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Abstract 
 

Disposal of greenhouse gases from Icelandic fishing vessels are 20% of 

the whole greenhouse gas disposal here, since our fishing fleet is using great 

amount of diesel fuel. Number of fishing vessels has not increased much, only 

8% over 30 years period. But the size of the vessels and their engine power has 

increased and to day their engine power and size is twice more than it was 30 

years ago. Fuel consumption of fishing vessels has increased as much as their 

engine power but the last 7 years or so the fuel consumption has been 

decreasing slowly.  

A part of this project is to introduce relative division of fuel 

consumption while fishing. Simultaneously, fuel consumption by catching one 

ton of fish is revealed,  for few of the most common fishing gear in Iceland. By 

aggregate conclutions from researches and measurements made on board fishing 

vessels, as well as variety of related informations, coefficients was found to 

approximate fuel consumption of fishing vessels for each fishing gear. 

Demersal trawl  is the most power-intensive fishing gear here in Iceland. 

Trawlers and other vessels catching with demersal trawl use great proportion of 

the whole fuel. Their fuel comsumption, measured in liters per ton of fish, is 

about 500 at average, a great deal freezing trawlers. Similary, fuel comsumption 

in liters per ton of fish for static fishing gear, such as gillnet and long line, is 

mayby about 28% of the consumption of the trawlers. Purse seiners are using 

small amount of oil, measured in liters per ton of fish. Compared to other 

fishing vessels it is about 12% of the fuel consumption of the trawlers. Fishing 

with pelagic trawl is increasing and fuel consumption in pelagic fishing is 

increasing as well. 

As conclusion, the fuel consumption of the Icelandic fishing fleet is 

decreasing since 1996, and if that evolution continues, we are on the right path. 

 

Keywords: Energy, diesel oil, greenhouse gases, fishing vessel, fishing gear. 
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Þakkarorð 
 

Ég vil þakka öllum þeim sem veittu mér aðstoð og greiddu götu mína 

við gerð þessa verkefnis. Fjölskyldu minni þakka ég stuðning og ótakmarkað 

umburðarlyndi á meðan á verkefnavinnunni stóð. 

 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 v

Útdráttur 
 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum fiskiskipum er 20% af 

heildar losuninni hér á landi, enda nota skipin mikið magn olíu. Fiskiskipum 

hefur ekki fjölgað mikið á þeim 30 árum sem hér eru aðallega til skoðunar, eða 

aðeins um 8%. Aftur á móti hefur stærð þeirra og vélarafl aukist mun meira og 

er þar um að ræða ríflega tvöföldun, bæði í rúmlestastærð fiskiskipaflotans og í 

vélarafli hans. Aukning í olíunotkun fiskiskipaflotans hefur fylgt 

vélaraflsaukningunni þótt heldur hafi dregið í sundur með þessum þáttum á allra 

síðustu árum þar sem olíunotkun á hestaflseiningu hefur minnkað. Það getur 

skýrst að hluta til með því að skipum hefur verið lagt alveg, eða hluta úr ári, en 

hestaflatala þeirra er áfram inni í myndinni.  

Sett er fram hlutfallsleg skipting olíunotkunar skipanna eftir aðgerðum 

við veiðar fyrir nokkur helstu veiðarfærin. Um leið er skoðað hversu marga lítra 

af olíu skipin nota við að veiða eitt tonn af afla í viðkomandi veiðarfæri. Út frá 

rannsóknum og mælingum sem gerðar hafa verið um borð í fiskiskipum af 

ýmsum gerðum, sem og öðrum gögnum sem taka á sömu þáttum, voru fundnir 

stuðlar sem nota má til að fá nálgun á það hversu mikil olíueyðsla skipa er við 

veiðar með ákveðnu veiðarfæri.  

Orkufrekustu veiðarfærin eru togveiðarfærin. Togarar og vélbátar við 

fiskveiðar með botnvörpu nota talsvert mikla olíu og er hlutur þeirra í 

heildarolíunotkun fiskiskipaflotans stór. Olíunotkun fiskiskipa með kyrrstæð 

veiðarfæri er frekar lítil en minnst er notkunin hjá skipum sem veiða 

uppsjávarfiska í nót, enda veiða þau skip jafnan mikið magn í einu og á stuttum 

tíma. Veiðar á uppsjávartegundum hafa þó verið að færast frá nótaveiðum yfir í 

flotvörpuveiðar með tilheyrandi aukningu í olíunotkun. 

En þegar á heildina er litið hefur olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans 

minnkað nokkuð frá árinu 1996 og ef sú þróun heldur áfram erum við á réttri 

leið í þessum málum. 

 

Lykilorð: Orka, olía, gróðurhúsalofttegundir, fiskiskip, veiðarfæri. 
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Skammstafanir og skilgreiningar 

Bremsuafl – Bremsuafl er það afl aðalvélar skips sem skilar sér út í kasthjól. 

Brl – Brúttórúmlestir. Er alþjóðleg mæling á rúmfangi skips, eldri reglugerð. 

Það er mælt innanmál að innri brún banda skips, en leyfilegt er að draga frá 

rúmmál ýmissa rýma. Ein rúmlest jafngildir 2,83 m3.

BT – Brúttótonnatala:  Er alþjóðleg mælieining skips, nýrri reglur, gefin upp 

samkvæmt formúlunni: 

 BT = K1 · V

þar sem  K1 er stuðull sem reiknaður er þannig:  

K1= 0,2 + 0,02 · log10 V

V = rúmmál rýma skipsins í m3

Bryggjuspyrna er góður mælikvarði á toggetu skips og er mæld við hraðann 0. 

Slík mæling er framkvæmd með því að festa vír frá skipinu við bryggju og 

mæla átakið sem verður við það að skipið togar í hann með ákveðnu afli, í 

ákveðinni fjarlægð og á viðunandi dýpi. 

g/hast – eldsneytisnotkun dieselvélar í grömmum á hestaflstund 

sn/mín – snúningshraði vélar, gefinn upp í fjölda snúninga á mínútu. 

GHL – Gróðurhúsalofttegundir eru lofttegundir sem takmarka varmatap frá 

jörðinni og auka þannig upphitun jarðarinnar og neðsta hluta lofthjúpsins. 

ha-úth. – Hestafl-úthaldsdagar. Mælieining fyrir sókn þar sem reiknað hefur 

verið hversu mörg hestöfl aðalvéla skipa voru á sjó á úthaldsdag. 

l/ha-úth. – Lítrar af olíu sem notaðir voru á sóknareininguna hestafl-úthaldsdag. 

l/tonn – Lítrar af olíu sem notaðir voru við að veiða eitt tonn af afla upp úr sjó. 

l/klst – lítrar af olíu sem skipsvél brennir á einni klukkustund. 

Úthaldsdagar – Dagar sem skip er á sjó að viðbættum eðlilegum dagafjölda í 

landi. 

Sjódagar – Sá dagafjöldi sem skip er á sjó.  
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1 Inngangur 
 

Við Íslendingar getum státað af því að vera öflug fiskveiðiþjóð og að 

vera leiðandi á því sviði. Frá alda öðli höfum við átt afkomu okkar að miklu leiti 

undir sjávarútvegi og það hefur rekið okkur áfram í sókn til aukins árangur og 

ágóða af þessari undirstöðugrein okkar. Fiskveiðifloti okkar er búinn bestu 

fáanlegu tækni til fiskleitar og veiða og afkastageta hans er mikil. Fiskveiðar, 

eins og við stundum þær, eru orkufrekar og mikið magn olíu fer í það að knýja 

flotann okkar. Útblástur frá aflvélum skipanna er því mikill og þar sem útblástur 

frá eldsneytisbruna er, þar er losun gróðurhúsalofttegunda. 

 

Víða um jörðina eru neikvæðar afleiðingar loftlagsbreytinga farnar að 

birtast og ef ekki verður brugðist við er mikil hætta á því að bæði vistkerfi og 

samfélög manna muni bera af því mikinn skaða. Því eru loftlagsbreytingar af 

mannavöldum eitt mest aðkallandi viðfangsefni mannkyns nú. Mikilvægt er að 

greina og þekkja þá þætti sem mest áhrif hafa á þessa loftmengun til að geta 

tekist á við það verkefni að draga úr mengun í framtíðinni. 

 

Tilurð þessa verkefnis er sú að vinnuhópur, skipaður af Landvernd, 

hefur hrundið af stað vinnu við að draga upp mynd af væntanlegri þróun í losun 

gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á 21. öldinni og koma með hugmyndir um það 

hvernig hægt sé að halda aukningu í skefjum og helst að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda stórlega. Verkefni þetta hefur verið kallað 

“Loftlagsverkefni Landverndar”. Verkefni mitt, sem hér er á ferð, er hluti af 

þessu verkefni og tekur til meginhluta I. áfanga þess þáttar sem að 

fiskveiðiflotanum snýr. En fyrst og fremst er þetta lokaverkefni til BS gráðu í 

sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. 

 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna orkunotkun íslenskra fiskiskipa 

síðustu 30 ár, losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim, greina þá þætti sem hafa 

áhrif á þessa hluti og lýsa þeim.  
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Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

� Hvernig hefur íslenski fiskiskipaflotinn þróast síðustu 30 árin? 

� Hvernig hefur eldsneytisnotkun fiskiskipaflotans breyst á þeim tíma? 

� Hvaða þættir hafa haft áhrif á þær breytingar? 

� Hver eru helstu veiðarfæri hér við land og hvaða áhrif hafa þau á 

eldsneytisnotkun fiskiskipa? 

� Hver eru áhrif véla og tæknibúnaðar á eldsneytisnotkun fiskiskipa? 
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2 Fiskiskip 
 

2.1 Ágrip af sögu útgerðar á Íslandi 
 

Óhætt er að fullyrða það, að frá landnámi hefur sjávarútvegur verið 

önnur tveggja aðalatvinnugreina hér á landi, ásamt landbúnaði. Sjávarútveginum 

hefur verið skipt upp í þrjú tímabil í sögulegu tilliti, með hliðsjón af gerð 

fiskiskipanna; árabátaöld, skútuöld og vélskipaöld. Lengst þessara tímabila er 

árabátaöldin og er upphaf hennar miðað við landnám Íslands, þegar landsmenn 

tóku að róa til fiskjar. En á landnámsöld var sjávarútvegur aðeins aukabúgrein, 

en varð smám saman að sérstakri atvinnugrein með útflutningi sjávarafurða, en 

hann hófst á síðari hluta 13. aldar. Mikil fækkun varð á árabátum á fyrstu 

áratugum 20. aldarinnar og það mætti tímasetja lok árabátaaldarinnar með því 

að miða við árið 1928, en það var síðasta árið sem árabátar sóttu á vetrarvertíð, 

og þá frá Grindavík. 

 Skútuöldin stóð í blóma á tímabilinu 1870-1900 en gerðar höfðu verið 

tilraunir til slíkrar útgerðar á 17. og 18, öld. Þilskipaútgerðin var smá í sniðum í 

upphafi, en efldist upp úr 1830. Árið 1912 voru þilskipin 121 en þeim fækkaði 

ört frá þeim tíma og voru orðin 39 árið 1920 og árið 1930 var ekkert slíkt skip á 

skrá á Íslandi. Því lauk skútuöldinni á 3. áratug síðustu aldar. Vélskipaöldin 

hófst árið 1902 en það ár var vél fyrst sett í íslenskan fiskibát. Gífurlegar 

breytingar hafa átt sér stað á þessum rúmlega 100 árum sem liðin eru frá upphafi 

vélskipaaldarinnar. Frá þeim tíma óx fjöldi vélbáta hratt og til að byrja með voru 

langflestir vélbátanna gamlir sexæringar sem breytt hafði verið til að meðtaka 

tækniundrið “mótorvélina”. Þilfarsbátar komu til sögunnar á öðrum áratug 20. 

aldar og fram til ársins 1930 voru bátarnir flestir undir 20 brl að stærð en eftir 

það fóru þeir stækkandi þótt fjölgun væri ekki mikil. Að sama skapi urðu 

vélarnar stærri og öflugri.  

Togaraútgerðir hér á landi voru í eigu útlendinga til að byrja með en 

fyrsti togarinn sem var að öllu leyti í eigu Íslendinga kom hingað til landsins í 

mars 1905 og hét Coot. Þar með var brautin fyrir togaraútgerð á Íslandi rudd og 

togurum fjölgaði mikið. Urðu þeir 47 talsins um miðjan þriðja áratug síðustu 

aldar. Eftir það fækkaði þeim og voru orðnir 35 árið 1940 en það er sagt hafa 
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verið vegna erfiðleika af völdum kreppunnar miklu. Á fimmta og sjötta áratug 

20. aldarinnar jókst smíði vélbáta og togara fyrir Íslendinga verulega og fyrsti 

“Nýsköpunartogarinn” kom til landsins árið 1947. 

Hér á landi hélt skuttogaravæðingin innreið sína árið 1970 og ruddu þeir 

gömlu síðutogurunum úr vegi og urðu að lokum mun fleiri en síðutogararnir eða 

rúmlega 100 frá 1985. Til að byrja með voru þetta ísfisktogarar , minni en 500 

brl en seinna meir komu stærri og öflugri togarar, sérstaklega með tilkomu 

stórra frystitogara.1 Núna allra síðustu ár hefur stórum fjölveiðiskipum sem 

veiða uppsjávar- og miðsjávarfisktegundir í flotvörpur og nót fjölgað nokkuð og 

eru þau orðin stórtæk í Íslenskum sjávarútvegi. 

 

1 Gunnar Jónsson, Karl Gunnarsson, Ólafur Karvel Pálsson (1998) 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 6

2.2 Þróun fiskiskipaflotans 
 

Fjöldi fiskiskipa hér á landi hefur verið breytilegur og ef skoðuð er 

þróun í fjölda fiskiskipa yfir 30 ára tímabil, 1972 - 2002, þá voru þilfarsskipin 

877 talsins árið 1972 en þau voru orðin 947 árið 2002 og því hefur þeim fjölgað 

um 8%. Hér er aðeins átt við þilfarsfiskiskip, en opnir vélbátar ekki taldir með.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

Fj
öl

di

Mynd 1. Þróun í fjölda íslenskra fiskiskipa, annarra en opinna vélbáta. 

 
Eins og sjá má á myndinni hér að ofan, þá fjölgaði skipunum lítillega á 

fyrstu árum 8. áratugarins en þeim fækkaði síðan fram til ársins 1987. Þá varð 

mikil aukning í fjölda og á árunum frá 1986 til 1990 fjölgaði fiskiskipum úr 821 

í 997, en það er 21,4% fjölgun2. Þessi skyndilega fjölgun varð aðallega vegna 

óheftrar smíði svokallaðra 9,9 lesta báta.3

Frá 1990 fækkaði þilfarsskipunum og fjöldi þeirra náði lágmarki 

tímabilsins árið 1996 þegar fjöldi þeirra fór niður í 790. Þeim fjölgaði eftir það 

og voru orðin 947 árið 2002.4 Það er ekki hægt að segja að 8% fjölgun skipa sé 

mikið á 30 árum og líklegt má telja að þróunin hafi verið meiri á öðrum sviðum 

 
2 Emil Ragnarsson (1991) 
3 Emil Ragnarsson. (1990). 
4 Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1991-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 7

en í fjölda skipanna. Þar er vert að skoða stærðir eins og vélastærð og 

rúmlestastærð.  

Fiskifélag Íslands gaf út ritið “Útvegur” frá upphafi útgáfu þess, en árið 

1998 var útgáfa þess færð yfir til Hagstofunnar. Árið 1999 hóf Hagstofan að 

nota BT í stað Brl sem viðmiðunarstærð fiskiskipa þannig að ekki eru til 

sambærileg gögn um stærð skipanna yfir allt þetta tímabil. Til þess að hægt sé 

að skoða stærð skipanna í samhengi yfir allt tímabilið var brugðið á það ráð að 

skoða samband vélastærðar og rúmlestatölu. Teknar voru meðaltals 

brúttórúmlestastærðir fiskiskipa hvert ár tímabilsins og að sama skapi meðaltals 

hestaflafjöldi aðalvéla skipanna.5 Sú skoðun leiddi í ljós nokkuð gott línulegt 

samband þar á milli.  
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Mynd 2. Samband brúttórúmlesta og hestaflafjölda. 

 

Þannig má reikna út stuðul sem hægt er að nota til að finna ákveðna 

nálgun við rúmlestatölu skipa fyrir árin frá og með 1999.  Þótt rúmlestatalan sé 

talinn vera gallaður mælikvarði fyrir stærðir skipa vegna ólíkra skipsgerða sem 

hafa misjafnt vægi í mælingum miðað við skrokkmál, auk þess sem 

mælingareglur breyttust í gegnum árin, þótti vænlegra að reikna rúmlestatöluna 

 
5 Emil Ragnarsson (1990), Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1991-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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fram í tímann heldur en brúttótonnatöluna aftur í tímann vegna þess að 

rúmlestatölurnar ná yfir lengra tímabil.  
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Mynd 3. Þróun í fjölda skipa og stærðar þeirra í brúttórúmlestum. 

 

Þróunina í rúmlestum miðað við fjölda skipa á þessu 30 ára tímabili má 

sjá á mynd 3 hér að ofan. Þar sést það að samanlögð stærð skipa í rúmlestum 

hefur aukist úr tæplega 83.000 brl. í tæpar 136.000 brl. Í rúmlestum hafa skipin 

því stækkað um 63,6%. Á þessari mynd má einnig sjá áhrifin af fjölgun 9,9 lesta 

báta sem varð um og upp úr 1987. Á þeim árum, frá 1987 og fram yfir 1990 

fjölgaði skipunum en rúmlestatalan stóð í stað.6 Það skýrist af því að ef eitt 100 

brl skip hefur verið sett í úreldingu á þessum tíma og 10 ný 9,9 brl smíðuð á 

sama tíma, þá hefur rúmlestatalan haldist nánast óbreytt en skipunum fjölgað 

um 9.  

Hvað vélarafl skipanna varðar, hefur mikil breyting átt sér stað yfir 

tímabilið. En ef hins vegar fjöldi skipa og vélarafl er borið saman, kemur það í 

ljós að vélaraflið hefur aukist talsvert meira en fjöldi skipanna. Þetta kemur 

fram á mynd 4. 

