarks eru nefndir krókabátar. Þeir eru minni en 15 brúttótonn og er þeim 

einungis heimilt að stunda veiðar með línu og/eða handfærum. Óheimilt er að flytja 

aflaheimildir úr krókaaflamarkskerfi í aflamarkskerfi. Skv. Fiskistofu hafa liðlega 700 

bátar leyfi til veiða með krókaaflamarki (Fiskistofa 2009a).  

4.2 Strandveiðar 

 Í júní 2009 voru kynntar nýjar breytingar á kvótakerfinu, eða svokallaðar 

strandveiðar. Reglugerð um strandveiðar fiskveiðiárið 2008/2009 var útgefin af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Þessi reglugerð gerði það heimilt að veiða á 

handfæri allt að 3.995 tonn af óslægðum þorski. Þessar lestir teljast ekki til aflamarks 

eða krókaaflamarks. Landinu var skipt í fjögur svæði og tímabilinu í þrjá mánuði. Á 

hverju svæði og í hverjum mánuði er mismunandi hvað má veiða mikið. Til þess að fá 

leyfi til handfæraveiða þurfa skipin að uppfylla þessi skilyrði: 

1. Óheimilt er að stunda veiðar föstudaga og laugardaga. 

2. Hver veiðiferð skal eigi standa lengur en 14 klukkustundir. Miðað er við þann 

tíma er fiskiskip lætur úr höfn til veiða til þess er það kemur til hafnar aftur til 

löndunar. Aðeins er heimilt að fara í eina veiðiferð á hverjum degi. Nái bátur 

ekki af óviðráðanlegum ástæðum, s.s. vegna vélarbilunar, til hafnar innan 14 

klukkustunda frá upphafi veiðiferðar getur Fiskistofa þó, að fengnum 

skýringum útgerðar, fallist á að skilyrði þessa töluliðar séu uppfyllt. 

3. Fiskiskip skal hafa um borð sjálfvirkan fjareftirlitsbúnað og er hin sjálfvirka 

skráning lögð til grundvallar við útreikning sóknar. Óheimilt er að fara í 

veiðiferð nema fjareftirlitsbúnaður um borð sé virkur. Verði búnaður óvirkur í 

veiðiferð, skal strax tilkynna það til Landhelgisgæslu og halda tafarlaust til 

hafnar til löndunar. 

4. Aldrei er heimilt að hafa fleiri en fjórar handfærarúllur um borð. Engin önnur 

veiðarfæri en handfærarúllur skulu vera um borð. 

5. Á hverju fiskiskipi er aðeins heimilt að draga 800 kg af kvótabundnum 

tegundum, miðað við óslægðan afla, í hverri veiðiferð. 

6. Skylt er að landa öllum afla í lok hverrar veiðiferðar og skal hann veginn og 

skráður endanlega hér á landi. 

(Reglugerð um strandveiðar fiskveiðiárið 2008/2009) 

 Tilgangur þessarar reglugerðar er að reyna að gefa öllum landsmönnum til þess 

að njóta þeirrar auðlindar sem sjórinn hefur upp á að bjóða. Til þess að geta verið 

þátttakandi í þessu kerfi, þurfa einstaklingar ekki nema að eiga bát og rétt veiðifæri. Það 
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gerir það að verkum að það er mun auðveldara fyrir nýliða að komast inn í þetta kerfi en 

í  það gamla. Þar sem nýliðar þurfa ekki að redda sér kvóta til þess að hefja veiðar.  

 Í þessu kerfi var landinu skipt í fjögur svæði. Svæði A náði frá Eyja- og 

Miklaholtshreppi til Skagabyggðar, svæði B frá sveitarfélaginu Skagafirði til 

Grýtubakkahrepps í Eyjafirði, svæði C var Þingeyjarsveit til Djúpavogshrepps og svæði 

D frá sveitarfélaginu Hornarfirði til Borgarbyggðar. Tímabilinu var síðan skipt í þrjá 

mánuði, júní, júlí og ágúst. Aflaheimildum var misskipt milli svæða yfir allt tímabilið. 

Svæði A var með 1.316 tonn, svæði C 1.013 tonn, svæði B 936 tonn og síðast svæði D 

með 690 tonn. Yfir sumarið voru gefin út 595 veiðileyfi yfir allt landið. Eftir svæðum 

voru þeim dreift þannig að svæði A voru með 199 leyfi, svæði B 102, svæði C 124 og 

svæði D 170. Á svæðunum var einnig veitt mismikið, á svæði A voru veidd 1.519 tonn, 

á svæði B 591 tonn, á svæði C 955 tonn og á svæði D 386 tonn. Á þeim öllum voru 

veidd 3.400 tonn af þorski, 567,7 tonn af ufsa og 38,9 tonn af karfa (Fiskistofa 2009c, 

6). Þessar tölur sýna að það var mjög mismunandi hvernig svæðin veiddu, þeir sem voru 

á svæði A og C voru langt yfir hinum svæðunum. Því þyrfti að skoða betur hvernig 

aflaheimildunum sé skipt eftir landsvæðum. Að vísu er erfitt að gera það almennilega 

sökum þess að þetta er nýtt kerfi og hefur aðeins verið prófað eitt sumar. 