 

6 Emil Ragnarsson (1990), Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1991-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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Mynd 4. Þróun í fjölda skipa og vélastærðar þeirra í hestöflum. 

 

Hér má sjá að árið 1972 var heildarvélarafl fiskiskipaflotans tæp 300 

þúsund hestöfl en var komið í rúmlega 630 þúsund hestöfl árið 2002.7

Aflaukning aðalvéla fiskiskipaflotans hefur því verið um 112,7% á þessum 30 

árum. Það er forvitnilegt að skoða það í samanburði við 8% fjölgun skipa á 

sama tímabili. Það sést vel á þessari mynd að hestaflatalan er að vaxa um leið og 

fjöldi skipanna minnkar frá 1974 til ársins 1987. Þá hófst áðurnefnd þróun þegar 

mikið var smíðað af svokölluðu 9,9 lesta bátum. Þróunin upp á við er samstíga í 

fjölda og vélarafli fram yfir 1990 en þá fer skipunum að fækka en vélaraflið 

heldur áfram að vaxa. Það má gera ráð fyrir því að þar hafi mikil áhrif að smíði 

svokallaðra hraðfiskibáta. Þar er um að ræða frekar litla báta með aflmiklar 

vélar. Einnig bættust stærri og aflmeiri uppsjávarveiðiskip í flotann undir lok 

aldarinnar.  

 

7 Emil Ragnarsson (1990), Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1991-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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2.3 Orkunotkun fiskiskipa 
 

2.3.1 Olíunotkun 
 

Mikil eldsneytisnotkun fylgir nútíma fiskveiðum og olíunotkunin er 

veruleg miðað við heildarolíunotkun hér á landi. Miklar framfarir í smíði skipa 

og veiðitækni hafa haft áhrif á eldsneytisnotkunina.8
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Mynd 5. Samanburður á heildarolíunotkun og olíunotkunar fiskiskipaflotans. 

 

Á mynd 5 má sjá olíunotkun fiskiskipaflotans í samanburði við 

heildarolíunotkun landsmanna á árunum 1986 til 2002. Á þessu árum jókst 

olíunotkun landsmanna úr 685.085 tonnum í 856.358 tonn, eða um 25%. Á 

sama tímabili jókst olíunotkun fiskiskipaflotans úr 191.775 tonnum í 246.135 

tonn, eða um 28,3%. Hlutfallsleg olíunotkun fiskiskipaflotans miðað við 

heildarolíunotkun landsmanna var 28,7% árið  2002 en var 28,4% árið 1988. 

Sem hlutfall af heildarolíunotkun var olíunotkun fiskiskipaflotans mest árið 

1995, eða 35,6% en fór niður í 27,0% árið 2001.9

8 Orkuspárnefnd (2001) 
9 Orkuspárnefnd (2003) 
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Þessar tölur eru gagnlegar til að skoða það hvert hlutfall fiskiskipaflotans 

er í heildar olíunotkun hér á landi. En á þessu 30 ára tímabili sem verið er að 

skoða hér hafa breytingar í olíunotkun fiskiskipa verið meiri en þarna er sýnt. 

Árið 1972 var heildar olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans rétt rúmlega 130 

milljónir lítra en notkunin fór nokkuð jafnt og þétt vaxandi fram til ársins 1996 

þegar hún fór í rúmlega 315 milljónir lítra yfir árið. Það vekur athygli að þetta 

sama ár var fjöldi skipanna minnstur á þessu tímabili. Eftir það fór olíunotkunin 

að minnka aftur en árið 2002 er aftur aukning. Það ár var olíunotkunin tæplega 

290 milljónir lítra, eða ríflega tvöfalt meiri en árið 1972.10 

0

50

100

150

200

250

300

350

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

M
ill

jó
ni

rl
ítr

a

Svartolía Gasolía

Mynd 6. Olíunotkun fiskiskipaflotans, skipt í svartolíu og gasolíu. 

 

Mynd 6 sýnir skiptingu olíunotkunar fiskiskipaflotans eftir gasolíu og 

svartolíu. Orkukreppan fyrri, sem skall á árið 1973 hefur óveruleg áhrif á 

magntölur í olíunotkun enda var brugðist við henni með því að stjórnvöld 

stofnuðu olíusjóð sem notaður var til að greiða niður olíuverðið.11 En áhrifa 

orkukreppunnar síðari, sem skall á árið 1979, gætir greinilega því að þá varð 

notkun svartolíu mun stærri hluti af heildar olíunotkuninni og varð hlutfallslega 

mest 39,8%, árið 1983. Síðan dró úr notkun svartolíu en steig síðan hægt og 

 
10 Emil Ragnarsson (1990), Orkuspárnefnd (2003) 
11 Emil Ragnarsson,  (1991) 
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komst í 20% af heildarolíunotkun árið 1991 í kjölfar Persaflóastríðsins. Eftir 

það hefur hlutfall svartolíu af heildar olíunotkuninni verið lítið. 

 

Olíunotkun á hestafleiningu
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Mynd 7. Olíunotkun fiskiskipa í lítrum á hestafl. 12*

Mynd 7 sýnir það hvernig olíunotkunin hefur þróast þegar skoðað er 

olíunotkun á hestafl véla í fiskiskipum.13 Þarna sést það að undanfarin ár hefur 

dregið úr olíunotkun á hvert hestafl og kemur þar margt til. Hér er um að ræða 

öll vélskip, önnur en opna vélbáta. Því má gera ráð fyrir því að þarna komi til 

betri nýting fiskveiðiflotans, en talsvert er um það að skipum sé lagt hluta úr ári 

vegna þess að ekki eru til aflaheimildir til þess að halda þeim á veiðum og hefur 

það færst í aukana á síðari árum. Einnig er sífellt verið að taka fleiri skip úr 

rekstri. Af því leiðir að þótt hestaflatalan komi fram, þá er ekki víst að sá 

hestaflafjöldi hafi verið í notkun nema hluta af árinu, eða skip hafi ekki verið í 

rekstri, og þar af leiðandi ekki brennt olíu. Einnig má geta sér þess til að hluti 

minnkandi olíueyðslu á hestaf sé vegna þess að vélar séu orðnar sparneytnari. 

 

12 * Í hestaflstölum fyrir árin 1972-1990 eru hestaflatölurnar vegnar meðaltölur 
13 Emil Ragnarsson (1990), Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1991-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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2.3.2 Olíunotkun á sóknareiningu 

 
Emil Ragnarsson skipaverkfræðingur setti fram olíunotkun á hestafl-

úthaldsdag, sem gefur mun betri mynd af orkunotkun þar sem byggt er á 

sóknarþunga. Þegar úthaldsdagar eru eingöngu notaðir sem mælikvarði á sókn 

fiskiskipa þá er ekki tekið tillit til sóknareiningarinnar heldur lagðir saman 

sóknardagar misstórra skipa og skipa af ólíkri gerð. Ef hestaflastærðin er tekin 

með í reikninn fæst stærðin “hestafl-úthaldsdagar” sem gefur ágæta mynd af 

sóknarþunganum.  

Lítrar olíu á hestafl-úthaldsdag
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Mynd 8. Olíunotkun fiskiskipa í lítrum á hestafl-úthaldsdag. 

 
Mynd 8 sýnir olíunotkun á sóknareiningu á árunum 1972 til og með 

1990.14. Það eru litlar breytingar á milli ára og þetta hefur sveiflast frá 1,57 l/ha-

úth. árin 1976 og 77 og upp í 1,72 l/ha-úth. árið 1980. Frá árinu 1997 hefur ekki 

verið haldið utan um  úthaldsdaga og því er ekki hægt að sjá heildstæða mynd af 

olíunotkun á sóknareiningu yfir allt tímabilið. Hægt væri að grafa upp 

upplýsingar um daga á veiðum úr afladagbókum, sem skipum er nú skilt að 

skila inn. En þar sem skil á þeim hafa verið misgóð eftir flotum þyrfti mun 

umfangsmeiri vinnu en hægt er að leggja til hér, til að samræma upplýsingar um 

úthaldsdaga samkvæmt Útveginum og daga að veiðum samkvæmt 

afladagbókum. 

 
14 Emil Ragnarsson (1991) 
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2.4 Gróðurhúsalofttegundir 
 

“Jörðinni má á ýmsan hátt líkja við gróðurhús. Lofthjúpur 
jarðar gegnir svipuðu hlutverki og glerið í gróðurhúsinu. Hann 
hleypir greiðlega í gegnum sig sýnilegri sólargeislun en gleypir eða 
heldur inni miklum hluta varmageislunarinnar sem berst frá 
yfirborðinu.   Þannig takmarkar lofthjúpurinn varmatap frá 
jörðinni.  Þessi áhrif lofthjúpsins á hitastig og loftslag á jörðinni eru 
nefnd gróðurhúsaáhrif.  Án gróðurhúsaáhrifa væri meðalhitastig á 
jörðinni í kringum - 18°C í stað +15°C, eins og það er nú.  
Gróðurhúsaáhrifin eru þannig forsenda fyrir lífi á jörðinni í 
núverandi mynd.”15 

Lofttegundirnar vatnsgufa (H2O), koldíoxíð (CO2), metan (CH4), óson 

(O3), díköfnunarefnisoxíð (N2O), brennisteinshexaflúoríð  (SF6) og ýmis 

halógenkolefni gleypa varmageislun frá jörðu og stuðla þannig að 

gróðurhúsaáhrifum. Af þeim völdum eru þær kallaðar gróðurhúsalofttegundir.16 

Mynd 9. Áhrif sólargeisla á jörðina og lofthjúp hennar.   

 

15 Umhverfisstofnun (2003) 
16 Náttúruvernd (2002) 
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Á mynd 10 má sjá hlutfallslega skiptingu þeirra helstu GHL sem losuð 

eru út í andrúmsloftið hér á landi. Eins og sjá má þá er hlutur koldíoxíðs 

langstærstur, eða 84%. Aðrar tegundir eru mun minni; hlutfall metans af 

heildarlosuninni er 8%, díköfnunarefnisoxíðs er 4% og hlutfall flúorkolefnis er 

einnig 4%. Vetnisflúorkolefni eru 1% af heildinni og breinnisteinshexaflúríð er 

vart mælanlegt.17 

HFC 1%

FC 4%

N2O 4%

CH4 8%

SF6 0%

CO2 84%

Mynd 10. Hlutfallsleg skipting gróðurhúsalofttegunda sem losuð eru hér á landi. 

 

Þetta er hlutfall heildarlosunar GHL eins og áður var nefnt. Hvernig 

heildarlosun GHL skiptist niður á greinar atvinnulífsins og aðra þætti hér á landi 

má sjá á mynd 11. 

Samgöngur 
og tæki 

26%

Heimili 1%

Iðnaður 
36%

Jarðhiti 5%

Fiskiskip 
20%

Annað 12%

Mynd 11. Skipting heildalosunar gróðurhúsalofttegunda hér á landi eftir greinum. 

 
17 Umhverfisstofnun (2003) 
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Það má sjá að hlutur iðnaðar af heildarlosuninni er mestur, eða 36%, 

næst koma samgöngur og tæki með 26% og fiskiskipin eru í þriðja sæti með 

20% af heildarlosun GHL hér við land. Jarðhiti, heimili og annað eru með 

minna hlutfall eða samanlagt um 18% af heildinni.18 Þessar myndir sýna 

stöðuna árið 2001 og forvitnilegt hefði verið að skoða það hver staðan sé í dag 

og bera saman við þessar niðurstöður.  

 

Mynd 12. Þróun losunar gróðurhúsalofttegunda hér á landi 1990-2000 

Mynd 12 sýnir hvernig losun GHL hefur þróast frá 1990 til 2000. Þar má 

sjá að stór hluti losunarinnar kemur frá brennslu eldsneytis og að hlutur 

jarðhitanýtingar jókst undir lok aldarinnar.19 

2.4.1 Losun gróðurhúsalofttegunda frá fiskiskipum 
 

Á grundvelli rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um 

loftlagsbreytingar samþykktu íslensk stjórnvöld framkvæmdaáætlun, þar sem 

stefnt var að því marki að útstreymi gróðurhúsalofttegunda yrði ekki meira árið 

2000 en það var árið 1990. Það er þó að frádregnu útstreymi frá iðnaðarferlum 

 
18 Umhverfisstofnun (2003) 
19 Birna Hallsdóttir (2001) 
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nýrrar stóriðju sem byggði á hreinum og endurnýjanlegum orkulindum. Það 

markmið náðist.20 

Eins og fram kom á mynd 11 þá er hlutfall fiskiskipa í losun GHL um 

20% árið 2001. Samkvæmt gögnum Umhverfisstofnunar er losun GHL frá 

fiskiskipum eins og fram kemur á mynd 13. 
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Mynd 13. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá fiskiskipum. 

 
Mynd 13 sýnir heildarlosun GHL frá fiskiskipum fyrir árin 1982-2001 

samkvæmt töflu frá Umhverfisstofnun.21 Þar má vel sjá sveiflur í losuninni, en 

þær eru í samræmi við sveiflur í olíunotkun fiskiskipanna á þessum árum. 

Samkvæmt upplýsingum frá Birnu Hallsdóttur hjá Umhverfisstofnun þá 

er koldíoxíð (CO2) sú lofttegund sem mest er af í losun GHL frá fiskiskipum. 

Aðrar helstu tegundir GHL sem losna eru Metan (CH4) og díköfnunarefnisoxíð 

(N2O).22 

Tafla 1. Magntengdir útstreymisstuðlar GHL 

 
kg CO2/kg 
eldsneyti 

kg CH4/kt 
eldsneytis 

kg N2O/kt 
eldsneytis 

Gasolía 3,18 303,3 86,7
Svartolía 3,08 281,3 80,4

20 Umhverfisráðuneytið (2004) 
21 Birna Hallsdóttir (2004) 
22 Birna Hallsdóttir (2004) 
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Tafla 1 sýnir útstreymisstuðla fyrir GHL sem tengdir eru magntölum 

olíu, skipt eftir gasolíu og svartolíu. Þegar losun GHL var reiknuð út frá þessum 

stuðlum og olíunotkun fiskiskipanna fengust nokkru hærri tölur en birtust í 

gögnunum frá Umhverfisstofnun og sýnt er á mynd 13. En þessi munur er 

óverulegur. 
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Mynd 14. Losun GHL frá fiskiskipum, reiknað út frá magntengdum útstreymisstuðlum 

 

Mynd 14 sýnir losun GHL frá fiskiskipum, reiknað út frá magntengdum 

útstreymisstuðlum. Þetta súlurit nær yfir allt tímabilið sem verið er að skoða, en 

eins og áður sagði, gáfu þessir útreikningar heldur meira magn af GHL. 

 

2.4.2 Kælimiðlar 
 

Ýmis klórefnasambönd og brómíð hafa eyðandi áhrif á ósonlagið. 

Áhrifin eru mismikil og eru skilgreind með svokölluðum mögulegum 

ósoneyðandi stuðli, ODP (ozone depleting potentials).   Þau efni sem hafa hæsta 

ODP gildi eru efni sem innihalda brómið eins og halonar til dæmis. 

Klórflúorkolefnissambönd (CFC) eins og t.d. freon 12 hafa meiri eyðingarmátt 

en vetnisklórflúorkolefnissambönd (HCFC) eins og freon 22. ODP stuðull 

HCFC efnanna er ekki nema 5-10% af styrk CFC efnanna.  
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Minnkun á innflutningi HCFC efna að kröfu Evrópusambandsins er 

samkvæmt reglugerð EC 2037/2000 og gildir hún fyrir Ísland. Viðmiðunarárið 

er 1989 og magn viðmiðunarársins er fundið með því að notað magn CFC það 

ár er margfaldað með 2% að viðbættri notkun HCFC það árið. 

 

Tafla 2. Samdráttur í innflutningi HCFC efna samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins. 

 
Ár  1989 2002 2003 2004 2008 2010 
Minnkun 15% 55% 70% 75% 100% 

Samkvæmt þessu skal ekki flytja þessa kælimiðla inn eftir árið 2010 og 

segir í áðurnefndri reglugerð Evrópusambandsins að bannað sé að nota 

nýframleitt HCFC efni til að þjónusta og viðhalda kælikerfum frá 1. janúar 2010 

og frá 1. janúar 2015 er bannað að nota endurunnið HCFC efni til að þjónusta 

og viðhalda kælikerfum. 23 

Árið 2001 framkvæmdi Guðbergur Rúnarsson athugun til að kanna 

umfang kælimiðla í skipum hér við land. Samkvæmt hans athugun voru 160 

skip sem höfðu nokkra kæli- eða frystigetu í ársbyrjun 2001. Þar af notuðu 130 

skip freon 22 sem kælimiðil. Þá höfðu allmörg skip skipt yfir í ammoníak eða 

HFC kælimiðil, en HFC kælimiðlar hafa stundum verið nefndir 

staðgengikælimiðlar fyrir freon 22. Í töflu 3  má sjá hvernig kæli- og frystikerfi 

skipa skiptust í athugun Guðbergs: 

 

Tafla 3. Áfylling og ásafl R 22 kælikerfa. 

 
Stærð kerfis Ásafl Áfylling kg Fjöldi Alls tonn 

Mjög stór > 300 kW 2500 21 1) 52,5 

Stór 150-300 kW 1700 28 2) 47,6 

Meðalstór Allt að 150 kW 1300 22 28,6 

Lítil 7-12 kW 50-250 3) 59 8,8 

Önnur kerfi Matvælageymslur o.fl. 18 1000 4) 18,0 

Alls 1130 155,5 

23 Guðbergur Rúnarsson (2001) 
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Skýringar við töflu:  

1) 9 skipakerfi af 30 mjög stórum nota ammoníak. Ný skip sem nýskráð 

eru á árunum 2000-2001 eru búin kæli- og frystikerfum sem nota 

ammoníak og ískrapavélum sem nota HFC kælimiðla með háum 

gróðurhúsastuðlum. 

2) 7 af 35 stórum skipakerfum nota annan kælimiðil en R 22. 

3) Rörakælar í lestum nota 250 kg fyllingu en blásturskælar nota um 50 

kg. Meðaltalið, 150 kg, er sennilega metið í hærri kantinum. 