 Þetta kerfi var mjög heppilegt eftir niðurskurð á þorskkvóta á vertíðunum 

2007/08 og 2008/09 í aflamarks- og krókaaflamarkskerfinu. Annars hefði verið mun 

minna af botnfiski á fiskmörkuðum landsins og fyrirtæki sem treysta á að fá fisk þaðan 

hefðu hugsanlega verið í vondum málum. En með tilkomu þessa kerfis kom aukinn 

fiskur inn á markaðina. Fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa báta í föstum viðskiptum, var 

þetta hugsanlega sú líflína sem þau þurftu. Helsti gallinn við þetta kerfi er sá að erfitt er 

að fylgjast með brottkasti. Þar sem að fyrir árið 2008/09 var hámarkað bátunum að vera 

með 800 kg af afla á dag. En það hefur verið í umræðunni að breyta þessum reglum í 

800 kg af þorskígildum á dag. Það gæti hugsanlega komið í veg fyrir að sjómenn hendi 

fisktegundum sem eru verðminni en þorskur og ýsa. En eins og hefur komið fram hér að 

ofan mótmælir LÍÚ strandveiðum því að sambandið telur að það stuðli hvorki að byggð 

né atvinnu. Af þeim ástæðum verður mjög áhugavert að fylgjast með þróun strandveiða 

á næstu árum. 
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4.3 Heildarafli og úthlutun kvóta seinustu ára 

 Hér að ofan hefur verið fjallað um hvernig úthlutun á sér stað. Hér fyrir neðan, í 

töflum 1-3 er útlistað hvernig heildarfli veiðiáranna 2006/2007, 2007/2008 og 2008/09 

skiptist niður eftir botnfisktegundum og hvað hver flokkur báta veiddi mikið. Í töflu 3 

kemur fram hvað strandveiðibátar veiddu mikið á árinu, en það var nýtt kerfi sem var 

tekið upp á veiðiárinu 2008/09. Í töflum 4-7 er sýnt hversu miklum kvóta var úthlutað í 

hvern flokk. Flokkarnir aflamarksheimild og krókaaflamarksheimild eru skip sem eru 

skráð fyrir aflamarki og krókaaflamarki en eru ekki með veiðileyfi. Ef töflur yfir 

heildarafla og úthlutun kvóti sömu árin eru skoðaðar, sést að það er talsverður munur á 

því sem var úthlutað og heildaraflanum. Skýringin er sú að sérstakar úthlutanir eru ekki 

skráðar í töflum 4-7, eins og byggðarkvóti, einnig vantar úthlutanir til nokkurra skipa 

sem voru ófrágengnar.  

Í töflu 1 er sýndur heildarafli skipa í botnfiski vertíðina 2006/07. Þá sést að mest 

var veitt af þorski og ýsu, sem var meira en helmingurinn af heildaraflanum í botnfiski. 

Bátar í aflamarkskerfinu veiddu meira en helming af botnfiskinum þetta árið og veiddu 

margar tegundir. Næst komu togarar og veiddu þeir aðallega þorsk og ýsu. 

Krókaaflamarksbátar voru einnig aðallega í þorski og ýsu. 

Tafla 1. Afli fiskveiðiárið 2006/07 eftir skipaflokkum 

Afli úr sjó – Þús. tonn 

Aflamarksskip 

Tegund Bátar Togarar Smábátar Krókaaflamark Samtals 

Þorskur 73,2 70,3 8,3 35,0 186,8 

Norðuríshafsþorskur 6,6 0,0 0,0 0,0 6,6 

Ýsa 36,3 39,9 1,4 22,8 100,4 

Ufsi 55,1 9,0 0,5 2,2 66,8 

Karfi 52,2 6,5 0,0 0,5 59,2 

Úthafskarfi 20,6 0,0 0,0 0,0 20,6 

Steinbítur 3,9 6,1 0,3 5,6 15,9 

Grálúða 9,4 0,6 0,0 0,0 10,0 

Skarkoli 0,8 5,1 0,2 0,1 6,2 

Annar flatfiskur 1,0 6,1 0,0 0,1 7,2 

Annar botnfiskur 9,0 14,6 0,9 3,0 27,5 

Samtals botnfiskur 268,1 158,2 11,6 69,3 507,2 

(Fiskistofa 2007) 
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 Í töflu 2 er sýndur heildarafli fiskveiðiárið 2007/08 í botnfiski. Eins og árið áður 

eru það bátar í aflmarkskerfinu sem veiddu meira en helmingsaflann og  veiðin dreifð á 

milli mismunandi fiskitegunda. Athyglisvert er að mismunurinn á heildartölum á milli 

báta og togara er mjög svipaður á milli 2006/07 og 2007/08. Hjá öllum aðilum minnkar 

veiðin í þorski, en það er í takt við þá skerðingu sem átti sér stað þetta ár. Hjá bátum og 

togurum er aukning á ýsuveiðum á meðan flest annað lækkar. Einnig dregur úr veiði 

krókaaflamarksbáta á þeim tegundum sem þeir lögðu áherslu á árið áður. 