4) Matvælageymslur – tvö kerfi í stærri skipum, í mörgum skipum er eitt 

kerfi. Kæliskápur og frystikista eru í minni skipum. 24 

Helsta vandamálið við freonkerfin er leki kælimiðilsins út í 

andrúmsloftið með tilheyrandi eyðingu ósonlagsins og gróðurhúsaáhrifum af 

þeim völdum.  

Mynd 15. Kælimiðlanotkun samkvæmt bókhaldi Hollustuverndar. 

 

Allur innflutningur á R 22 fer í það að fylla á kerfi sem lekið hafa efninu 

út í andrúmsloftið. Árið 2000 var lekinn hér á landi um 50% af hleðslu 

kælikerfanna í fiskiskipunum. Þetta er mikill leki og er hann skýrður með 

eftirfarandi hætti; fyllt er á kerfi sem ekki hafa verið í rekstri um tíma en voru 

svo tekin í rekstur aftur og voru þá nánast tóm, skip með kælikerfi sem fylla 
 
24 Guðbergur Rúnarsson (2001) 
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þurfti á eru flutt inn og tekin í rekstur, kerfi eru illa hönnuð og smíðuð og leka 

því mikið, viðvarandi smálekar og óhöpp.25 

Guðbergur hefur reynt að leggja mat á það hver hinn raunverulegi leki R 

22 kælimiðla er í flota okkar Íslendinga. Niðurstöður matsins setti hann fram í 

eftirfarandi töflu en ekki kemur fram hvað lagt var til grundvallar matinu. 

Kælikerfin eru flokkuð eftir gæðum og er þeim skipt í góð, dágóð og ævintýri.  

Tafla 4. Lekamat fyrir R 22 kælimiðla. 

 

Reiknaður meðaltalsleki frá frystikerfum er 23,2% og 31,8% frá 

kælikerfum. Veginn meðaltalsleki frá frysti- og kælikerfum hefur reiknast vera 

25,4%. 

Mynd 16. Árleg kælimiðlanotkun fiskiskipa – aðrir en ammoníak. 

 

Mynd 16 er fengin úr skýrslu Guðbergs Rúnarssonar og hann byggir 

hana á skrá Hollustuverndar.26 Miðað við að þetta sé hin raunverulega notkun 

þessara kælimiðla og lekinn frá þeim er helmingur af hleðslu kerfanna, þá er 

hægt að gera sjá það hversu mikið lekur út í andrúmsloftið. Þannig hefur lekinn 

í tonnum talið verið um 90 tonn árið 1998 og um það bil 40 tonn árið 2001. 

 

25 Guðbergur Rúnarsson (2001) 
26 Guðbergur Rúnarsson (2001) 
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3 Veiðarfæri 
 

Sá þáttur sem hvað mest áhrif hefur á orkunotkun fiskiskipa eru 

veiðarfærin sem skipin nota. Margar gerðir veiðarfæra eru til, en hér á landi eru 

aðallega notuð 7 mismunandi veiðarfæri. Val á veiðarfærum getur ráðist af 

mörgum þáttur, m.a. hvaða fisktegund á að veiða, kjörhæfni veiðarfæris, dýpi 

sjávar á veiðislóð og botngerð, o.s.frv. Helstu veiðarfæri sem notuð eru hér við 

land eru:  

 

• Vörpur 

• Dragnætur 

• Plógar 

• Hringnætur 

• Net 

• Lína  

• Handfæri 

 

Nokkrar útfærslur geta verið innan hverrar gerðar veiðarfæris, en í 

megindráttum er veiðarfærið eins að uppbyggingu og aðferðin við veiðarnar er 

sú sama.27 

Veiðarfærum hefur verið skipt í nokkra megin flokka, en þeir eru: 

 

• Togveiðarfæri 

• Umlykjandi veiðarfæri 

• Kyrrstæð veiðarfæri 

• Önnur hreyfanleg veiðarfæri28 

27 Einar Hreinsson (2003) 
28 Emil Ragnarsson (2003) 
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3.2 Togveiðarfæri 
 

3.2.1 Botnvörpur 
 

Botnvörpu, sem og öðrum vörpum, verður best lýst sem trektlaga 

netpoka. Fremst á þessum netpoka, þar sem hann er breiðastur, er opið, en hann 

mjókkar svo aftur í opnanlegan enda, þar sem fiskurinn safnast saman í 

trollpokanum. Möskvastærð botnvörpunets er mismunandi eftir því hvort verið 

er að veiða rækju, humar eða fisk. Algengust möskvastærð fiskibotnvörpu er 

135 mm. Á efra byrði botnvörpuopsins, á höfuðlínunni, eru flotkúlur sem þjóna 

þeim tilgangi að halda henni opinni í lóðréttu plani.  

 

Mynd 17. Botnvarpa 

 
Á neðra byrðinu eru járn- eða gúmmíhjól, svokallað fótreipi eða 

bobbingalengja, sem halda vörpunni við botninn, en þau auðvelda líka drátt 

vörpunnar yfir ójöfnur á hafsbotninum. Fram úr hliðarbyrðum botnvörpunnar, 

vængjunum, ganga svokallaðir grandarar, en það eru vírar, sem liggja fram í 

toghlerana, en toghlerar þjóna þeim tilgangi að “skvera” trollið, þ.e. að halda því 

opnu í láréttu plani. Toghlerarnir eru fastir við togvírana, en þeir eru tenging 

veiðarfærisins við fiskiskipið.29 

Botnvörpuveiðar fara fram á þann hátt að vörpunni er slakað til botns og 

hún dregin fram og til baka um hafsbotninn. Sá fiskur sem verður á vegi 

vörpunnar og lendir innan við hlerana bregst við og syndir undan vörpunni. 
 
29 Einar Hreinsson (2003) 
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Draga þarf vörpuna það hratt að fiskurinn gefist upp og lendi inni í henni og 

færist aftur í trollpokann. Oftast nægir að draga á rúmlega tveggja sjómílna ferð 

en það er samt breytilegt eftir tegund, stærð og ástandi bráðarinnar. 30 

3.2.2 Flotvörpur 
 

Flotvarpa er að mörgu leiti frábrugðin botnvörpu enda er notkunarsvið 

hennar allt annað. Hún snertir nánast aldrei hafsbotninn, heldur er hún dregin 

uppi í sjó, á því dýpi sem hentar hverju sinni. Op flotvörpunnar er nánast 

kassalaga, sem kemur til af því að hún er samsett úr 4 netbyrðum. Netið er mjög 

stórriðið, sérstaklega möskvarnir fremst í trollinu og getur möskvastærðin verið 

á annað hundrað metrar. Möskvarnir minnka svo eftir því sem aftar dregur í 

vörpuna og hafa náð hefðbundinni trollmöskvastærð, 135 mm, þegar kemur 

aftur að pokanum. 

 

Mynd 18. Flotvarpa 

 

Nánast ekkert flot er á höfuðlínunni, því að henni er lyft með því að hafa 

efri grandarana styttri en þá neðri. Og þar sem varpan nemur aldrei við botn þarf 

ekki að hafa fótreipi að neðan. En línan fremst á neðra byrðinu, fiskilínan, er 

þyngd með keðju, til að halda lóðréttri opnun. Þung lóð eru fest við neðri 

grandarana, rétt framan við vörpuna, til þess að opna hana vel og til þess að 

hægt sé að stilla dýpi hennar í drættinum og sökkva henni eftir þörfum.  

Hlerar flotvörpu eru í öðrum hlutföllum en botnvörpuhlerar. Þeir eru 

hærri og styttri en bornvörpuhlerar. Þannig verður vatnsaflsfræðileg nýting 
 
30 Einar Hreinsson (2003) 
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betri, en þessi lögun hlera er ekki nothæf fyrir botnvörpur, vegna áhrifa botnsins 

á hlerana. Veiðar með flotvörpu ganga út á það að hitta á fisk sem er uppi í sjó. 

Flotvarpan, eins og nafnið gefur til kynna, snertir sjaldan eða aldrei botninn, 

heldur er hún dregin á því dýpi sem fiskurinn er á. Staðsetning bráðarinnar fæst 

með fiskleitartækjum skipsins og þar er hægt að sjá það á hvaða dýpi bráðin 

heldur sig. Á vörpunni er bergmálsmælir sem gefur stöðu hennar í lóðréttu plani 

og gefur einnig upplýsingar um það hvort fiskur er að ganga inn um op 

vörpunnar. Staðsetningu vörpunnar í lóðréttu plani er stjórnað með 

víralengdinni, þyngd vörpunnar og toghraðanum.31 

3.2.3 Plógar 
 

Þrenns konar veiðar eru helst stundaðar með plógum hér við land. En 

það eru hörpudiskveiðar, kúfiskveiðar og ígulkerjaveiðar. Hörpudiskplógur er 2-

3 metrar á breitt og um 40 cm á hæð. Fremst á honum er járnrammi og aftan við 

hann er járnnet að neðan og venjulegt net að ofan, eða jafnvel að allt netið er úr 

járni. Hann tekur aðeins nokkra sentimetra ofan í botninn, enda er 

hörpudiskurinn ofan á botninum.  

 

Mynd 19. Hörpudiskplógur. 

 

Kúfiskplógur er allur úr járni. Hann er eins konar járnkassi sem situr á 

sleðameiðum og framan á honum er tönn sem gengur niður í sandbotninn. Sjó er 

dælt í gegnum barka sem liggur niður í plógkjaftinn og hann er leiddur meðfram 
 
31 Einar Hreinsson (2003) 
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tönninni þar sem hann spítist niður í sandinn og grefur frá henni. Þetta er gert 

vegna þess að kúfskelin er grafin u.þ.b. 20 sentimetra ofan í sandinn. 

Ígulkerjaplógar eru svipaðir að gerð og  hörpudiskplógar, bara minni.32 

3.3 Umlykjandi veiðarfæri 
 

3.3.1 Hringnót 
 

Stærstu veiðarfærin að fyrirferð og verðmætum eru hringnæturnar. Hér 

við land eru þær eingöngu notaðar við veiðar á síld og loðnu. Þorsk- og 

ufsaveiðar í nót þekktust á árum áður en eru nú bannaðar.  

 

Mynd 20. Hringnót 

 

Hringnætur eru trapisulaga, aflangar að lögun. Að ofan er flotteinn með 

flotmagn um 20 kg/m og að neðan er blýteinn sem þyngdur er með blýi, u.þ.b. 5 

kg/m. Netið í nótinni er inni í þessum ramma. Annar endi nótarinnar kallast 

skott en hinn endinn poki, en þar safnast fiskurinn saman. Neðan á nótinni eru 

festir svokallaðir snurpuhringir og í gegnum þá gengur snurpuvírinn sem er til 

þess að draga nótina saman að neðan og loka henni þannig. Möskvastærð 

síldarnóta er 31 mm, að meðaltali eru síldarnætur 550 metra langar og 180 metra 

djúpar. Möskvar loðnunóta eru 21 mm, þær eru að meðaltali 500-550 metra 

 
32 Einar Hreinsson (2003) 
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langar og ýmist 90 eða 180 m djúpar eftir því hvort um er að ræða grunnnætur 

eða djúpnætur. 

Veiðiaðferðin er sú að fundin er fiskitorfa með hjálp bergmálsmæla. 

Þegar búið er að staðsetja torfuna og afstaða skipsins miðað við hana er talin 

vera viðunandi er nótin keyrð út og henni lagt í hring utan um torfuna. Þegar 

neðri teininn hefur sokkið nægjanlega mikið er “snurpað”, þ.e. nótinni er lokað 

að neðan með því að draga neðri teininn inn. Nótin er síðan dregin um borð uns 

nægjanlega mikið hefur verið þrengt að fiskinum til að hægt sé að dæla honum 

um borð. 33 

3.3.2 Dragnót 
 

Dragnót er einskonar sambland af togveiðarfæri og umlykjandi 

veiðarfæri. Að lögun er hún mjög svipuð botnvörpu, en með mun lengri 

vængjum. Ekki eru grandarar eða togvírar við dragnót, heldur eru langir 

dragstrengir, svokölluð tóg, festir beint í vængendana og tengjast þeir skipinu.  

 

Mynd 21. Dragnót 

 

Algeng höfuðlínulengd dragnótar hér við land er 40 – 130 metrar og 

lóðrétt opnun er 2 – 15 metrar. Möskvarstærð dragnótarnets er á bilinu 145 – 

300 mm. Lengd dragnótartógs er almennt á bilinu 700 – 1100 m og sverleikinn 

frá 10 – 40 mm. Veiðiaðferðin er sú að fyrst er annað tógið keyrt út og lagt í 

boga. Þegar fyrra tógið er runnið út kemur að því að kasta dragnótinni og síðan 

er hitt tógið lagt í boga á móti hinu. Þegar seinna tógið er runnið út er skipið 

statt nærri endanum á hinu tóginu sem þá er tekið um borð og síðan er byrjað að 

 
33 Einar Hreinsson (2003) 
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keyra áfram. Þegar þannig er dregið eru tógin dregin saman hvort á móti öðru 

um leið og dragnótin dregst áfram. Við þetta smalast fiskurinn saman á milli 

tóganna og lendir að lokum í dragnótinni. Að lokum er hún hífð um borð og 

aflinn losaður úr henni.34 

3.4 Kyrrstæð veiðarfæri 
 

3.4.1 Net 
 

Hvert net er ferhyrnd eining úr neti. Að ofanverðu er teinn með floti í 

sem kallast flotteinn. Að neðan er blýateinn, einskonar kaðall sem þyngdur 

hefur verið með blýi. Til endanna, í lóðréttu hliðum netsins, eru tóg sem kölluð 

eru brjóst. Möskvastærð þessara neta er frá 150 – 230 mm eftir því hvaða 

fisktegundir verið er að veiða og á hvaða veiðisvæði netin eru lögð.  

 

Mynd 22. Net 

 

Hvert net er 55 metrar að lengd en dýptin er mismunandi eftir 

möskvastærð netsins, oft á bilinu 6 – 14 metrar. Netin eru lögð 10 eða fleiri, fest 

saman á endunum og mynda þannig einskonar netvegg, sem kallast trossa. Við 

neðri enda trossunnar eru sett einskonar akkeri sem kallast drekar sem þjóna 

þeim tilgangi að halda trossunni kyrri svo að hún berist ekki með straumum. 

Við svokallaðan sérta, sem er sterkt tóg fest í drekann, eru fest færi sem ná upp 

á yfirborð og í þau festir belgir og bauja til að halda færinu uppi og einnig að 

auðvelda það að trossan finnist aftur. Veiðiaðferðin er einföld. Netin eru lögð og  

 
34 Einar Hreinsson, (2003) 
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á meðan þau liggja syndir fiskurinn í þau og festist. Netaveiðar byggjast því á 

því að fiskurinn sé á ferðinni.35 

3.4.2 Lína 
Lína er einfalt veiðarfæri að uppbyggingu. Lóðin, þ.e. línan sjálf er oft 5 

eða 7 mm í þvermál hjá trillum og minni bátum en algengast er að hún sé 9 mm 

hjá stærri bátum með beitningavél. Á lóðina eru festir 40-50 cm langir taumar 

með tæplega eins og hálfs meters millibili. Á enda taumsins festist járnöngull. 

Þar sem ekki er beitningavél um borð er oftast beitt í landi. Línan er beitt í bala 

og hver bali inniheldur 400 króka. Venjuleg setning hjá línubátum sem róa með 

handbeitta línu eru 40 balar, eða 16000 krókar, og því er slík lína rúmlega 22 

km löng. Lína beitningavélabáta er gjarnan um og yfir 36000 krókar en slík lína 

er 27 – 30 sjómílur á lengd.36 

Mynd 23. Lína 

 

Línan er lögð á botninn og á hvorum enda eru færi sem ná upp á yfirborð 

og þar eru belgir og baujur til að halda færinu á floti og einnig að auðvelda það 

að línan finnist. Endi línunnar er festur við botninn með litlum dreka, stein eða 

kröku. Handbeitta línu þarf að þyngja með vissu millibili, en lína 

beitningarvélabáta er þyngri vegna segulnagla sem taumarnir festast í. Gjarnan 

er sett færi með vissu millibili til að hægt sé að komast inn á línuna, ef hún 

slitnar t.d. Algengustu beitur sem notaðar eru hér eru smokkfiskur, síld, loðna 

og einnig eitthvað af makríl og kúfiski.37 

Veiðiaðferðin byggir á því að laða fiskinn að agninu á krókunum. Áhrif 

beitunnar er því þungamiðjan í þessum veiðiskap. Að mörgu er að hyggja við 
 
35 Einar Hreinsson (2003) 
36 Jón Bessi Árnason (2004) 
37 Einar Hreinsson (2003) 
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línuveiðar og verður að velja rétta tímann til að leggja línuna. Það getur skipt 

sköpum um árangur auk veiðistaðarins. Til dæmis reyna steinbítsveiðimenn sem 

veiða í Látraröst að leggja línuna fyrir liggjandann því steinbíturinn lítur varla 

við beitunni á meðan straumurinn er hvað mestur.38 

3.4.3 Handfæri 
 

Handfæri eru hér sett í flokk með kyrrstæðum veiðarfærum, en það er í 

raun ekki alveg rétt lýsing. Þótt báturinn sem við veiðarnar er notaður, hafi verði 

stöðvaður, þá rekur hann undan vindi og straumum á meðan verið er að veiða og 

því fer veiðarfærið yfir ákveðið svæði á meðan veiðar fara fram.  

 

Mynd 24. Handfærarúlla 

 

Handfæri samanstendur af rúllu, færi og slóða. Slóðinn er 6-8 metra 

langt eingirni og á hann eru festir krókar, 6-8 stykki eftir atvikum. Neðst á 

slóðanum er svo lóð til að sökkva honum. Færið sem liggur frá slóðanum og 

upp í rúlluna er 1,8 – 2,0 mm eingirni. Algengt er að handfæraveiðar séu 

stundaðar á 30-70 m dýpi, en stundum er þó farið niður á 200 metra dýpi. 

Veiðiferlið er í dag nánast sjálfvirkt eftir að slóðanum hefur verið kastað fyrir 

borð, því að færinu er stjórnað með rafdrifnum tölvustýrðum vindum. 

 
38 Jón Bessi Árnason (2004) 
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Mannshöndin þarf því lítið að koma nálægt veiðiskapnum fyrr en slóðinn kemur 

upp og taka þarf fiskinn af krókunum.39 

Litlar sem engar rannsóknir eru til hér við land um það hvernig fiskurinn 

bregst við handfærunum og því er erfitt að segja til um það hver aðalgaldurinn 

við þær veiðar eru. En áratuga reynsla manna hefur kennt þeim að haga veiðum 

sínum á þann hátt að áhrifaríkt sé. 

 

3.4.4 Gildrur 
 

Gildrur eru ekki mikið notaðar hér við land og litlar upplýsingar til um 

slíkar veiðar. Álagildrur hafa verið notaðar eitthvað en það hefur lítið magn 

verið veitt er í þær. Kuðungagildrur fyrir beitukóngsveiðar eru eitthvað notaðar 

um þessar mundir. Tilraunir með gildruveiðar á öðrum tegundum eins og humar 

og þorski voru gerðar, en þóttu ekki skila þeim árangri sem stefnt var að og var 

þeim hætt.40 Um þessar mundir hefur eitt skip verið við tilraunaveiðar á 

krabbategundum í gildrur hefur árangur verið gloppóttur og ekki komin raunhæf 

reynsla á það. Þessar gildrur sem hér hafa verið nefndar eru frekar litlar og því 

hafa straumar ekki mikil áhrif á þær. Það kann að vera vandamál að nota gildrur 

hér við land vegna erfiðra veðurskilyrða og sterkra hafstrauma.  

 

Mynd 25. Dæmi um þorskgildru 

 
39 Einar Hreinsson (2003) 
40 Gunnar Jónsson, Karl Gunnarsson og Ólafur Karvel Pálsson (1998) 
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Útgerðarfélag Akureyringa notar gildru til að fanga þorsk til áframeldis, 

með ágætum árangri. Sú gildra er mjög stór og frá henni liggur langt net sem 

kallast leiðari, en hann er til þess ætlaður að beina fiskinum inn í gildruna. Þetta 

skilar nokkrum afla yfir árið, en uppistaða þess afla er frekar smár fiskur. Það 

má ljóst vera að svo stórt veiðarfæri hlítur að verða fyrir miklum áhrifum 

strauma og líklegt að ekki sé hægt að nota hana nema inni á lygnum fjörðum. 

Veiðigeta þessara veiðarfæra er líka lítt þekkt við íslenskar aðstæður þótt 

erlendis séu til margar útgáfur af gildrum.  
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4 Orkunotkun eftir veiðarfærum 
 

4.1 Framsetning Orkuspárnefndar 
 

Eins og áður sagði hefur veiðarfærið afgerandi áhrif á orkunotkun 

fiskiskipa og því er nauðsynlegt að reyna að skoða málin út frá því. 

Orkuspárnefnd hefur, í samvinnu við Fiskifélag Íslands, skilgreint skiptingu afla 

út frá gögnum í ritinu Útvegur á eftirfarandi þætti: 

 

Vinnsluskip:  Sjófrystur afli af öllum miðum að frádregnum 

sjófrystum uppsjávarafla. 

Togskip:  Botnfisk- og flatfiskafli togara auk alls afla af 

skelfiski. Einnig allur afli af fjarlægum miðum 

fyrir utan uppsjávarafla. Síðan er dreginn frá afli 

vinnsluskipa. 

Bátar:  Botn- og flatfiskafli báta. 

Loðnuskip: Allur loðnu- og síldarafli íslenskra skipa. 

Kolmunnaskip: Allur kolmunnaafli íslenskra skipa. 

 

Að sama skapi voru fengnir stuðlar frá Fiskifélaginu um 

eldsneytisnotkun fyrir þessa flokka og samræmast þeir eldsneytistölum ársins 

2000.41 Ekki verður fjallað meira um það en hér verða samt skoðuð þau 

olíunotkunarviðmið sem lögð voru til grundvallar í þeirri skýrslu.  

 

Bátar:  0,18 kíló olíu á  hvert kíló afla. 0,49 togskipsígildi 

Togskip:  0,37 kíló olíu á hvert kíló afla . 1,00 togskipsígildi 

Vinnsluskip:  0,62 kíló olíu á hvert kíló afla. 1,65 togskipsígildi 

Loðnuskip: 0,026 kíló olíu á hvert kíló afla. 0,07 togskipsígildi 

Kolmunnaskip: 0,078 kíló olíu á hvert kíló afla. 0,21 togskipsígildi 

 

Hér er viðleitnin sú að reikna allt á sama grundvöll til að fá 

samanburðarhæf gögn. Viðmiðunargildið er togskipsígildið og reynt að finna 

 
41 Orkuspárnefnd (2001) 
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vegin gildi fyrir aðrar tegundir. Það gefur auga leið að þessir stuðlar eru mjög 

gróf nálgun við olíunotkun. Það helgast af því að t.d. nota bátar flestar gerðir 

veiðarfæra og algengt er að sami báturinn noti tvenns konar og jafnvel þrenns 

konar veiðarfæri yfir árið. Veiðar á síld og loðnu eru ekki eingöngu í nót og 

notkun flotvörpu við þær veiðar hefur færst mjög í aukana á síðustu árum. Eins 

munu þau ár sem loðnuveiðar hafa brugðist gefa mun meiri olíunotkun á afla en 

þarna kemur fram. Það þarf einnig að taka tillit til þess að undir liðinn togskip 

fellur allur skelfiskafli, en reginmunur er á skelfiskveiðum og venjulegum 

togveiðum.  

 

4.2 Olíunotkun og veiðarfæri 
 

Vegna hinna gífurlegu áhrifa sem notkun veiðarfæra hafa á olíunotkun 

fiskiskipa er mikilvægt að finna tengingu þar á milli. Framsetning 

Orkuspárnefndar sem fjallað var um í kaflanum hér á undan er viðleitni í þá átt 

en nær samt ekki að taka til hvers veiðarfæris fyrir sig. Hér er farin sú leið að 

reyna að finna það út hversu mikil olíunotkun skipa er eftir veiðarfærum. Í ritinu 

Útgerð og afkoma, sem gefið var út af hagdeild Fiskifélags Íslands, er hægt að 

sjá það hver útgjöld vegna olíukaupa hafa verið fyrir skip í ákveðnum 

stærðarflokki og með ákveðið veiðarfæri. Innan þess flokks er svo gefin upp 

stærð meðalskipsins í brúttórúmlestum og einnig er meðalvélin gefin upp í 

hestöflum. Í þessum sömu gögnum koma einnig fram úthaldsdagar 

meðalskipsins sem og fjöldi róðra auk ýmissa annarra forvitnilegra upplýsinga.  

Fyrir þau ár þar sem vegið meðalolíuverð er þekkt er hægt að finna út 

olíumagnið sem notað var. Tæknideild Fiskifélags Íslands hefur skráð vegið 

meðalolíuverð yfir ákveðið tímabil og er stuðst við þau verð í þessum 

útreikningum. Teknar voru saman upplýsingar um þessa þætti yfir fjögurra ára 

tímabil, árin 1986 til 1989, og út frá þeim upplýsingum voru svo búnir til stuðlar 

sem sýna lítra af olíu á hestafl-úthaldsdag fyrir ýmsar vélastærðir og ákveðin 

veiðarfæri. 
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Mynd 26. Línurit sem sýnir l/ha-úth sem fall af meðalvélarstærð við togveiðar 

 
Á mynd 26 er sýnt línurit sem unnið er úr áðurnefndum gögnum. Þetta 

er við blandaðar veiðar, þ.e. ekki er um hreinar botnvörpuveiðar að ræða, heldur 

er einhvern hluta ársins verið með önnur veiðarfæri eins og línu eða net. Stuðull 

fyrir hreinar togveiðar væri því hærri. En þarna má fara í línuritið með ákveðna 

vélarstærð og lesa af y-ásnum hver stuðull l/ha-úth er. Þetta línurit er dæmi um 

það hvernig fyrirliggjandi gögn voru skoðuð og notuð til stuðnings við að finna 

út nálgun á olíunotkun við hvert veiðarfæri. 

 

4.3 Olíunotkun og hlutfallsleg skipting hennar við veiðar 
 

Hlutfallsleg skipting olíunotkunar er mjög misjöfn eftir því hvaða 

veiðarfæri er verið að nota og það getur einnig verið mjög breytilegt eftir 

árstíma. Síðast en ekki síst er þetta breytilegt eftir því á hvaða veiðisvæði er sótt, 

enda verður hlutur siglinga meiri eftir því sem lengra er sótt. Það er því 

forvitnilegt að skoða hlutfallslega skiptingu olíunotkunar eftir veiðarfærum. 

Tæknideild Fiskifélags Íslands gerði á sínum tíma allmikla úttekt á þessum 

þáttum og nú í seinni tíð hefur Emil Ragnarsson skipaverkfræðingur hjá Ver 

Skiparáðgjöf ehf. gert margar slíkar úttektir. Stuðst er við þessar mælingar í 

köflunum sem hér fara á eftir.  
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4.3.1 Veiðar í botnvörpu 
 

Mynd 27. Ísfisktogari 

 

Skip sem draga botnvörpu þurfa að nota mikla orku við veiðarnar enda 

eru þau að draga mikinn þunga eftir hafsbotninum. Mesti tími þessara skipa fer í 

það að draga veiðarfærið og á þeim tíma er álagið á aflvél skipsins tiltölulega 

mikið.  
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Mynd 28. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar hjá ísfisktogara, mælingar í einum togara 
1998-1999. 

 

Á mynd 28 er tekið dæmi um skuttogara sem dregur botnvörpu og ísar 

aflann um borð. Mælingar fóru fram á árunum 1998-99. Þetta skip var eingöngu 

við veiðar á heimamiðum. Þrátt fyrir það fóru tæplega 26% af olíunni í það að 

komast til og frá fiskimiðum og keyra á milli þeirra. Samanlagt fóru 3,8% í það 
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að kasta vörpunni og hífa og 9,1% fóru þegar verið er að meðhöndla veiðarfærið 

um borð, þ.e. lása úr toghlerum, hífa inn grandarana, draga trollið inn á dekk og 

losa síðan úr pokanum. Síðan er trollið gert kastklárt aftur, híft út o.s.frv. 59,2% 

af olíunotkuninni varð til við beinar veiðar, þ.e. sjálft togið. 2,1% 

olíueyðslunnar fór fram þegar skipið var í höfn. Það kom einnig fram í þessum 

gögnum að olíunotkun þessa togara var 331 l/tonn.42 

Sambærileg mynd fæst úr erindi Emils Ragnarssonar skipaverkfræðings 

frá Orkuþingi 1991 en þar fjallaði hann um mælingar sem gerðar voru um borð í 

6 skuttogurum á árunum 1976-82.  

 

Skuttogari með botnvörpu

12%

1%

63%

24%
Í höfn

Vegna siglinga 

Við köstun og
töku vörpu
Á togi

Mynd 29. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við togveiðar, mælingar í sex togurum 
1976-1982. 

 

Það er lítill munur á hlutföllunum á myndum 28 og 29 og því er ekki 

hægt að merkja það að nokkrar breytingar eigi sér stað frá þessari mælingu til 

hinnar áðurnefndu, sem er nýrri. Olíunotkunin í þessum mælingum reyndist 

einnig vera svipuð, eða 340 l/tonn að meðaltali.43 Í töflu 5 eru rannsóknir sem 

gerðar voru um borð í skuttogurum sem veiddu á heimamiðum og ísuðu aflann 

um borð. Þar sjást svipaðar tölur yfir lítra á tonn og áður hafa komið fram og ef 

tekið er meðaltal þessara talna fæst 397 l/tonn.  

 

42 Emil Ragnarsson (1999) 
43 Emil Ragnarsson (1991) 
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Tafla 5. Niðurstöður rannsókna um borð í ísfisktogurum. 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
1 Skuttogari S01 723 2169 1 15 282 260 2,25
2 Skuttogari S02 442 1800 1 8 73 367 1,86
3 Skuttogari S03 969 2820 1 16 199 440 1,94
4 Skuttogari S04 742 3000 19 359 4.222 437 1,71
5 Skuttogari S05 462 2000 29 330 4.790 310 2,25
6 Skuttogari S06 461 2000 24 302 3.359 419 2,33
7 Skuttogari S07 942 3200 24 308 4.491 461 2,10
8 Skuttogari S07 942 3200 21 290 3.510 556 2,10
9 Skuttogari S08 296 1500 26 301 3.546 319 2,51

10 Skuttogari S09 875 3000 22 357 4.691 478 2,09
11 Skuttogari S10 488 2200 26 321 3.660 343 1,78
12 Skuttogari S14 548 2035 18 141 1.556 331 1,80
13 Skuttogari S10 488 2200 26 323 2.935 439 1,82

Tafla 5 sýnir einnig olíunotkun skuttogara miðað við sóknarþunga og er 

hún rokkandi á bilinu 1,71 l/ha-úth. og upp í 2,51. Þó sést það að í þeim 

tilfellum sem sama skipið kemur fyrir tvisvar, S07 og S10, er enginn munur 

annars vegar og lítill munur hins vegar, á milli ára.44 

Í erindi sínu á Orkuþingi 1991 setti Emil Ragnarsson fram dæmi um 

samanburð á olíunotkun ísfisk- og frystitogara. Í því dæmi gerði hann ráð fyrir 

því að bæði skipin væru hönnuð til þess að gegna hlutverki sínu, þ.e. við ísun 

aflans annars vegar og við frystingu hins vegar, og þar af leiðandi voru skipin í 

dæminu misstór hvað skrokk og vélarafl varðar. Niðurstaðan úr því dæmi var sú 

að olíunotkun í lítrum á tonn afla væri 14% meiri hjá frystitogaranum en 26% 

meiri ef miðað var við lítra olíu á sjódag.45 

Tafla 6. Niðurstöður rannsóna um borð í frystitogurum 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
14 Skuttogari S11 1096 3342 1 39 198 1591 2,42
15 Skuttogari S11 1096 3342 2 76 783 811 2,50
16 Skuttogari S12 1199 3342 1 51 428 954 2,40
17 Skuttogari S12 1199 3342 1 35 411 708 2,49
18 Skuttogari S13 784 4076 2 74 813 782 2,11

44 Emil Ragnarsson (2004) 
45 Emil Ragnarsson (1991) 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 39

Í töflu 6 eru tölur úr rannsóknum sem gerðar voru um borð í þremur 

frystitogurum árið 1997. Í dæmum 14 og 16 er um Smuguveiðar að ræða og 

olíunotkun á tonn afla er áberandi mikil í þeim tilfellum. Hin þrjú dæmin eru af 

heimamiðum. Meðal olíunotkun þeirra skipa er 767 l/tonn. Það er hátt í 

helmingi meiri olíunotkun en ísfisk togararnir sýna í olíulítrum á tonn afla. Ef 

við skoðum olíunotkun frystitogaranna sem veiddu í Smugunni þá notuðu þeir 

að meðaltali 1273 l/tonn. Það er 66% meiri olíunotkun en hjá frystitogurum á 

heimamiðum. En þess má geta að viðkomandi ár var slakt hvað afla snertir og 

því er samanburður ekki einhlítur. 

 

Mynd 30. Frystitogari 

 

Vélbátar sem veiða með botnvörpu og ísa aflann um borð lúta líklega 

sama lögmáli og skuttogarar við sama veiðiskap hvað hlutfallslega skiptingu 

olíunotkunar varðar. Þó má gera ráð fyrir því að vélbátarnir fari með 

hlutfallslega minna í siglingar þar sem þeir sækja gjarnan styttra. Eins má gera 

ráð fyrir því að minna fari í að hífa vörpuna og kasta henni þar sem dýpið er 

gjarnan minna á þeim slóðum sem vélbátarnir toga á. Að sama skapi myndi 

hlutfallsleg olíunotkun við beinar veiðar aukast.  

Tafla 7. Niðurstöður rannsókna um borð í vélbátum sem veiddu með botnvörpu 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
22 Vélbátur V01 248 800 6 64 256 430 2,15
23 Vélbátur V02 162 1000 26 112 1221 200 2,18
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Tafla 7 sýnir tölur frá rannsóknum um borð í tveimur vélbátum sem 

veiddu með botnvörpu og ísuðu aflann. Þar sést olíunotkun upp á 430 l/tonn 

annars vegar og 200 l/tonn hins vegar. Þetta er gífurlegur munur sem skýrist af 

einstaklega mikilli aflasæld þess skips sem betur kom út. En það skip er einnig 

tæknilega mun öflugra.46 

4.3.2 Veiðar í humarvörpu 
 

Mynd 31. Humar- og línuskip 

 

Ekki er eingöngu verið að veiða fisk í botnvörpu. Til dæmis eru rækja og 

humar veidd í botnvörpu en þá eru vörpurnar sérhannaðar til þeirra veiða. Lítum 

á dæmi um veiðar í humarvörpu. Á mynd 32 má sjá hlutfallslega skiptingu 

olíunotkunar við humarveiðar með humarvörpu. Hér er hlutur beinna veiða mun 

meiri en kemur fram hjá togurum við botnfiskveiðar, enda sækja humarbátar að 

jafnaði mun styttra en togarar.  

 

46 Emil Ragnarsson (2004) 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 41
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Mynd 32. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við humarveiðar, mælingar um borð 
í einu vélskipi 1998 

 
Humarveiðar fara fram á frekar litlu dýpi og þar af leiðandi verður hlutur 

hífingar og köstunar minni en hjá togurum. Meðaltal mælinga um borð í tveimur 

humarbátum sýndu olíunotkun upp á 449 l/tonn  annars vegar og 402 l/tonn hins 

vegar, og er þar átt við allan afla sem landað var.47 

Tafla 8. Niðurstöður mælinga um borð í humarbátum 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
24 Vélbátur V03 199 761 5 25 65 449 1,53
25 Vélbátur V04 103 995 6 28 91 402 1,31

Hér er það athyglisvert að minna skipið, 103 brl, er með 30% aflmeiri 

aðalvél, meiri afla og minni olíueyðslu miðað við sóknareiningu og það notar 

einnig minni olíu á hvert tonn af afla.  