Tafla 2. Afli fiskveiðiárið 2007/08 eftir skipaflokkum 

Afli úr sjó – Þús. tonn 

Aflamarksskip 

Tegund Bátar Togarar Smábátar Krókaaflamark Samtals 

Þorskur 53,0 50,7 6,6 28,3 138,6 

Norðuríshafsþorskur 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

Ýsa 47,5 40,8 1,5 21,3 111,1 

Ufsi 55,1 8,8 0,5 2,5 66,9 

Karfi 48,6 4,6 0,0 0,4 53,6 

Úthafskarfi 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 

Steinbítur 4,4 5,6 0,3 4,9 15,2 

Grálúða 9,6 0,2 0,0 0,0 9,8 

Skarkoli 1,1 5,3 0,1 0,1 6,6 

Annar flatfiskur 0,7 4,5 0,0 0,1 5,3 

Annar botnfiskur 9,9 15,1 1,4 3,7 30,1 
Samtals botnfiskur 246,4 135,6 10,4 61,3 453,7 

(Fiskistofa 2008) 

 Í töflu 3 er heildarafli vertíðarinnar 2008/09 sýndur og þá gerist nokkuð 

athyglisvert, togarar eru þá með meira en helmingsafla vertíðarinnar í botnfiski. 

Ýsuveiðar minnka í öllum flokkum og þorskveiðar aukast í þeim öllum. Togarar byrja 

að veiða fjölbreyttari botnfisk og þá sérstaklega í ufsa og karfa. Strandveiðar byrja þetta 

ár og er þorskur þeirra helsta fisktegund.  
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Tafla 3. Afli fiskveiðiárið 2008/09 eftir skipaflokkum 

 Afli úr sjó – Þús. tonn 

Aflamarksskip 

Tegund Bátar Togarar Smábátar 
Króka- 

aflamark 

Strandveiði-

bátar 
Samtals 

Þorskur 65,6 62,1 6,7 30,6 3,4 168,4 

Norðuríshafsþorskur 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4 

Ýsa 36,8 30,0 1,3 21,0 0,0 89,1 

Ufsi 14,4 44,3 0,4 2,5 0,6 62,2 

Karfi 6,7 58,8 0,1 0,3 0,0 65,9 

Úthafskarfi 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 15,5 

Steinbítur 5,1 3,8 0,2 6,3 0,0 15,4 

Grálúða 2,6 13,0 0,0 0,0 0,0 15,6 

Skarkoli 5,0 1,1 0,1 0,1 0,0 6,3 

Annar flatfiskur 4,9 1,3 0,0 0,0 0,0 6,2 

Annar botnfiskur 18,3 13,2 2,0 4,3 0,0 37,8 

Samtals Botnfiskur 159,4 251,5 10,8 65,1 4,0 490,8 

(Fiskistofa 2009c) 

 Í töflu 4 er sýnt hver úthlutun kvóta var fyrir fiskveiðiárið 2006/07. Þar sést að 

togarar fá úthlutað mestum kvóta, bæði í heildarþyngd og í þorskígildum. Skip með 

aflamark fá næstmest, en þau fá betri kvóta hlutfallslega í þorskígildi. 

Krókaaflmarksbátar fá aðallega úthlutað þorski og ýsu. 

 

Tafla 4. Úthlutun kvóta fyrir árið 2006/07 

Sérstakar úthlutanir aflamarks eru ekki innifaldar í tölunum 

Kvótategund 

Aflamark 

sheimild 

Krókaafla-

marksheimild Togarar 

  Skip með 

aflamark 

Smábátar   

með aflamark 

  