 

47 Emil Ragnarsson (2004) 
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4.3.3 Veiðar í rækjuvörpu 
 

Mynd 33. Vélbátur sem veiðir með rækjuvörpu 

 

Enn eru rækjuveiðarnar ónefndar. Ekki fundust upplýsingar um 

hlutfallslega skiptingu olíunotkunar rækjuveiðiskipa en líklegt má telja að það 

sé svipað og hjá humarbátunum, alla veganna á þeim vélskipum sem veiða 

svokallaða innfjarðarækju og rækju undan Norðurlandi.  Yfirleitt er togað lengi 

á rækju, 6-10 klukkutíma eða lengur. Því  er hlutfallsleg notkun í hífingu og 

köstun ekki mikil. En rækja er veidd bæði á vélbátum og togurum og eru margir 

sérhæfðir rækjufrystitogararnir stórir og glæsilegir. Rækjan er þá gjarnan fryst 

um borð í þessum stóru skipum enda eru þau oftast að sækja langt og á fjarlæg 

mið eins og á Flæmingjagrunn.  

 

Tafla 9. Niðurstöður rannsókna um borð í vélbátum sem veiddu með rækjuvörpu 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
44 Vélbátur V15 138 862 14 103 188 942 1,99
45 Vélbátur V16 125 761 24 177 327 761 1,85

Samkvæmt niðurstöðunum í töflu 9 þá er olíunotkun vélbáta með 

rækjuvörpu talsvert mikil, eða að meðaltali 852 lítrar á tonn af rækju. En það 

kann að skýrast, að hluta til með því að rækjuaflinn er ekki mikill að magni og 

það er mun minni meðafli við rækjuveiðar en við humarveiðar.  
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4.3.4 Veiðar í loðnunót 
 

Mynd 34. Nóta- og flotvörpuskip 

 

Við nótaveiðar fer mest af olíunni í það að sigla enda taka beinar veiðar 

ekki langan tíma og skipin eru yfirleitt fljót að ná miklu magni af afla. Mynd 35 

hér á síðunni sýnir hlutfallslega skiptingu olíunotkunar fyrir skip sem veiðir 

með loðnunót.  

 

Vélbátur með loðnunót á heimamiðum
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Mynd 35. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við loðnuveiðar í nót veturinn 2000, 
mælingar í einu skipi. 

 
Mælingar fóru fram að vetri til og hlutfall olíunotkunarinnar sem fer í 

það að sigla er 72,7%. Eins má sjá það að það fara ekki nema 6,6% olíunnar í 

það að leita að loðnu sem segir manni það að veiðistaður hafi verið þekktur og 

því hafi ekki þurft mikla leit. 2,6% fara í lón og rek og 8,3% olíunotkunarinnar 
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fer fram þegar skipið er í höfn. Það eru ekki nema 9,8% olíunotkunarinnar sem 

fara í beinar veiðar.48 En það er ekki þar með sagt að þetta sé hin endanlega 

mynd af hlutfallslegri olíunotkun við loðnuveiðar í nót.  

Vélbátur með loðnunót á heimamiðum

18,5%

3,8%4,0%

52,6%
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Sigling
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Beinar veiðar

Lón og rek

í höfn

Mynd 36. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við loðnuveiðar í nót veturinn 1999, 
mælingar í einu skipi 

 

Mynd 36 sýnir niðurstöður annarra mælinga sem einnig voru gerðar að 

vetri til. Þessar mælingar sýna talsvert aðra skiptingu og sást á mynd 35. Hér er 

hlutur siglinga 52,6%, hlutur leitar er 21,1% og 18,5% verða vegna beinna 

veiða. Hlutfall olíunotkunar í höfn er 3,8% og 4,0% í lón og rek.49 

Tafla 10. Niðurstöður rannsókna um borð í nótaskipum á loðnu 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
27 Vélbátur V06 666 3000 5 41 4917 37 1,49
28 Vélbátur V07 350 1740 31 89 14198 18 1,67
29 Vélbátur V08 414 1000 21 86 9493 13 1,41
30 Vélbátur V09 347 1250 11 55 6270 22 2,04
31 Vélbátur V10 251 1150 24 89 7193 26 1,82
32 Vélbátur V11 556 2100 13 75 7829 32 1,61
33 Vélbátur V12 317 825 19 79 8187 15 1,91
34 Vélbátur V13 335 660 18 86 8150 15 2,21
35 Vélbátur V14 402 1065 16 52 8875 10 1,64
36 Vélbátur V06 666 3000 15 41 16883 9 1,21

48 Emil Ragnarsson (2004) 
49 Emil Ragnarsson (2004) 
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Í töflu 10 sést vel hversu lítil olíueyðslan er miðað við hvert tonn af afla. 

En þetta er ekki sambærilegt við aðrar tegundir því að loðna er verðlítill fiskur 

og magnið mikið sem veitt er í einu. En það er athyglisvert að bera saman dæmi 

27 og 36 en þar er um sama skipa að ræða. Mælingar í dæmi 27 fóru fram þegar 

skipið var á loðnuveiðum að sumri til en mælingar í dæmi 36 fóru fram á 

vetrarvertíð. Olíunotkun á tonn afla var fjórfalt meiri við veiðarnar að sumri til 

og stuðullinn lítrar á hestafl-úthaldsdag er talsvert hærri yfir sumartímann.  

 

4.3.5 Veiðar í síldarnót 
 

Mynd 37. Nótaskip á síld 

 

Síldveiðar í nót lúta svipuðu lögmáli og loðnuveiðar í nót. En miðað við 

þau gögn sem stuðst er við hér, er nokkur munur er þar á milli og er þar fyrst að 

nefna að hlutfallslega meiri olía fer í það að leita að síldinni eða tæplega 30%. 

Ekki fara nema 7,9% af olíunotkuninni í beinar veiðar. Rúmlega 55% af 

olíunotkuninni fara í það að sigla til og frá fiskimiðum. Samkvæmt þessum 

mælingum notar þetta síldveiðiskip ekki stóran hluta olíunnar í höfn, aðeins 

1,5%. En það skal haft í huga að þessi hlutfallslega skipting á við um skip sem 

veiða á heimamiðum.  

 



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

_____________________________________________________________________ 
 46
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Mynd 38. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við síldveiðar í nót á heimamiðum, 
mælingar um borð í einu skipi 1998-1999 

 

Til eru mælingar sem gerðar voru um borð í síldarbáti sem veiddi með 

nót bæði á heimamiðum og fjarlægari miðum. Þar kemur fram að skip sem 

stundar slíkar veiðar notaði tæplega 70% olíunnar í það að sigla til og frá 

fiskimiðunum, 20% olíunnar fóru í það að leita að síldinni og aðeins 5% fóru í 

beinar veiðar. Sáralítið fór í það að láta reka eða lóna eða aðeins 0,7%.50 

Vélbátur með síldarnót, heima og fjarlæg mið
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Mynd 39. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við síldveiðar í nót heima og heiman, 
mælingar um borð í einu skipi 1998 

 

50 Emil Ragnarsson (2004) 
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Í dæminu á mynd 39 var skip með sjókælingu fyrir aflann og það getur 

hugsast að hann eitthvað af aflanum hafi farið í vinnslu til manneldis sem myndi 

skýra að hluta til þann hluta olíunotkunarinnar sem varð til í höfn. Löndun hefði 

þá tekið lengri tíma og skipskraninn þá notaður við það. Þar með hefur aflgjafi 

skipsins verið keyrður á álagi á meðan á löndun stóð.  

Í samanburði við veiðar á heimamiðum hefur hlutfallslega meira farið í 

að sigla til og frá miðunum sem er eðlilegt þar sem um veiðar á fjarlægum 

miðum er að ræða að hluta til. En þegar olíumagn í lítrum á tonn af afla er 

skoðað kemur í ljós mun meiri olíunotkun en við loðnuveiðar í nót. Hæsta gildi 

fyrir lítra á tonn af afla við loðnuveiðarnar var 37 en í töflu 10 sem sýnir þessi 

gildi fyrir síldveiðar eru gildin mjög mismunandi, allt frá 25 upp í 139 l/tonn. 

 

Tafla 11. Niðurstöður rannsókna um borð í nótaskipum á síld 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
41 Vélbátur V15 179 750 3 24 200 139 1,54
42 Vélbátur V14 402 1065 5 29 2004 25 1,61
43 Vélbátur V06 666 3000 4 24 1516 82 1,74

Dæmi 43 í töflu 11 er sama skip og kemur fyrir í dæmum 27 og 36 í 

töflu 10. Þá var það skip við loðnuveiðar en er hér komin inn sem síldveiðiskip 

með sjókældan afla og veiðir bæði heima og á fjarlægum miðum. Við 

loðnuveiðarnar var það skip með hæsta og lægsta gildið fyrir lítra á tonn af afla 

eða 37 og 9 en er hér með 82 lítra á síldartonn upp úr sjó.51 

51 Emil Ragnarsson (2004) 
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4.3.6 Veiðar í net 
 

Mynd 40. Vélbátur á netaveiðum 

 

Netaveiðar hafa verið stundaðar lengi og stór hluti þorskaflans við Ísland 

hefur verið, og er veiddur í net. Net eru kyrrstæð veiðarfæri og krefjast því ekki 

mikillar olíunotkunar en samt fer drjúgt í það að sigla til og frá fiskimiðunum 

enda landa netabátar gjarnan daglega.  
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Mynd 41. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við netaveiðar, mælingar um borð í 
einum netabát 1998-1999 

 

Mestur hluti tímans á sjó fer í það að draga netin og leggja þau aftur en 

þar sem ekki eru mikil átök við veiðarnar og veiðarfærið dregið upp af 

botninum en ekki eftir honum, þá er hlutfallsleg olíunotkun við beinar veiðar 
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ekki mikil eða 37% í þessu dæmi sem hér er sýnt.52 Við netaveiðarnar má áætla 

að álag á aflvél skipsins sé ekki mikið. Olíunotkun í höfn er nokkur enda landa 

netabátar gjarnan daglega eins og áður var nefnt. Þá er skipskraninn notaður við 

löndun og vélar keyrðar til að knýja hann. Svo er jafnvel legið í landi hluta 

sólarhringsins og þá hafa menn ekki fyrir því að tengja landrafmagn. Því eru 

vélar keyrðar til að framleiða rafmagn á meðan stoppað er á milli veiðiferða. 

Einnig er oftast stoppað um helgar. 

Tafla 12. Niðurstöður rannsókna um borð í netabátum 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif. Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
38 Vélbátur V01 248 800 70 118 1260 101 1,35
39 Vélbátur V15 179 750 72 121 984 122 1,32
40 Vélbátur V03 199 761 34 102 1155 94 1,40

Olíunotkun netabáta er ekki mikil ef miðað er við togskipin, enda er 

orkunotkun við netaveiðar ekki mikil. Meðan á veiðum stendur er skipið mjög 

ferðlítið og fer áfram með þeim hraða sem netin eru dregin um borð. Tafla 12 

sýnir niðurstöður rannsókna sem gerðar voru um borð í þremur netabátum. 

Meðaltals olíunotkun á tonn afla hjá þessum þremur vélbátum eru 106 lítrar.53 

Vélbátur með net á heimamiðum
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Mynd 42. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við netaveiðar, mælingar um borð í 
tveimur netabátum 1980-1981 

 
52 Emil Ragnarsson (2004) 
53 Emil Ragnarsson (2004) 
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Á Orkuþingi 1991 var sett fram hlutfallsleg skipting olíunotkunar fyrir 

netabáta og er sú skipting áþekk mynd 41 á bls. 48. Þær mælingar fóru fram í 

tveimur stórum vertíðabátum á árunum 1980-81. Í því dæmi fer heldur stærra 

hlutfall í siglingar, eða 51% á móti 47,5% í fyrra dæminu. 41% fara í beinar og 

óbeinar veiðar í þessu dæmi  45% í því fyrra. Það munar einu prósenti á 

olíunotkun í höfn. Í dæminu frá Orkuþingi var olíunotkun á tonn afla 176 lítrar, 

sem er nokkru meira en kemur fram í dæminu hér á undan.54 

4.3.7 Veiðar með línu 
 

Mynd 43. Línubátur með beitningavél um borð 

 

Hvað línuveiðar varðar má líklega leyfa sér það að vísa beint í mælingar 

sem gerðar hafa verið í netabátum. Veiðiaðferðirnar eru áþekkar. Veiðarfærið er 

lagt og það síðan dregið um borð aftur og lítið vélarafl þarf til þessara veiðar, 

líkt og gerist með netaveiðarnar. Línuveiðar með handbeitta línu eru í flestum 

tilfellum dagróðrar þar sem farið er út að nóttu og komið í land seinni part sama 

dag. Það er að sjálfsögðu misjafnt hversu langt er sótt, líkt og gerist við aðrar 

veiðar. Bátum með beitningavélar um borð hefur fjölgað mikið á síðasta áratug 

og talsvert er um að netabátum, eldri og minni nótaskipum og jafnvel 

skuttogurum hafi verið breytt í línuskip með beitningavél. Það má leiða líkum 

að því að hlutfallsleg skipting olíunotkunar hjá dagróðrabátum með handbeitta 

línu og línubátum með beitningavél sé svipuð því að þótt beitningavélaskipin 

 
54 Emil Ragnarsson (1985) 
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séu á útilegu og landi kannski á fjögurra til sex daga fresti, þá sækja þau lengra 

en dagróðrabátarnir og sigla einnig á milli veiðisvæða í sömu veiðiferðinni. 

 

4.3.8 Veiðar með dragnót 
 

Mynd 44. Dragnótabátur 

 

Veiðar í dragnót eru talsverðar en það eru frekar minni bátar og 

meðalstórir sem stunda þær veiðar. Eins og fram kom í kaflanum um 

veiðarfærin, þá er dragnót einskonar sambland af togveiðarfæri og umlykjandi 

veiðarfæri. Það er ekki ljóst hvaða stuðul setja ætti á dragnótaveiðarnar en óhætt 

er að álykta sem svo að það séu ekki orkufrekar veiðar. En líklegt má telja að 

hann sé eitthvað hærri en stuðull kyrrstæðra veiðarfæra en talsvert lægri en fyrir 

botnvörpur.  

4.3.9 Veiðar með kúfiskplóg 
 

Mynd 45. Kúfiskveiðiskip 
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Kúfiskveiðar eru stundaðar hér við land en í litlu mæli. Ekki eru til gögn 

um hlutfallslega skiptingu olíunotkunar kúfiskskipa eða annarra skipa sem veiða 

með plógum. Rannsóknir sem gerðar voru á olíunotkun  kúfiskveiðiskips sýndu 

það að skipið notaði 26 l/tonna og eyðslustuðullinn 1,28 l/ha-úth. fyrir 

viðkomandi skip.55 

Tafla 13. Niðurstöður rannsókna um borð í kúfiskveiðiskipi 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
26 Vélbátur V05 144 633 69 69 2148 26 1,28

4.3.10 Flotvörpuveiðar 
 

Veiðar með flotvörpu hafa færst verulega í vöxt á síðustu 10 árum og í 

því sambandi má benda á úthafskarfaveiðar á Reykjaneshrygg og 

kolmunnaveiðar. En það hefur einnig færst verulega í vöxt að aðrar tegundir, 

eins og síld og loðna, sem hafa að mestu leyti verið veiddar í nót fram á þennan 

dag, eru veiddar í flotvörpu.  

 

4.3.10.1 Loðnuveiðar með flotvörpu 

 

Mynd 46. Flotvörputogskip 

 

55 Emil Ragnarsson (2004) 
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Hér á árum áður, þegar skipin veiddu loðnuna eingöngu í nót, voru þau 

bundin því að loðnan væri á því dýpi sem næturnar náðu niður á og auk þess 

þurfti hún að vera í nægilega þéttum torfum til þess að árangur næðist af því að 

kasta nótinni á hana. Með loðnuveiðum í flotvörpu opnuðust nýir möguleikar 

við veiðarnar og hægt var að stunda þær við fjölbreyttari skilyrði en áður. En 

aftur á móti eru flotvörpuveiðar mun orkufrekari en nótaveiðarnar.  

 

Vélbátur með loðnutroll á heimamiðum

1,1%

48,6%

0,8%
1,2%

48,3% Sigling

Leit

Beinar veiðar

Lón og rek

í höfn

Mynd 47. Hlutfallsleg skipting olíunotkunar við veiðar í loðnuflotvörpu, mælingar 
um borð í einu skipi 2000. 

 

Hlutfallsleg skipting olíunotkunarinnar er einnig allt önnur en við 

nótaveiðar. Hér er hlutfall siglinga innan við helmingur af heildar 

olíunotkuninni og er nánast sama hlutfall og fer í beinar veiðar. Aðeins 0,8% 

fara í leit, enda þurfa skipin ekki að leita að þéttum torfum á hentugu dýpi, 

heldur kasta þau vörpunni þegar þau koma á miðin og toga svo fram og til baka 

og leita um leið. Lón og rek eru einnig hverfandi lítill hluti, aðeins 1,2%. 

Olíunotkun í höfn er 1,1% af heildarolíunotkuninni.  

Tafla 14. Niðurstöður rannsókna um borð í flotvörpuskipi á loðnuveiðum 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
37 Vélbátur V06 666 3000 5 29 7077 32 2,64

Í þessu dæmi er aðeins tekið dæmi um eitt skip en mælingarnar ná yfir 5 

veiðiferðir. Aflabrögðin hafa verið ágæt því meðalafli í veiðiferð eru rúmlega 
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1.400 tonn. Það er talsverð olíunotkun eða 32 l/tonn og eyðslustuðull miðað við 

sóknarþunga er 2,64 l/ha-úth.56 

4.3.10.2 Kolmunnaveiðar með flotvörpu 

 

Mynd 48. Kolmunnaveiðiskip 

 

Íslendingar veiða kolmunna eingöngu í flotvörpu og það er ekki langt 

síðan við fórum að veiða hann í einhverju magni. Það var ekki fyrr en undir lok 

síðustu aldar sem eitthvert magn fór að berast frá íslenskum kolmunnaskipum 

en í dag er afli þeirra mikill. Ekki eru til mælingar yfir hlutfallslega skiptingu 

olíunotkunar kolmunnaskipa, en áætla má það að hlutdeild togsins sé meiri en 

hjá þeim skipum sem veiða loðnu í flotvörpu. Kolmunnaskipin þurfa að sækja 

aflann út fyrir landhelgina hluta af vertíðinni og má því gera ráð fyrir því að það 

fari talsverður hluti olíunnar í siglingar.  