Krókaaflamark 

sbátar Alls 

Þorskur 108.867 35.326 68.554.188 53.942.798 4.990.835 27.006.301 154.659.952 

Ýsa 18.789 297 38.484.421 31.932.744 1.440.148 12.361.088 84.237.487 

Ufsi 26.421 19.499 38.426.129 21.599.017 453.430 4.751.298 65.278.464 

Karfi 685 580 46.617.891 10.017.462 25.533 337.351 56.999.643 

Langa 3.667 373 725.719 2.750.326 100.142 419.421 3.999.649 

Keila 1.024 291 290.538 3.605.693 35.835 566.361 4.499.742 

Steinbítur 478 109 1.990.589 4.261.824 239.675 4.068.679 10.561.355 

Skötuselur 3.561 0 435.410 2.083.515 177.304 0 2.699.790 

Grálúða 19 0 12.436.032 1.363.526 422 1 13.800.000 

Skarkoli 1.659 0 1.623.015 3.814.952 80.370 5 5.520.001 
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Þykkvalúra 337 0 585.717 1.191.148 62.798 0 1.840.000 

Langlúra 280 0 363.602 1.837.928 6.190 0 2.208.000 

Sandkoli 39 0 391.144 1.404.072 44.745 0 1.840.000 

Skrápflúra 77 0 245.126 1.095.907 38.890 0 1.380.000 

Síld 0 0 41.817 88.185 0 0 130.002 

Humar 0 0 70.074 483.763 11 0 553.848 

Úthafsrækja 0 0 4.458.442 2.541.558 0 0 7.000.000 

Alls 165.903 56.475 215.739.854 144.014.418 7.696.328 49.510.505 417.207.933 

        

        Þorskígildi 147.680 44.565 187.536.224 132.992.349 7.156.637 42.597.076 370.474.531 

(Fiskistofa 2009f) 

 Í töflu 5 er sýnt hver úthlutun kvóta var fyrir fiskveiðiárið 2007/08. Það eru mjög 

svipaðar tölur og voru í töflu 4 ef tekin er inn í myndina sú kvótaskerðing sem var þetta 

ár. 

 

Tafla 5. Úthlutun kvóta fyrir árið 2007/08 

Sérstakar úthlutanir aflamarks eru ekki innifaldar í tölunum 

Kvótategund 

Aflamark

sheimild 

Krókaafla-

marksheimild Togarar 

  Skip með 

aflamark 

  Smábátar 

með aflamark 

  

Krókaaflamar

ksbátar Alls 

Þorskur 41.518 93.103 45.826.217 36.159.715 2.913.437 17.968.493 103.002.483 

Ýsa 6.229 326 39.262.343 26.995.669 1.654.406 12.049.029 79.968.002 

Ufsi 1.592 7.626 35.566.447 20.276.476 747.600 4.460.699 61.060.440 

Karfi   200 43.774.282 12.517.511 369.938 338.067 56.999.998 

Langa 2.290 388 1.351.248 3.496.229 109.655 640.190 5.600.000 

Keila 6.431 293 612.180 3.652.310 17.187 661.597 4.949.998 

Steinbítur 16.850 439 2.265.690 3.770.155 155.470 3.890.296 10.098.900 

Skötuselur 1.196   657.244 1.488.241 103.322   2.250.003 

Grálúða 5   13.197.011 601.495 1.484   13.799.995 

Skarkoli 16   1.556.894 4.322.500 100.588   5.979.998 

Þykkvalúra 1.347   689.380 1.293.763 39.507   2.023.997 

Langlúra 0   667.205 1.536.260 4.537   2.208.002 

Sandkoli     327.234 1.042.116 10.646   1.379.996 

Skrápflúra     250.702 657.846 11.449   919.997 

Síld     64.264 85.737     150.001 

Humar     156.393 428.223     584.616 

Úthafsrækja     4.504.583 2.495.417     7.000.000 

Alls 77.474 102.375 190.729.317 120.819.663 6.239.226 40.008.371 357.976.426 

        

        Þorskígildi 66.774 97.428 158.335.657 104.180.618 5.350.240 33.276.167 301.306.884 

(Fiskistofa 2009e) 
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 Í töflu 6 er úthlutun kvóta fyrir fiskveiðárið 2007/08 sýnd. Aftur virðist úthlutun 

kvóta vera svipuð og árið áður, með tilliti til kvótaskerðingunnar sem átti sér þetta ár. 

 

Tafla 6. Úthlutun kvóta fyrir árið 2008/09 

Sérstakar úthlutanir aflamarks eru ekki innifaldar í tölunum 

Kvótategund 

Aflamark

sheimild 

Krókaafla-

marksheimild Togarar 

  Skip með 

aflamark 

  Smábátar 

með aflamark 

  