Orkunotkunastuðull Orkuspárnefndar fyrir kolmunnaskip, fenginn frá 

Fiskifélagi Íslands, er einskorðaður við þann veiðiskap og hægt er að heimfæra 

hann beint upp á kolmunnaveiðar í flotvörpu þar sem ekki er um önnur 

veiðarfæri að ræða. Samkvæmt þeim stuðli nota kolmunnaskipin 0,078 kíló af 

olíu á hvert kíló af afla.57 Umreiknað í lítra á tonn með eðlisþyngd olíu 0,87 

gefur okkur olíunotkun upp á 90 l/tonn. 

 

56 Emil Ragnarsson (2004) 
57 Orkuspárnefnd (2001) 
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4.3.10.3 Síldveiðar með flotvörpu 

 

Mynd 49. Flotvörputogskip 

 

Engar rannsóknir fundust á síldveiðum í flotvörpu. En það er vitað að 

slíkur veiðiskapur hefur færst í aukana líkt og gerst hefur með loðnuveiðar. Það 

má ímynda sér það að hlutfallsleg olíunotkun sé svipuð og gerist við aðrar 

veiðar á uppsjávartegundum í flotvörpu. Hvað olíunotkun varðar er það líklegt 

að hún sé meiri en við loðnuveiðar í flotvörpu og minni en gerist við 

kolmunnaveiðar. En þetta eru ágiskanir og ekki til að byggja á. 

 

4.3.10.4 Flotvörpuveiðar á úthafskarfa – frystitogarar 

 

Mynd 50. Frystitogari 

 

Veiðar á úthafskarfa hafa verið stundaðar frá Íslandi frá því í byrjun 

tíunda áratugar síðustu aldar. Þær veiðar hófust að vísu í lok þess 9. en afli var 

óverulegur. Aflinn er veiddur á frystitogurum og heilfrystur um borð. Ekki eru 

aðgengilegar mælingar á hlutfallslegri skiptingu olíunotkunar við 
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úthafskarfaveiðar en rannsóknir hafa verið gerðar á olíunotkun við veiðarnar. 

Tafla 15 sýnir mælingar um borð í þremur frystitogurum við veiðar á 

Reykjaneshrygg. Þarna er verið að veiða karfa í flotvörpu og talsvert löng 

sigling á miðin.  

Tafla 15. Niðurstöður rannsókna um borð í frystitogurum á úthafskarfaveiðum 

 
Stuðlar 

Dæmi Gerð skips Skip Brl Hö Veiðif Úth.d Afli tonn l/tonn l/haúth
19 Skuttogari S11 1096 3342 3 83 1576 467 2,65
20 Skuttogari S12 1199 3342 3 100 1932 468 2,71
21 Skuttogari S13 784 4076 4 124 1656 644 2,11

Veiðitíminn í úthafskarfanum er frá apríl byrjun til júlíloka. Reynslan 

hefur sýnt að mánuðirnir eru misgjöfulir og þar af leiðandi notkun olíu á tonn 

afla. Sem meðaltalsstuðul hér að ofan má fá 526 l/tonn. 
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4.4 Þróun afla á síðustu árum 
 

Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um það hvernig olíunotkun 

fiskiskipanna er eftir veiðarfærum. Í framhaldi af því er ekki úr vegi að skoða 

það hver þróun hefur verið í notkun þessara veiðarfæra og til þess að fá 

einhverja mynd af því er best að skoða aflabrögð í helstu veiðarfærin. 

 

4.4.1 Afli í helstu kyrrstæðu veiðarfærin 
 

Helstu kyrrstæðu veiðarfærin, lína og net, hafa lengi verið notuð hér við 

land. Það sama á við um handfærin. Þau eru tekin hér með sem kyrrstæð 

veiðarfæri, vegna þess að þótt handfærabátur sé á einhverri ferð með 

veiðarfærið á meðan á veiðum stendur, þá er það ekki knúið áfram af vélarafli, 

heldur af vindum og straumum. Mynd 51 sýnir þessa þróun þar sem dæmi voru 

tekin með nokkurra ára millibili.58 
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Mynd 51. Þróun afla eftir veiðarfærum  

 

58 Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1979-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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Miklar breytingar hafa átt sér stað í aflabrögðum í net. Á árunum 1979 

til 1987 var netaaflinn 120-130 þúsund tonn á ári, en eftir það minnkaði hann 

hratt og á fyrri hluta 10 áratug síðustu aldar var netaaflinn kominn niður fyrir 60 

þúsund tonn og hefur verið á bilinu 50-60 þúsund tonn síðan.  

Afli á línu hefur ekki sveiflast eins mikið en sjá má stíganda í þeim 

veiðum á síðari hluta 9. áratugarins. Líklegt má telja að þar skipti miklu 

svokölluð línutvöföldun sem var við lýði á þeim árum, en hún byggðist á því að 

fyrir hvert eitt tonn veitt á línu fengu skipin eitt tonn í kvóta á móti. Þetta átti 

við vetrarmánuðina frá nóvemberbyrjun til febrúarloka. Línutvöföldunin var svo 

afnumin um miðjan síðasta áratug síðustu aldar. Afli á línu hélt samt áfram að 

vaxa og er það sjálfsagt vegna aukins fjölda báta með línubeitningavél. Línuafli 

nú er í kringum 80 þúsund tonn á ári. Handfæraafli hefur verið nokkuð stöðugur 

í kringum 20 þúsund tonn á ári.  

 

4.4.2 Afli í vörpur 
 

Veiðar í botnvörpu eru miklar og eins og sjá má á mynd 52, þá hefur 

aflamagn í botnvörpu tekið mikla dýfu frá því á seinni hluta 9. áratugar síðustu 

aldar.59 
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Mynd 52. Þróun fiskafla í botnvörpu 

 
59 Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1979-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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Frá 1995 hefur afli fiska í botnvörpu verið nokkuð stöðugur í kringum 

250 þúsund tonn á ári. Þegar skoðaður er afli annarra tegunda í botnvörpu, eins 

og humars og rækju, þá kemur það í ljós að humarafli hefur verið tiltölulega 

stöðugur í langan tíma og verið í kringum 6 þúsund tonn á ári. En það hafa verið 

gífurlegar sveiflur í rækjuaflanum eða allt frá rúmlega 10 þúsund tonnum á ári 

upp í 80 þúsund.60 
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Mynd 53. Þróun rækju- og humarafla í botnvörpu  

 

Það er athyglisvert að mesta uppsveiflan í rækjuaflanum verður á 

svipuðum tíma og niðursveifla í afla í botnvörpu. Hvort tengsl séu þarna á milli 

er ekki viðfangsefni þessa verkefnis, en það má koma fram hér að það er altalað 

meðal sjómanna að bein tengsl séu þarna. Reyndir skipstjórnarmenn telja sig 

merkja það munstur að þegar þorksafli dregst saman, þá aukist rækjuafli og svo 

öfugt. Ekki verður farið dýpra í þessa sálma hér. En það skal líka bent á það að 

rækjuaflinn stendur hvað hæst á þessari mynd þegar olíunotkun var kvað mest 

hjá fiskiskipum hér á landi. 

 

60 Fiskifélag Íslands, Hagdeild (1979-1997) og Hagstofa Íslands (1998-2002) 
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Veiðar á uppsjávarfiskum í flotvörpu eru nokkuð nýjar af nálinni eins og 

áður hefur komið fram. 
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Mynd 54. Þróun afla í flotvörpu 

 
Mynd 54 sýnir þróunina í afla í flotvörpu á árunum 1997 til 2003.61 Eins 

og myndin ber með sér hófust slíkar veiðar ekki að neinu marki fyrr en undir lok 

síðustu aldar og það eru kolmunnaveiðarnar sem vaxa mest og hraðast enda er 

hann eingöngu veiddur í flotvörpu. Varðandi loðnu og síld, þá er rétt að ítreka 

það að á þessari mynd er eingöngu verið að sýna afla í flotvörpu. Afli í nót 

kemur ekki fram á þessari mynd. Úthafskarfaaflinn hefur verið nokkuð stöðugur 

á þessu tímabili, verið í kringum 40 þúsund tonn á ári.  

 

61 Fiskistofa (2004) 
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4.5 Þróun veiðarfæra 
 

Veiðarfæri eru í stöðugri þróun og all lengi hefur verið horft til þess að 

þróa veiðarfærin í þá átt að minnka þá orkuþörf sem fylgir notkun  þeirra. Þetta 

á fyrst og fremst um togveiðarfæri, enda er þar helst hægt að hafa  áhrif á 

orkunotkun við beinar veiðar. Framleiðendur toghlera hafa lengi unnið að því að 

þróa framleiðslu sína og í dag telja þeir sig hafa náð verulegum árangri. 

 Toghleraframleiðandi hér á landi hefur, í samstarfi við 

skipstjórnarmenn, hannað toghlera sem hafa góða endingu og núorðið fylgir 

hverju hlerasetti hugbúnaður sem gerir skipstjórnarmönnum kleift að mæla og 

skrá virkni hleranna úr brúnni. Þar hefur þróun hleranna miðað að því að ná 

meiri skverun með sömu olíueyðslu, m.ö.o. að ná meiri árangri með sömu 

olíunotkun.62 Við hönnun ákveðinna toghlera sem fluttir eru inn, voru notaðir 

loftfræðilegir útreikningar og tilraunir. Samkvæmt upplýsingum frá 

innflutningsaðila þeirra hefur náðst verulegur eldsneytissparnaður við að nota 

þá.63 Þetta eru aðeins tvö dæmi um það sem hefur verið að gerast hjá 

toghleraframleiðendum en flestir, ef ekki allir, eru sífellt að leita leiða til að 

draga úr orkuþörfinni við togveiðar. 

Það sama má segja um þá sem framleiða og/eða selja vörpur. Sem dæmi 

má nefna að það hefur talsvert verið unnið í því að minnka viðnám 

togveiðarfæra og talsverður árangur hefur náðst. Grennra en sterkara garn er 

framleitt og hnútalaust net hefur rutt sér til rúms í trollnetum. Hampiðjan hefur 

hannað flotvörpu, svokallað þantroll, en tæknin á bak við það er sögð byggjast á 

því að sá straumur sem myndast í sjónum við það að trollið er dregið í gegnum 

hann nýtist til þess að þenja trollið út og opna það vel. Þetta veldur því einnig að 

möskvar vörpunnar strekkjast og hreyfast þar af leiðandi minna. Þessi útþensla 

vörpunnar helst alla leið aftur í poka. Þessi hönnun á Gloríu þantrollinu er sögð 

minnka dráttarmótstöðu um 20%.64 Það gefur auga leið að slíkur árangur skiptir 

miklu máli, ekki síst í ljósi þess hversu flotvörpuveiðar hafa aukist mikið á 

síðustu árum.  

 
62 Hleragerðin 
63 Atlas Ísgata hf 
64 Hampiðjan 
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Nýverið var kynnt hér á landi tveggja belgja fiskitroll og rækjutroll. 

Trollið hefur verið reynt í tveimur íslenskum frystitogurum og að sögn 

skipstjóra þeirra er reynslan af því góð. Það er sagt fiska meira en eldri gerðir, 

fiskurinn fari betur í tveimur pokum en einum. Síðast en ekki síst næst 

talsverður olíusparnaður með notkun þess um leið og meira fiskast.65 

Mynd 55. Botnvarpa í tilraunatanki. 

 

Árið 1984 voru gerðar rannsóknir hjá Dansk Fiskeritechnologisk Institut 

á því hver hlutfallsleg mótstaða hvers hluta veiðarfæris væri við vörpuveiðar. 

Verkefni þetta var liður í  “OLIEFISK” - verkefninu og meðal þátttakanda í því 

hér á landi voru Fiskifélag Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Niðurstöður áðurnefndra rannsókna voru meðal annars að þegar um hefðbundna 

botnvörpu var að ræða, þá var hlutfallsleg mótstaða netgarnsins um það bil 60% 

af heildarmótstöðunni og hlutfallsleg mótstaða hlera var um það bil 20%. Önnur 

mótstaða var vegna togvíra, grandara og annars búnaðar. Þannig að ef minnka 

ætti heildarmótstöðuna um 10% með því að draga úr mótstöðu toghleranna 

eingöngu, þá þyrfti mótstaða þeirra að minnka um 50%. Mælingar vegna 

flotvörpu sýndu hlutfallslega mótstöðu netgarnsins 88,2% og hlutfallslega 

mótstöðu hlera 11%. Hlutfall mótstöðu togvíra var aðeins 0,8%.66 

Svipaðar tölur fengust yfir hlutfallslega mótstöðu við botnvörpuveiðar í 

rannsóknum sem Emil Ragnarsson gerði árið 1999 um borð í íslensku togskipi. 

 
65 Fiskifréttir (2004) 
66 Hansen, U.J. og Wileman, D. (1984, a) 
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Samkvæmt þeim rannsóknum var hlutfallslega mótstaða vörpunnar með búnaði 

61,3%, mótstaða toghlera var 23,2% og mótstaða togvíra var 15,5%.67 

Einn liður í áðurnefndu OLIEFISK verkefni var að kanna mótstöðu 

netgarnsins í togveiðarfærum sérstaklega. Gerðar voru rannsóknir á hefðbundnu 

trollneti með hnútum og einnig á hnútalausu garni. Helstu niðurstöður úr þeim 

rannsóknum sýndu að ef neti með hnútum var skipt út fyrir hnútalaust net, þá 

fékkst 20% minni mótstaða. Tilraunir voru einnig gerða með að minnka 

sverleika netgarns í kassalaga rækjutrolli. Var notað netgarn sem hafði ¾ af 

þeim sverleika sem verið hafði í upphaflega netinu og var það sett í hliðar- og 

yfirbyrði vörpunnar, að pokanum undanskildum. Við það minnkaði mótstaða 

vörpunnar um 13% og heildamótstaða togveiðarfærisins minnkaði um 8%.  

Þá var einnig prófað að auka möskvastærð í trolli. Tilraunin var gerð 

með spærlingsvörpu sem upphaflega hafði 100 mm möskva. Sett var net með 

400 mm möskvum í toppvængina og net með 200 mm möskvum í toppnetið. 

Með því fékkst 10-15% minni mótstaða vörpu og heildarmótstaðan minnkaði 

um 7-11%. Rannsóknir með tveggja belgja troll, sem hafði sömu breidd og 

einfalt troll sýndu 25-30% minni mótstöðu en við hefðbundið einfalt troll.68 

67 Emil Ragnarsson (1999) 
68 Hansen, U.J. og Wileman, D. (1984, b) 
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5 Tæknilegir áhrifaþættir á orkunotkun 

 

5.1 Hönnun, rekstur og viðhald fiskiskipa 
 

Orkunotkun fiskiskipa fer mikið eftir því hvernig veiðarfæri þau vinna 

með eins og glöggt hefur komið fram. Allamargir aðrir þættir geta haft áhrif á 

orkunotkunina og flesta þessa þætti má hafa áhrif á í hönnun skipsins, rekstri og 

viðhaldi þess. Helstu hönnunarþættir sem hafa áhrif eru: 

 

• Heppilegir mótstöðueiginleikar skips  

• Góðir skrúfueiginleikar  

• Eðlileg vélarstærð  

• Eyðslugrönn aðalvél  

• Góð nýtni aflkerfis  

• Nýting á kælivatni og afgasi til upphitunar  

• Nýting á afgasi til framleiðslu á rafmagni  

• Góð einangrun vistavera skipsins  

 

Taka þarf tillit til allra þessara þátta við hönnun og smíði skips til þess 

að draga úr orkunotkun og útblæstri. Helstu rekstrarþættir sem hafa áhrif á 

orkunotkun skipa eru:  

 

• Ganghraði almennt valinn með tilliti til olíunotkunar  

• Rétt val á samspili snúningshraða og skrúfuskurðar  

• Dregið sé úr siglingum  

• Betri mótstöðueiginleiki veiðarfæra  

• Nota landrafmagn í höfn  

• Halda gróðurmyndun á bol í skefjum  

• Rétt stilltar dieselvélar  

• Heppileg lega á skipi.69 

69 Emil Ragnarsson (1991) 
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Í byrjun 9. áratugarins kannaði tæknideild Fiskifélags Íslands áhrif 

botngróðurs og yfirborðshrjúfleika á mótstöðu og olíunotkun skipa. Niðurstöður 

úr þeirri rannsókn sýndu 42-53% meiri olíunotkun á ganghraðasviðinu 10,5-

14,5 hnútar á klukkustund áður en botnhreinsun var framkvæmd á skipinu. 

Sama könnun leiddi í ljós u.þ.b. 2 hnúta minni ganghraða á klukkustund fyrir 

botnhreinsun, þegar notaður var sami snúningshraði aðalvélar. 70 Taka þarf tillit 

til þess að þarna var um sérstakt tilfelli að ræða þar sem skipið hafði legið lengi 

og safnað miklum gróðri á botninn. 

Skrúfufræði nær yfir flókið samspil margra þátta. Algeng skrúfunýtni í 

íslenskum skipum er á bilinu 50-60%, en þar er átt við nýtni skrúfu á siglinu. 

Sem þumalputtaregla, þá má reikna með að skrúfunýtni á togi sé helmingi lægri 

en á siglingu. Helstu tæknilegir þættir varðandi skipsskrúfuna eru: 

 

• Þvermál skrúfunnar 

• Fjöldi skrúfublaða 

• Skrúfuskurður 

• Flatarmálshlutfall 

• Snúningshraði 

• Skrúfuhringur 

 

Skrúfuhringurinn var fyrst innleiddur í íslensk fiskiskip í byrjun 8. 

áratugar síðustu aldar. Notagildi hans er fyrst og fremst við togveiðar. 

Aflaukning við að setja skrúfuhring á skip er um það bil 30-40% og er mest við 

hraðann 0, en fer jafn minnkandi og við hámarks ganghraða er aflaukning af 

völdum skrúfuhrings varla fyrir hendi.71 

70 Auðunn Ágústsson og Emil Ragnarsson (1983) 
71 Emil Ragnarsson (2003) 
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Mynd 56. Unnið við skipsskrúfu í slipp 

 
Á mynd 57 er verið að vinna við skipsskrúfu í slipp. Maðurinn stendur 

inni í skrúfuhringnum, og það sést greinilega að þvermál skrúfunnar er rúmlega 

hæð mannsins.  

Árið 1994 voru framkvæmdar mælingar um borð í íslenskum togara á 

því hversu miklar breytingar urðu við það að skipta um skrúfublöð. Um var að 

ræða 57 metra langan og 10,3 metra breiðan skuttogara með MAK aðalvél sem 

skilaði 2400 hö við 600 snúninga á mínútu. Skrúfublöðum frá Hjelset var skipt 

út fyrir ný skrúfublöð frá Ulstein. Helsti munurinn á þessum skrúfublöðum 

liggur í lögun þeirra, en nýju blöðin eru meira “sveigð” en þau gömlu. Helstu 

niðurstöður þessara mælinga voru eftirfarandi: 

 

“Niðurstöður mælinga sýna að miðað við fullt álag á vél 
(2400 bhö) eykst bryggjuspyrnan um tæp 11%, úr 30,48 tonnum í 
33,81 tonn, við skrúfublaðaskiptin. Við 50% álag eru sambærilegar 
tölur 18,20 og 20,63 tonn, sem þýðir 13,4% aukning. Miðað við 
meðalaðstæður á togi má reikna með að olíunotkun minnki um 9%, 
sem fæst með því að yfirfæra mæliniðurstöður á togferð, gengið út 
frá 3,5 hn toghraða, 160 KW rafmagnsframleiðslu, mældum 
eyðslustuðlum og upplýsingum um algengan skurð á togi.” 72 

Það er vert að geta þess að þau gömlu skrúfublöð sem verið var að skipta 

um í þessu tilfelli voru orðin mjög slitin og illa farin. Ef þau hefðu verið nýrri 

og/eða ekki eins illa farin hefðu tölurnar orðið lægri.  

 

72 Fiskifélag Íslands – Tæknideild (1994) 
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5.2 Beiting véla í  fiskiskipum 
 

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli, frá rekstrarlegu 

sjónarhorni, að vélbúnaði eða framdrifsbúnaði skipa sé beitt á hagkvæmastan 

hátt. Til þess að það geti orðið, þurfa skipstjórnarmenn að vera meðvitaðir um 

þá þætti sem hafa mest áhrif þar á. Má þar nefna þætti eins og að nota réttan 

skurð á skrúfu, rétta álagið á aðalvélina svo dæmi séu nefnd. Hér verður tæpt á 

þeim helstu þáttum sem máli skipta við daglega notkun skipa. 

 

Mynd 57. “Minitogari” á siglingu 

 

Línuritin sem koma fyrir í köflunum hér á eftir eru aðeins myndræn 

framsetning fyrir þá ferla sem um ræðir. Þau eru því ekki til þess fallin að lesa 

af þeim nákvæmar upplýsingar en það er hægt með talsverðri nákvæmni á 

raunverulegum línuritum fyrir þessa ferla. 
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5.2.1 Eyðslustuðlar véla 
 

Það sem nefnt er eyðslustuðull vélar er eldsneytisnotkun dieselvélar í 

grömmum á hestaflstund (g/hast). Stuðull þessi er breytilegur eftir hlutfallslegu 

álagi vélarinnar og snúningshraða hennar. Hann er einnig breytilegur á milli 

vélagerða. Á mynd 58 er dæmi um línurit sem sýnir eyðsluferla sem fall af álagi 

og snúningshraða.73 
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Mynd 58. Dæmi um eyðsluferlalínurit 

 
Ef taka á út 900 hestöfl, þá má fara með hestaflatöluna inn á línuritið og 

lesa af því eyðsluna miðað við gefna snúningshraða. Miðað við þessar forsendur 

gæfi 375 sn/mín olíueyðslu sem næmi um það bil 162 g/hast, 425 sn/mín gæfu 

eyðslu nærri 167 g/hast og 475 sn/mín gæfi olíueyðslu nærri 172 g/hast. 

Til að umreikna g/hast yfir í l/klst má beita eftirfarandi formúlu: 

Hö x (g/hast) x 1/(g/l) = l/klst 

Þar sem g/l er eðlisþyngd olíunnar (í þessu verkefni er miðað við 870 g/l) 

 

73 Emil Ragnarsson (2003) 
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5.2.2 Ganghraðaferlar 
 

Ganghraðaferlar eru fall af álagi vélar og snúningshraða hennar. Á mynd 

59 má sjá dæmi um línurit yfir ganghraðaferla. Vaxandi ganghraði krefst 

aukinnar aflnotkunar, og um leið aukinnar olíunotkunar, í vaxandi veldi með 

hraða og er nálægt 3. veldi og jafnvel þar yfir á efsta hraðasviði. Almennt fæst 

minni aflþörf fyrir sama skip við minni snúningshraða.74 
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Mynd 59. Dæmi um ganghraðalínurit 

 

Ef tekið er dæmi þar sem ætlunin er að ná 11 hnúta siglingahraða, þá má 

lesa það af mynd 59 að það þyrfti 1180 hestöfl til að ná 11 hnúta hraða við 800 

sn/mín en rúmlega 1350 hestöfl til að ná sama hraða við 1000 sn/mín.  

 

74 Emil Ragnarsson (2003) 
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5.2.3 Aflþörf togveiðarfæra 
 

Það hefur komið fram áður að stærsti hluti aflnotkunar vegna veiða fer í 

það að toga veiðarfæri. Aflþörf vörpu sem verið er að draga er háð hraða og hún 

eykst hratt með vaxandi hraða. En til þess að veiðarfæri fái rétta afstöðu í 

sjónum, og öðlist þannig þá virkni sem til er ætlast, þarf það að fá ákveðinn 

kjörhraða.75 
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Mynd 60. Dæmi um línurit sem sýnir aflþörf miðað við toghraða 

 

Í dæminu á mynd 60 má sjá að til þess að ná 3,8 hnúta toghraða þarf 

nálægt 850 hestafla öxulafl. Til að bæta við aðeins 0,2 hnútum og toga á 4 hnúta 

ferð þarf að auka aflið um það bil 90 hestöfl og nota ca. 940 hestöfl. 

 

75 Emil Ragnarsson (2003) 
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5.2.4 Raforkuframleiðsla fiskiskipa 
 

Það getur verið verulegur munur á olíunotkun eftir því hvort 

rafmagnsframleiðslan fer fram með hjálparvél, svokallaðri ljósavél, eða með 

rafal sem drifinn er af aðalvél skipsin, svokallaður ásrafall. Þar er í flestum 

tilfellum um að ræða lægri eyðslustuðul aðalvélar en einnig kemur til í mörgum 

tilfellum notkun á ódýrara eldsneyti á aðalvélinni. Hér á eftir fara 

samanburðarútreikningar á olíunotkun við rafmagnsframleiðslu með hjálparvél 

og ásrafal. Viðmiðunargildið í rafmagnsframleiðslu er 325 kW. 
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Mynd 61. Dæmi um eyðsluferil fyrir rafmagnsframleiðslu með ásrafal 

 
Lesa má af línuritinu olíueyðslu miðað við það afl sem nota þarf. 

Aðalvélarálag vegna skrúfu er 1300 hö. Aflþörf í hö til að framleiða 1 kW er 

1,54 hö/kW. � 325 x 1,54 = 500 hö til rafmagnsframleiðslu. Samtals 1800 hö. 

 

Olíunotkun án rafmagnsframleiðslu: 1300 x 164 x (1/870) = 245,1 l/klst 

Olíunotkun með rafmagnsframleiðslu: 1800 x 157 x (1/870) = 324,8 l/klst 

Olíunotkun vegna rafmagnsframleiðslu ásrafals = 325 – 245 = 79,7 l/klst 
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Mynd 62. Dæmi um eyðsluferil fyrir rafmagnsframleiðslu með hjálparvél 

 
Hér er hægt að lesa af ritinu olíueyðslu fyrir hjálparvélina miðað við 

þann hestaflafjölda sem nota þarf, líkt og gert var fyrir aðalvélina í dæminu hér 

á undan. En hér þarf aðeins að lesa af eina stærð því að hjálparvélin er eingöngu 

til þess að framleiða rafmagn. 

 

Olíunotkun hjálparvélar: 325 x 251 x (1/870) = 93,7 

 

Munur á olíunotkun miðað við ásrafal og hjálparvél: 

93,7 – 79,7 = 14 l/klst 

Sparnaður miðað við sólarhring = 24 x 14 = 336 lítrar 

 
Þeir útreikningar sem hér hafa verið sýndir eru útreikningar fyrir ákveðið 

fiskiskip, og verður að taka þeim með þeim fyrirvara að þær eru ekki notahæfar 

sem viðmiðun fyrir fiskiskip almennt. Það er gífurlega mikill munur á búnaði og 

aðstæðum á milli skipa og því verður að reikna þessa þætti fyrir hvert skip, 

miðað við búnað þess. 
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5.3 Nýting olíunnar um borð í fiskiskipum 
 

“Mælikvarði á orkuinnihald brennsluolíunnar er varmagildi 
í einingunni kílókaloríur á hvert kílógramm. Algengt er að reikna 
með að gasolía sem fiskiskipin brenna hafi varmagildið 10300 
kcal/kg. Þar sem 1 hestaflstund svarar til 632 kcal má gefa 
varmagildið til kynna sem 16,30 hast/kg (hestaflstund á hvert 
kíló).”76 

Til að glöggva sig á nýtni dieselvélar verður hér tekið dæmi um vél með 

eyðslustuðull 157 g/hast. Því fást 6,37 hestaflstundir út úr vélinni við það að 

brenna 1 kg af olíu. Út frá þeim upplýsingum má finna nýtni vélarinnar: 

100 x 6,37/16,30 = 39% 

Sé eyðslustuðullinn lægri, þá þýðir það betri nýtni. Nefna má sem dæmi 

að ef eyðslustuðullinn er 147 g/hast eða 5% lægri en í dæminu hér á undan, þá 

verður nýtni vélarinna 41%. Ef orkuinnihald olíunnar er sett 100% þá gæti 

skipting orkuinnihaldsins verið á þessa leið: 

• Varmaorka sem tapast með útblæstri  32% 

• Varmaorka sem fjarlægð er með kælivatni 28% 

• Varmaorka sem tapast með útgeislun  1% 

• Varmaorka sem nýtist sem vélræn orka 39% 

Að ofangreindu, þá tapast um 60% af varmagildi olíunnar með kælivatni 

og útblæstri. Sem dæmi um það hvernig þessi 39%, sem dieselvélin skilar, 

nýtast skal fyrst nefna nýtnistuðul gírsins. Nýtnistuðull hans er um 0,95 sem 

þýðir það að ca. 2% af varmagildinu tapast á þeirri leið. Hvað skrúfuna varðar, 

þá er það ekki óalgengt að skrúfunýtni á meðalstóru fiskiskipi á siglingu, með 

tiltölulega litla og hraðgenga skrúfu, sé nærri 50% og því nýtist 1 af hverjum 2 

hestöflum sem skilað er út í öxul sem hreyfiafl. Með stærri og hæggengari 

skrúfu gæti skrúfunýtnin aukist talsvert og orðið til dæmis 60% í viðkomandi 

skipi. Með góðri samhæfingu vélar og skrúfu má auka orkuhagkvæmni  með 

rafmagnsframleiðslu frá aðalvél í stað hjálparvélar. Einnig má auka nýtingu 

varmagildis olíunnar verulega með því að draga úr skrokkmótstöðu skipsins.77 

76 Emil Ragnarsson (1991) 
77 Emil Ragnarsson (1991) 
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5.4 “Orkuspar” 
 

Verkefninu “Orkuspar” (an energy efficiency improvement simulator) er 

ætlað að stuðla að bættri orkunýtingu og auknum orkusparnaði í Evrópu. 

Markmið “Orkuspar” verkefnisins  er að þróa hugbúnaðarkerfi, eins konar 

hermi, sem bætt getur orkunýtingu um borð í skipum og einnig í fiskiðnaði í 

landi.  

 

Mynd 63. Orkuspar - verkefnið. 

 

Herminum er ætlað að vera einskonar hjálpartæki, sem muni auðvelda 

ákarðanatöku með tilliti til orkunotkunar. Það gerir hann með því að safna 

saman gögnum og flokka þau svo að auðvelt verði að nýta þau við áætlanagerð. 

Þannig mun hann líkja eftir hinum ýmsu mælingum og út frá því reikna út 

margvíslega umhverfis- og fjárhagslega þætti. Hann mun geta sýnt hvernig 
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olíunotkun skips breytist þegar aðstæður breytast, eins og til dæmis mismunandi 

veiðarfærum og breyttri stjórnun skips. Hermirinn er sérstaklega ætlaður 

skipahönnuðum, stjórnendum í fiskvinnslu, skipafyrirtækjum, útgerðarfyrir-

tækjum, háskólum, tækniskólum og rannsóknastofnunum í fiskiðnaði. Með 

herminum geta þessir aðilar aukið skilning sinn á notkun og nýtingu orku. Mynd 

63 sýnir á myndrænan hátt hvernig verkefnið “Orkuspar” er byggt upp.78 

Hermirinn hefur verið prófaður fyrir 20-120 metra löng fiskiskip, 

reiknilíkan hefur verið sett upp fyrir fiskvinnslu í landi og einnig hefur verið 

gert reiknilíkan fyrir flutningaskip. Orkuspar er líkan sem hægt er að nota til að 

reikna olíunotkun og leita leiða til að draga úr henni. Í framtíðinni er áformað að 

auka fjölhæfni Orkuspar hermisins, sérstaklega með það fyrir augum að geta 

mælt áhrif aðgerða við togveiðar. Hægt er að fá ókeypis aðgang að Orkuspar – 

herminum á Internetinu á slóðinni: http://www.rf.is/verkefni/Orkuspar/79 

78 Eva Yngvadóttir, Sigurjón Arason (2001) 
79 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (2003) 
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6 Umræða 
 

Olíunotkun íslenskra fiskiskipa er mikil, eins og fram hefur komið. Það 

er ekki nýtt af nálinni að reynt sé að finna leið til að greina þá þættir sem hafa 

mest áhrif á olíunotkun fiskiskipaflotans. Hér er ætlunin að reyna að finna út 

stuðla sem gefa vísbendingu um það hversu mikla olíu fiskiskip nota, í lítrum á 

tonn afla upp úr sjó, þegar veitt er með  ákveðnu veiðarfæri.  

Til eru talsverðar upplýsingar sem safnað hefur verið í mælingum og 

rannsóknum um borð í fiskiskipum í gegnum árin. Hluti þessara gagna hefur 

verið tíundaður hér í köflunum á undan og tímabært að safna þeim saman og 

reyna að nýta þau til að búa til stuðla sem hægt er að nota til að finna ákveðna 

nálgun við olíunotkun í lítrum á tonn afla miðað við ákveðið veiðarfæri.  

 

Tafla 16. Útreiknuð olíunotkun fiskiskipa eftir veiðarfærum fyrir árin 1994, 1996 og 1998. 

Flokkur skipa Veiðarfæri Afli l/tonn Milljónir lítra Afli l/tonn Milljónir lítra Afli l/tonn Milljónir lítra
Opnir bátar öll veiðarfæri 34.764 160 5,562 32.450 160 5,192 40.093 160 6,415
Vélskip lína 51.834 140 7,257 58.308 140 8,163 47.911 140 6,708
Vélskip net 65.958 140 9,234 54.997 140 7,700 58.696 140 8,217
Vélskip handfæri 4.209 140 0,589 3.361 140 0,471 4.345 140 0,608
Vélskip dragnót 34.437 180 6,199 46.796 180 8,423 39.876 180 7,178
Vélskip botnvarpa 45.050 350 15,768 37.288 350 13,051 48.458 350 16,960
Vélskip humarvarpa 6.948 426 2,956 5.983 426 2,546 5.526 426 2,351
Vélskip rækjuvarpa 58.749 852 50,054 41.585 852 35,430 20.383 852 17,356
Vélskip kúfiskplógur 26 0,000 6.315 26 0,164 8.776 26 0,228
Vélskip hörpudiskplógur 9.192 100 0,919 8.561 100 0,856 10.098 100 1,010
Vélskip síldarnót 23.883 82 1,958 195.400 82 16,023 215.067 82 17,635
Vélskip loðnunót 880.813 20 17,352 1.182.431 20 23,294 774.254 20 15,253
Vélskip síldarflotvarpa 60 60 21.813 80 1,745
Vélskip loðnuflotvarpa 32 67.189 32 2,150 17.283 50 0,864
Vélskip kolmunnaflotvarpa 89 89 66.698 110 7,337

Skuttogarar botnvarpa 225.858 430 97,119 187.484 440 82,493 205.507 490 100,698
Skuttogarar rækjuvarpa 21.450 1.071 22,973 27.962 1.071 29,947 35.087 1.071 37,578

Fiskiskip úthafskarfi-flottroll 47.095 526 24,786 46.366 526 24,402 45.607 526 24,003
Fiskiskip Barentshaf 37.071 1.273 47,173 23.818 1.273 30,308 1.662 1.273 2,115
Fiskiskip Flæmingjagrunn 2.355 1.220 2,873 21.026 1.220 25,652 7.214 1.220 8,801

312,773 316,265 283,061
Munur 4,6% 298,264 Munur -1,0% 320 Munur -6,9% 302,569

19981994 1996
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Tafla 17. Útreiknuð olíunotkun fiskiskipa eftir veiðarfærum fyrir árin 2000 og 2002. 