Krókaaflamar

ksbátar Alls 

Þorskur 539.814 92.832 44.374.640 37.051.401 2.915.880 17.972.437 102.947.004 

Ýsa 828.487 21.403 36.490.072 24.689.898 1.114.798 11.185.262 74.329.920 

Ufsi 190.578 13.935 29.864.950 18.625.426 338.441 3.857.269 52.890.599 

Karfi 116.424 88 36.720.483 12.845.320 20.960 296.726 50.000.001 

Langa 41.182 211 1.238.154 3.611.009 69.074 640.370 5.600.000 

Keila 15.222 141 485.969 3.771.421 15.499 661.748 4.950.000 

Steinbítur 736.161 80 1.630.782 4.063.210 149.037 4.124.429 10.703.699 

Skötuselur 38.866   794.581 1.732.572 133.982   2.700.001 

Grálúða 133   13.069.749 728.423 1.695   13.800.000 

Skarkoli 476.632   1.267.040 4.145.692 90.636   5.980.000 

Þykkvalúra 130.213   633.759 1.249.462 10.567   2.024.001 

Langlúra 51.023   616.775 1.354.345 1.858   2.024.001 

Sandkoli 21.249   218.157 671.623 8.972   920.001 

Skrápflúra 32.604   250.567 625.371 11.459   920.001 

Síld     64.016 85.985     150.001 

Humar 9   181.087 495.828     676.924 

Úthafsrækja 132   3.610.539 2.997.620 391.709   7.000.000 

Alls 3.218.729 128.690 171.511.320 118.744.606 5.274.567 38.738.241 337.616.153 

        

        Þorskígildi 2.335.818 113.130 124.537.860 90.942.281 4.417.154 30.287.470 252.633.714 

(Fiskistofa 2009d) 
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 Í töflu 7 er úhlutun kvóta fyrir árið 2009/10 sýnd. Þar fá allir flokkar meiri kvóta 

en árið áður. 

Tafla 7. Úthlutun kvóta fyrir árið 2009/10 

Sérstakar úthlutanir aflamarks eru ekki innifaldar í tölunum 

Kvótategund 

Aflamark

sheimild 

Krókaafla-

marksheimild Togarar 

  Skip með 

aflamark 

  Smábátar 

með aflamark 

  

Krókaaflamar

ksbátar Alls 

Þorskur 117.216 201.923 50.889.016 43.881.329 3.534.535 20.484.330 119.108.349 

Ýsa 19 142.804 23.757.541 17.556.828 750.020 7.284.349 49.491.561 

Ufsi 2.632 9.296 23.821.826 13.714.795 215.670 2.854.855 40.619.074 

Karfi 303 1.386 40.860.609 8.824.178 18.102 286.591 49.991.169 

Langa 17.639 2.713 1.237.670 3.642.457 61.652 608.520 5.570.651 

Keila 260 2.602 485.966 3.779.896 21.990 632.448 4.923.162 

Steinbítur 18 68.500 1.529.208 4.388.827 133.733 3.676.796 9.797.082 

Skötuselur 6.720   661.357 1.459.631 122.296   2.250.004 

Grálúða 13   10.375.918 662.689 1.383   11.040.003 

Skarkoli 981   1.268.322 4.620.809 89.888   5.980.000 

Þykkvalúra 929   632.998 1.377.368 12.706   2.024.001 

Langlúra 41   612.247 1.409.854 1.859   2.024.001 

Sandkoli 30   218.157 692.846 8.967   920.000 

Skrápflúra 194   250.521 657.827 11.459   920.001 

Síld             0 

Humar     181.087 495.837     676.924 

Úthafsrækja     3.630.189 2.977.983 391.828   7.000.000 

Alls 146.995 429.224 160.412.632 110.143.154 5.376.088 35.827.889 312.335.982 

        

        Þorskígildi 140.307 366.755 133.869.369 89.805.677 4.884.668 30.730.755 259.797.532 

(Fiskistofa 2009b) 

 Þegar hver flokkur báta fyrir sig er skoðaður, sést að togarar fá ætíð úthlutað 

mestum kvóta, en heildarafli þeirra 2006/07 og 2007/08 er minni en heildarafli báta á 

sömu tímabilum. Það er ekki fyrr en 2008/09 sem togarar hafa meiri heildarafla en 

bátar. Út frá fisktegundum veiddu togarar aðallega þorsk og ýsu vertíðirnar 2006/07 og 

2007/08, það breyttist mjög mikið 2008/09 og fóru þeir þá að sækja einnig mikið eftir 

ufsa og karfa. Bátar í aflarmarkskerfinu veiddu aðallega þorsk, ufsa, karfa og þar á eftir 

ýsu vertíðina 2006/07. Vertíðina 2007/08 var veruleg aukning hjá þeim í ýsuveiðum og 

minnkaði þorskveiðar nærri því um 1/3, en veiðar á ýsu og karfa voru mjög svipaðar. 

2008/09 varð aftur aukning á þorskveiðum, veiðar á ýsu minnkuðu aftur en veiðar á ufsa 

og karfa hríðféllu. Skýringin á því er að togarar fóru að veiðar þessar tvær tegundir í 

mun meira magni. Síðustu þrjár vertíðir hafa smábátar í aflamarkskerfinu aðallega 
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einbeitt sér að þorski. Bátar aftur á móti í krókaflamarkskerfinu hafa einbeitt sér að því 

að veiða þorsk og ýsu. Eitt af því sem er mjög forvitnilegt er að úthlutanir kvóta í 

þorskígildi hjá togurum og bátum í aflamarkskerfinu hafa farið minnkandi með árunum. 

Sömu sögu er að segja af smábátum í aflamarkskerfinu og þeim sem eru skráðir í 

krókaflamarkskerfið, en fyrir vertíðina 2009/2010 er aukning í úthlutun kvóta í 

þorskígildi til þeirra. Það ber að taka það fram að strandveiðar eru fyrir utan þessi tvö 

kvótakerfi og er tekið fram hér að ofan hver úthlutun þess er, en það fer eftir 

landsvæðum. Því er hægt að segja svo að bátar sem eru í krókaaflamarkskerfinu séu sá 

flokkur sem hagnast mest á þeim breytingum sem hafa átt sér stað seinustu ár í 

sjávarútveginum, ásamt þeim sem róa í strandveiðikerfinu. Því að þeir þurfa ekki að 

verða sér úti um kvóta, heldur verður bátur þeirra aðeins að uppfylla skilyrði 

Siglingastofnunar Íslands. 
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5 Evrópa og Ísland 

 Ísland er aðili að evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem samanstendur af 27 

ríkjum Evrópusambandsins (ESB) og þremur ríkjum úr Fríverslunarsamtökum Evrópu 

(EFTA). Sviss er það ríki úr EFTA sem er ekki þáttakandi í þessu. ESS-samningurinn 

veitir EFTA-ríkjunum aðgang að innri markaði ESB án þess að þau þurfi að gerast 

fullgildir meðlimir í sambandinu. Fjórfrelsið svokallaða gildir á öllu svæðinu en það 

felur í sér frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, frjálsa fjármagnsflutninga og sameiginlegan 

vinnumarkað. Að auki kveður EES-samningurinn á um samvinnu EES-ríkjanna á sviði 

félagsmála, jafnréttismála, neytendamála, umhverfismála, menntamála, vísinda- og 

tæknimála o.fl. Þessi samningur nær því ekki yfir sjávarútveg Íslendinga, en hann 

kveður á um fríverslun með flestar tegundir íslenskra sjávarafurða á markaði ESB-

ríkjanna. Þar sem sjávarauðlindir eru takmörkuð auðlind þurfa reglur að tryggja sem 

hagkvæmasta nýtingu fiskistofna. Sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB byggist á þeirri 

staðreynd að fiskistofnar virða ekki mörk efnahagslögsögu og að ákvarðanir um veiðar, 

vinnslu og aðbúnað í sjávarútvegi í einu ríki ESB hafa áhrif á aðbúnað sjávarútvegs í 

öðrum. Þess vegna þurfa ESB-ríkin að eiga náið samstarf sín á milli um fiskveiðar og 

sjávarútveg almennt. Æðsta ákvörðunarvaldið er hjá samstarfsvettvangi 

sjávarútvegsráðherra aðildarríkja ESB Í ráðherraráði Evrópusambandsins.  Á sumum 

sviðum eru ákvarðanir þó teknar í hverju aðildarríki fyrir sig (Eiríkur Bergmann 2009, 

166). 

 Skipting veiðiheimilda og fiskveiðistjórnun innan ESB virkar þannig að 

hámarksafli á miðum innan fiskveiðilögsögu ESB er ákveðinn af sameiginlegri 

yfirstjórn og fiskifræðingar gefa álit áður en ákvörðun er tekin. Síðan leggur 

framkvæmdastjórnin hugmyndir sínar fyrir ráðherraráðið, sem ákveður síðan heildarafla 

fyrir helstu fisktegundirnar. Lokaákvörðun um heildarmagn og hvernig því er deilt á 

milli þjóða eftir svokölluðu hlutfallslegum stöðugleika er tekin af 

sjávarútvegsráðherrum aðildarríkjanna. Hlutfallslegi stöðugleikinn var tekinn upp árið 

1983 og ræðst hlutdeild einstakra ríkja af veiðireynslu, mikilvægi sjávarútvegs og þeim 

missi sem ríki urðu fyrir þegar strandríki færðu efnahagslögsögu sína í 200 sjómílur og 

aðgengi að fiskimiðum takmarkaðist við þjóðerni. Síðan úthluta ríkin hlutdeildinni eftir 

sínu eigin kerfi. Ábyrgðin á eftirliti með veiðar innan tiltekinnar lögsagu er hjá þeim 
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ríkjum þar sem veiðarnar eru stundaðar og geta ríkin sett strangari reglur en hjá ESB, 

svo lengi sem þær reglur mismuna ekki aðilum á grundvelli þjóðernis. Hlutfallslegi 

stöðugleikinn tryggir strandríkjum hlutdeild í heildarafla á því svæði sem ákvörðum um 

hámarksafla nær til. Útgangspunkturinn er veiðireynsla í viðkomandi fisktegund. 

Aðgangurinn að fiskimiðum er skilyrtur sem tilgreinist meðal annars af hlutdeild ríkja í 

fisktegundum, sem falla undir ákvörðun um heildarafla, sem er bundinn við ákveðin 

svæði sem aftur byggir á veiðireynslu. Því er hægt að túlka það þannig að þótt talað sé 

um jafnan aðgang, þýðir það ekki opinn og frjálsan aðgang að fiskimiðum ríkjanna sé. 

Ríkin geta hins vegar skipst á  veiðiheimildum ef þau vilja. Einnig eru til fordæmi um 

að aðgangur að vissum fiskimiðum sé einskorðaður við tiltekin strandsvæði ef þau eru 

verulega háð fiskveiðum og fiskistofnarnir staðbundnir (Úlfar Hauksson 2009a). 

 Fiskveiðar og verslun með sjávarafurðir hefur verið eitt helsta hagsmunamál 

Íslands í fjölþjóðlegu samstarfi. Sjávarútvegsmál eru sá málaflokkur sem helst hefur 

verið deilt um í umræðunni um aðild Íslands að ESB. Andstæðingar ESB á Íslandi hafa 

haldið því fram að útgerðaraðilar gætu aldrei sætt sig við fiskveiðistefnu sambandsins, 

einnig að það sé útilokað að fá hagstæða samninga í þeim málaflokki þar sem ný 

aðildarríki verða að taka upp óbreyttar reglugerðir ESB. Þeir hafa einnig haldið því fram 

að við aðild að ESB muni Ísland missa yfirráð yfir auðlindunum til erlendra yfirstjórnar. 

Aftur á móti hafa þeir sem eru hlynntir aðild að ESB bent á að fjölmörg ríki hafi fengið 

varanlegar undanþágur frá stefnumálum ESB í aðildarviðræðum. Aðildarsinnar hafa 

einnig lagt upp með að í aðildarsamningi yrðu íslensku fiskmiðin gerð að sérstöku 

stjórnsýslusvæði innan sjávarútvegsstefnu ESB og yrðu þá áfram undir fullri stjórn 

Íslendinga. Þar sem íslensk lögsaga liggur hvergi að lögsögu annarra 

Evrópusambandsríkja og mikilvægustu fiskistofnar á Íslandi eru staðbundnir, telja 

aðildarsinnar að Íslendingar ættu að geta fengið undanþágu. Sökum þess að sameiginleg 

fiskveiðistefna ESB byggist á því að koma böndum yfir sameiginlega fiskveiðistefnu 

Evrópuríkjanna og nýtingu sameiginlegra fiskistofna Evrópuríkjanna, sem höfðu 

gagnkvæma veiðireynslu í lögsögu hvers annars. Eiríkur Bergmann telur að þrátt fyrir 

þessar staðreyndir sé erfitt að spá fyrir um áhrif af aðild ESB fyrr en aðildarsamningur 

hafi verið settur upp (Eiríkur Bergmann 2009, 166-167).  
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Úlfar Hauksson hefur að vísu gengið skrefi lengra en Eiríkur Bergmann og reynt 

að spá fyrir hverju Íslendingar geti hugsanlega átt von á í samningsferlinu um inngöngu 

í ESB. Hann telur að fyrir utan þau þrjú þúsund tonn af karfa á afmörkuðu svæði innan 

íslenskrar lögsögu sem EES-samningurinn tryggir ESB-ríkjum rétt á, eigi aðild að ESB 

að breyta mjög litlu fyrir úthlutun veiðiheimilda á Íslandi. Þetta er byggt á því að skv. 

hlutfallslegum stöðugleika þurfa ríki að hafa veiðireynslu á Íslandsmiðum og á 

mikilvægi sjávarútvegs tiltekins ríkis. Önnur ríki hafa mjög litla veiðireynslu á 

Íslandsmiðum eftir að lögsagan var færð í 200 sjómílur, að undanteknum Belgum sem 

hafa haft rétt á því að veiða allt að fjögur þúsund tonn af botnfiski hér við land. En á 

síðustu árum hafa þeir einungis nýtt í kringum þúsund tonn af þessari heimild. Jafnvel 

geti sú veiðiheimild fyrnst við aðildarviðræður, sökum aldurs. Úlfar Hauksson tekur að 

vísu fram að einstök ríki innan ESB gætu gert kröfu um aflahlutdeild á Íslandsmiðum. 

Fordæmi eru fyrir því í EES-ferlinu. Hann telur að helstu gagnkvæmu kröfurnar í 

aðildarviðræðunum muni verða að Íslendingar vilji ekki aukningu á aflaheimildunum 

frá því sem þær eru núna. Í staðinn fyrir fasta aflatölu verði samið um ákveðna 

prósentutölu. Með því verður tryggt að hlutdeild ESB í karfa á Íslandsmiðum verði háð 

sveiflum í leyfilegum hámarksafla. ESB muni leggja áherslu á þann tæknilega 

möguleika að sambandsþjóðir geti veitt þau þrjú þúsund tonn af karfa á Íslandsmiðum 

sem EES-samningurinn tryggir þeim. Meðalafli í öðrum tegundum yrði svo bundinn við 

ákveðið hlutfall eins og venja er í slíkum samningum. Hann efast einnig um að ESB 

muni reyna að fá Íslendinga til þess að borga sig inn í sambandið með umfangsmiklum 

aflaheimildum sökum þess að ESB er fullljóst að slík krafa yrði með öllu óviðunandi 

fyrir Íslendinga (Úlfar Hauksson 2009b).  
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6 Niðurstöður 

Ísland þurfti að berjast fyrir réttindum sínum til þess að stunda sjávarútveg alla 

20. öldina, fyrst með því að endurnýja skipaflota sinn og vera hagkvæmari í veiðum, 

svo með því að berjast fyrir landhelgi sinni. Eftir að Ísland náði að stækka landhelgi 

sína í 200 sjómílur, kom Ísland sér upp nýju kerfi fyrir sjávarútveginn til þess að koma í 

veg fyrir ofveiði. Þá var komið nokkuð gott jafnvægi í sjávarútveginum, en nú virðist 

sem Ísland þurfi að heyja nýja baráttu þegar samningsviðræður við Evrópusambandið 

hefjast. Snýst sú barátta ekki aðeins um hvort Íslendingar fái að halda kvóta sínum, 

heldur einnig um kvótakerfið á Íslandi og erlenda fjárfesta. Það gæti því verið 

athyglisverð barátta í aðsigi. 

Þau kerfi sem eru til staðar á Íslandi hafa verið að þróast í mismunandi áttir 

seinustu ár. Þeir togarar sem eru í aflamarkskerfinu eru byrjaðir að veiða fjölbreyttara en 

síðustu ár, en bátarnir aftur á móti einblína frekar á þorsk. Kvóti krókaaflsbátanna 

virðist vera að aukast miðað við hina flokkana og veiða þeir aðallega þorsk og ýsu, þær 

tegundir sem markaðirnir borga mest fyrir. Þróunin kann að verða alvarleg, vegna þess 

að þessir aðilar henda e.t.v. fiskinum sem gefur minna af sér í sjóinn. Strandveiðar eru 

gott dæmi um þetta, þar er mælt í dagróðrum og hámarksþyngd 800 kg hvern dag. 

Útgerðaraðilar þar eru mun líklegri til að henda þeim fiski sem gefur minnst af sér. 

Skapast hefur umræða um að breyta kerfinu á þann veg að miðað verði við 800 kg af 

þorskígildum, það gæti ýtt undir að brottkast minnki. Fiskur sem er veiddur í 

krókaaflamarkinu og strandveiðum lítur betur út þegar búið er að vinna hann. Það stafar 

af því hvernig hann er veiddur og fæst því meiri peningur fyrir hann. Þótt minni 

heildarafli sé veiddur í þeim kerfum, er það þar sem fiskurinn er verðmætastur. LÍÚ er á 

móti þróun síðustu ára, sérstaklega þeirri kvótaskerðingu sem hefur átt sér stað og að 

nýtt kerfi hafi verið búið til sem þarfnast ekki kvóta. 

Innganga í Evrópusambandið hefði að öllum líkindum lítil áhrif á krókaaflakerfið 

og strandarveiðarnar sökum þess að fiskurinn sem Íslendingar veiða er staðbundnari en 

sá sem veiddur er í aflamarkskerfinu. Önnur ríki hafa mjög litla veiðireynslu innan 

lögsögu Íslands eftir að hún var stækkuð í 200 sjómílur. Þar af leiðandi hefðu 

aðildarþjóðir Evrópusambandsins lítið sem ekkert tilkall til þeirra afurða sem eru innan 

fiskiveiðilögsögu Íslands. Aftur á móti gætu þær tegundir sem eru veiddar fyrir utan 
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lögsögu Íslands orðið þrætuepli í samningsviðræðum. Þess vegna gætu viðræðurnar haft 

áhrif á veiðar á makríl, síld og loðnu því að stofn þeirra er ekki jafn staðbundinn og 

botnfisksins. En erfitt er að fullyrða um slíkt fyrr en aðildarsamningur er kominn á 

borðið og hvort einstök ríki innan sambandsins geri tilteknar kröfur. Af þeim sökum 

þurfa Íslendingar að fara varlega í samningsviðræður og standa fast á kröfum sínum, rétt 

eins og í þorskastríðinu.  
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