Flokkur skipa Veiðarfæri Afli l/tonn
Milljónir 

lítra
þorskíg. 

tonn
l/þorskíg. 

tonn Afli l/tonn
Milljónir 

lítra
þorskíg. 

tonn
l/þorskíg. 

tonn
Opnir vélbátar Öll veiðarfæri 30.301 160 4,848 29.068 167 24.165 160 3,866 23.440 165
Vélskip lína 69.625 140 9,748 65.384 149 67.698 140 9,478 64.721 146
Vélskip net 55.290 140 7,741 53.596 144 51.122 140 7,157 49.917 143
Vélskip handfæri 3.950 140 0,553 3.736 148 5.991 140 0,839 5.727 146
Vélskip dragnót 30.981 180 5,577 28.166 198 32.358 180 5,824 29.083 200
Vélskip botnvarpa 41.751 350 14,613 37.961 385 38.781 350 13,573 34.116 398
Vélskip humarvarpa 3.163 426 1,346 4.339 310 4.645 426 1,976 6.272 315
Vélskip rækjuvarpa 12.458 852 10,608 9.970 1.064 16.911 852 14,400 8.827 1631
Vélskip kúfiskplógur 1.584 26 0,041 792 52 12.353 26 0,321 6.177 52
Vélskip hörpudiskplógur 9.074 100 0,907 2.269 400 5.192 100 0,519 1.298 400
Vélskip síldarnót 244.862 82 20,079 10.727 1.872 91.293 82 7,486 7.833 956
Vélskip loðnunót 740.153 20 14,581 35.049 416 846.332 20 16,673 44.325 376
Vélskip síldarflotvarpa 35.404 60 2,124 1.943 1.093 132.549 60 7,953 11.355 700
Vélskip loðnuflotvarpa 152.251 32 4,872 6.015 810 236.803 32 7,578 11.238 674
Vélskip kolmunnaflotvarpa 255.254 90 22,973 5.487 4.187 286.381 89 25,488 8.264 3084

Skuttogarar botnvarpa 211.828 490 103,796 151.683 684 216.114 490 105,896 185.917 570
Skuttogarar rækjuvarpa 11.547 1.071 12,367 9.238 1.339 18.787 1.071 20,121 14.278 1409

Fiskiskip úthafskarfi-flottroll 55.436 526 29,176 27.135 1.075 44.504 526 23,422 22.477 1042
Fiskiskip Barentshaf 5.343 1.273 6,799 5.343 1.273 6.582 1.273 8,376 6.582 1273
Fiskiskip Flæmingjagrunn 9.504 1.220 11,595 8.554 1.356 6.391 1.220 7,797 5.113 1525

284,342 288,743
Munur -0,7% 286 Munur -0,1% 289

20022000

Töflur 16 og 17 innihalda útreiknaða olíunotkun fiskiskipanna miðað við 

hvert veiðarfæri og raunveruleg olíunotkun er höfð til hliðsjónar. Eins og sjá má 

hefur samantekt og úrvinnsla áðurnefndra gagna skilað allgóðri nálgun ef frá er 

talið árið 1998 þar sem munur á reiknaðri notkun og raunnotkun er -6,9%. 

Reiknuð olíunotkun fyrir árið 1994 fer líka 4,6% yfir raunnotkun. Stuðullinn 

l/tonn fyrir togara er breytilegur á milli ára, byrjar í 430 og fer svo í 440 og loks 

upp í 490. Það helgast af því að skoðun leiddi í ljós að hlutfall frystitogara var 

að aukast á þessum tíma og að stuðull þeirra er hærri, trúlega nokkuð yfir 500. 

Því var reynt að nálgast þá þróun sem varð í því. Einnig má sjá það að 

flotvörpuveiðunum er gefinn hærri stuðull árið 1998. Um það leyti voru þær 

flotvörpuveiðar sem nú eru stundaðar að ryðja sér til rúms og ég gef mér þær 

forsendur að það hafi farið einhver orka í það að læra inn á nýjan veiðiskap. 

Áður var það nefnt að líklegt þætti að olíunotkun dragnótarbáta væri heldur 

meiri en báta með kyrrstæð veiðarfæri og talsvert minni en togskipa. Því er 

dragnótarbátum gefinn stuðull í samræmi við þær ályktanir. Stuðull fyrir opna 

báta er fenginn frá Guðbergi Rúnarssyni sem hann setti fram um smábáta.80 

80 Guðbergur Rúnarsson (1999) 
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Mynd 64. Hlutfallsleg skipting í olíunotkun eftir veiðarfæraflokkum 

 

Mynd 64 sýnir hvernig olíunotkun fiskiskipanna skiptist eftir ákveðnum 

veiðarfæraflokkum viðkomandi ár. Flokkarnir er sem hér segir: 

I.  Opnir vélbátar, lína, net, handfæri og dragnót 

II. Botnvarpa, humarvarpa og rækjuvarpa vélbáta (plógar) 

III. Nótaveiðar 

IV. Flotvarpa – uppsjávartegundir 

V. Togarar – botn- og flatfiskafli auk úthafskarfa. (heimamið, 

Barentshaf og Reykjaneshryggur) 

VI. Togarar – rækja (heimamið og Flæmingjagrunn) 

1996

Flokkur VI

Flokkur I

Flokkur II

Flokkur III

Flokkur IVFlokkur V

1998
Flokkur I

Flokkur II

Flokkur III

Flokkur IV
Flokkur V

Flokkur VI

2000
Flokkur VI Flokkur I

Flokkur II

Flokkur III

Flokkur IVFlokkur V

2002
Flokkur I

Flokkur II

Flokkur III

Flokkur IVFlokkur V

Flokkur VI

1994

Flokkur III

Flokkur IVFlokkur V

Flokkur VI Flokkur I

Flokkur II
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Á kökuritunum á mynd 64 sést hvernig olíunotkunin hefur þróast eftir 

veiðarfærunum. Til að byrja með voru veiðar á loðnu, síld og kolmunna í 

flotvörpu ekki byrjaðar en það má sjá hvernig hlutur þeirra vex með árunum. 

Sveiflur í olíunotkun hjá flokki V eru nokkrar og er olíunotkun þess flokks mest 

árið 1994 þegar vel veiðist í Smugunni og einnig hér heima. Hlutur 

rækjutogaranna er greinilega mestur árið 1996 og árið 1998 er einnig stórt í 

þeim flokki. Við sjáum hvernig hlutfall olíunotkunar vélskipa sem veiða með 

botnvörpur minnkar yfir tímabilið. Nótaveiðarnar eru nokkuð breytilegar og 

ákveðinn samdráttur í olíunotkun við þær, enda er verið að veiða uppsjávar-

tegundir í flotvörpur í vaxandi mæli. Stöðugleiki er í flokki kyrrstæðra 

veiðarfæra í gegnum tímabilið. 

Emil Ragnarsson skoðaði olíunotkun fiskiskipa meðal annars út frá 

botnfiskígildum, þar sem farin var sú leið að reikna allar fisktegundir í sama 

virði, með botnfisktegundir sem 1.81 Núna á seinni árum hefur nokkuð verið gert 

af því að skoða ýmsa þætti út frá þorskígildum, en hugmyndin á bak við það er 

svipuð og var á bak við botnfiskígildin, þ.e. að reikna stuðla fyrir 

fisktegundirnar með virði þorsksins sem 1. Báðar þessar aðferðir eru góðar og 

gildar og vel til þess fallnar að átta sig á þróun og fá samanburð miðað við afla 

og verðmæti hans. Til gamans var afli í hvert veiðarfæri reiknaður yfir í 

þorskígildistonn fyrir tvö ár. Síðan var reiknað út hversu marga lítra af olíu 

skipin notuðu á hvert þorskígildistonn eftir veiðarfærum. Þar gnæfir 

kolmunnaflotvarpan yfir annan veiðiskap. Það má segja kolmunnaveiðunum til 

afsökunar að um nokkurs konar tilraunaveiðar er að ræða og útgerðaraðilar um 

leið að afla sér veiðireynslu til að fá hlut af heildarkvóta í framtíðinni. 

Áherslurnar hafa því verið á magn frekar en gæði, nokkuð sem líklega á eftir að 

breytast. Rækjuskipin eru líka með háar tölur yfir lítra á þorskígildistonn ásamt 

öðrum togveiðiskipum. En ekki verður farið dýpra í þennan þátt. 

Önnur aðferð sem notuð var til að skoða olíunotkun fiskiskipa var lítrar 

á hestafl-úthaldsdag, sem áður hefur verið nefnt. Sá stuðull er þeim eiginleika 

gæddur að hann tekur ekki tillit til afla skipa, heldur mælir hann olíunotkun 

skipanna miðað við sóknarþunga þeirra. Þannig má skoða olíunotkun flotans 

burtséð frá öllum sveiflum í afla, sem geta verið miklar. Lengst af mátti nálgast 

 
81 Emil Ragnarsson (1990, b) 
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upplýsingar um úthaldsdaga skipa í ritinu Útvegur, en því miður hefur sú þróun 

orðið, að ekki er lengur haldið sérstaklega utan um þann þátt sjávarútvegsins. 

Það ætti að vera hægt að finna upplýsingar um úthaldsdaga í veiðidagbókum 

fiskiskipanna, en það hefði verið til að æra óstöðugan að ætla sér að ráðast í 

slíka vinnu. Það er því ekki hægt að skoða olíunotkun fiskiskipanna miðað við 

sóknarþunga þeirra yfir allt tímabilið og er það miður.  

Það er rétt að ítreka það, að þessa stuðla sem settir hafa verið fram hér, 

má ekki taka of bókstaflega og túlka sem hinn eina sannleika í þessum málum. 

Þvert á móti verður að skoða þá með það í huga hverjir annmarkar eru á því að 

setja stuðla fyrir olíunotkun fram á þennan hátt. Olíunotkun í lítrum á tonn afla 

er alltaf breytileg eftir aflabrögðum og jafnvel aðstæðum eins og veðri og 

sjólagi svo fátt eitt sé nefnt. Einnig hefði þurft að fara mun nákvæmar ofan í 

allar aflatölur og skoða þær nánar til að hægt væri að segja þær nákvæmar. En 

vissulega sýnir það sig að fá má nokkuð góða nálgun með þessari aðferð. 

Vangaveltur um það hvort að hægt sé að nota einhver önnur veiðarfæri 

en þau sem orkufrekust eru koma upp á yfirborðið öðru hvoru. Miðað við það 

að togveiðarnar eru þau veiðarfæri sem mesta orku þurfa, hlýtur það að vera 

skoðað fyrst hvort hægt sé að skipta togvörpunum út fyrir einhver önnur 

veiðarfæri. Þær veiðiaðferðir sem notaðar eru hér við land hafa þróast í langan 

tíma og áratuga- og jafnvel aldalöng þekking liggur að baki þeim árangri sem 

fiskimenn hafa náð. Á botnvörpuveiðum fara skipin á milli svæða til að finna þá 

fisktegund sem veiða skal í hvert sinn. Vegna þekkingar sinnar vita fiskimenn 

hvar bera skal niður til að veiða hverja tegund og þurfa ekki að toga nema í 

skamma stund til að komast að því hvort árangurs sé að vænta af veiðunum. Sé 

hins vegar verið með kyrrstæð veiðarfæri, eru þau lögð og svo látin liggja 

ákveðinn tíma til að gefa fiskinum tíma til að annað hvort taka agnið eða til að 

synda í netið og flækjast í því. En það þarf alltaf að draga veiðarfærið um borð 

aftur, burtséð frá því hvort vel veiðist eður ei.  

Hins vegar geta togskipin híft eftir stutt tog og metið það hvort það sé 

þess virði að eyða tíma og orku í það að reyna frekar fyrir sér á viðkomandi 

veiðisvæði. Ef svo er ekki, geta þau farið á næsta veiðistað og reynt fyrir sér þar. 

Þannig geta þau skoðað nokkur svæði og auka þannig aflavon sína, á meðan 

skipin með kyrrstæðu veiðarfærin eru að draga sín veiðarfæri og kannski með 
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lítinn sem engan afla. Annað sem telst togveiðarfærum til tekna er að ýmsar 

tegundir, t.d. karfa, grálúðu og rækju er nánast einungis hægt að veiða í þessi 

veiðarfæri. Togveiðarfæri gefa einnig mun jafnari afla yfir árið, nokkuð sem 

markaðir okkar erlendis krefjast.  

Þau veiðarfæri sem notuð eru hér við land hafa skilað okkur miklum 

verðmætum og þekking fiskimanna er mikil. Afköstin við veiðarnar eru eins og 

best verður á kosið, miðað við aðstæður hverju sinni og samanlagt gefa þessir 

þættir hámarksárangur og hagkvæmni við veiðarnar. Ef beita ætti skipunum við 

önnur og afkastaminni veiðarfæri myndi þetta ágæta fyrirkomulag riðlast og 

óvíst er um árangurinn af því. Við þurfum að treysta því að útgerðarmenn og 

skipstjórar beri gæfu til að haga veiðunum með þeim hætti að sem minnst 

mengun hljótist af, um leið og haldið er þeim árangri sem náðst hefur við 

veiðarnar.  
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7 Samantekt 
 

Fjöldi fiskiskipa á Íslandi hefur verið breytilegur en þegar litið er til 

fjölgunar skipa á því tímabili sem hér er til skoðunar kemur það í ljós að 

skipum, að opnum vélbátum frátöldum, hefur ekki fjölgað nema um 8% á 

þessum 30 árum. En það segir ekki alla söguna, því að um leið hafa skipin 

stækkað, eða um sem nemur 64% í brúttórúmlestum og þegar vélaraflið er 

skoðað þá hefur það aukist um nærri 113% á þessu tímabili. Að sama skapi 

ríflega tvöfaldaðist olíunotkunin á sama tíma.  

Olíunotkun fiskiskipa og losun GHL frá þeim helst í hendur og 

viðfangsefni þessa verkefnis er að hluta til að kanna það hversu mikil hún er. 

Fengnir voru stuðlar fyrir útstreymi helstu GHL sem tengdust magni olíu, skipt í 

svartolíu og gasolíu. Með þeim má reikna út það magn GHL sem fiskiskipin 

losa miðað við olíunotkun þeirra. Ekki eru til mælingar yfir það hversu mikið 

losnar af GHL út í andrúmsloftið frá kælimiðlum, en reynt hefur verið að leggja 

mat á það. Samkvæmt því sem fram hefur komið hér hefur verulega dregið úr 

losun GHL frá kælimiðlum og reglugerðir Evrópusambandsins vinna að því að 

reyna að draga sem mest úr þessum þætti mengunar. 

Orkuþörf við veiðar er mjög misjöfn eftir veiðarfærum og skera 

togveiðarnar sig úr hvað þennan þátt varðar. Langstærsta hlutfall 

olíunotkunarinnar verður vegna togveiða, og hefur hlutur uppsjávarveiði-

skipanna verið að vaxa hratt á allra síðustu árum. Kyrrstæðu veiðarfærin, eins 

og net og lína, haldast lítið breytt á milli ára og hlutfall þeirra er ekki stórt. 

Kyrrstæð veiðarfæri eru ekki orkufrek og sveiflur í afla þeirra hafa ekki stór 

áhrif á heildarolíunotkun flotans. Aðrir þættir, eins og hönnun, rekstur og 

viðhald skipa eru mikilvægir. Beita þarf skipi með því hugarfari að ekki sé verið 

að eyða olíu að óþörfu. Gögn eins og eyðslustuðlar, ganghraðaferlar og rit sem 

sýna aflþörf við togveiðar, ættu að geta verið skipstjórnarmönnum og 

vélstjórum stuðningur til þess að beita skipinu á sem hagkvæmastan hátt. 

“Orkuspar” hermirinn gæti einnig hjálpað til við þennan þátt og ekki er ólíklegt 

að hlutverk hans eigi eftir að stækka í framtíðinni, ef hann nær að festast í sessi 

sem verkfæri og kennslugagn. Það hefði verið gaman að taka nokkur dæmi um 
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fiskiskip og renna þeim í gegnum herminn og setja fram í þessu verkefni. En því 

miður vannst ekki tími til þess. 

Nokkuð hefur verið gert af því að kanna mótstöðu togveiðarfæra og 

einstakra hluta þess. Slíkar rannsóknir eru mikilvægar enda er mótstaða 

togveiðarfæris grundvallarþáttur í olíunotkun við togveiðar. Veiðarfæri eru í 

stöðugri þróun og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þeim eru mönnum 

stuðningur og hvatning til að finna hagkvæmar lausnir til að draga úr orkuþörf 

við veiðar. Ekki hefur unnist tími til að skoða þann þátt sérstaklega, en ætla má 

að árangur af þróun veiðarfæra með tilliti til olíunotkunar sé talsverður. Öll 

þróun í þá átt að draga út mótstöðu veiðarfæranna verður til þess að draga úr 

olíunotkun fiskiskipanna og um leið úr losun GHL frá þeim. 

Saga útgerðar á Íslandi er löng, en í rauninni er ekki svo langt síðan við 

fórum að nota vélknúin skip við veiðar. Þróunin hefur verið ör og í dag skipum 

við okkur í sess með þeim þjóðum sem hvað fremstar eru í sjávarútvegi í 

heiminum. Við erum með orkufrekan fiskiskipaflota og afkastageta hans er 

mikil. Það hefur heldur dregið úr olíunotkun á allra síðustu árum og er það vel, 

en betur má ef duga skal. Þar sem það magn sem veiða má er skammtað með 

kvóta, þá er engin ástæða til annars en að beita skipunum á þann hátt að sem 

best nýting sé á þeim og olíunotkun sem minnst.  

Í þessari skýrslu hefur víða verið komið við en margt er ókannað enn. 

Má þar nefna smábátaflotann. Í dag eru litlir hraðfiskibátar komnir inn í flotann 

í staðinn fyrir gömlu hæggengu trillurnar sem áður voru notaðar. 

Sóknardagakerfið hefur verið mönnum hvatning til þess að fá sér öflugri og 

hraðskreiðari báta til að nýta sem best þann stutta sjótíma sem þeir hafa. Það 

væri vel þess virði að skoða áhrif þess á olíunotkun flotans.  

Hvatinn að þessu verkefni er “Loftlagsverkefni” Landverndar. Einn liður 

í þeim hluta verkefnisins sem hér var tekinn fyrir, er að leggja mat á það hver 

losun GHL væri frá fiskiskipaflotanum ef beitt væri bestu tækni og 

orkunýtnustu veiðarfærum. Sá liður verður að bíða betri tíma og sennilega fær 

einhver annar heiðurinn af því að skoða það. En sem sjómaður sé ég það ekki 

fyrir mér að stórtækar breytingar á sjósókn okkar sé raunhæfur kostur þrátt fyrir 

góðan ásetning.  
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Viðauki I 
 

Tæknilegar stærðir fiskiskipa 1972-2002 
 



Tæknilegar stærðir fiskiskipaflota 1972-2002. Gildi brl árin 1999-2002 eru reiknuð.

Skipaupplýsingar
1972-2002 Fjöldi skipa

Samtals
rúmlestir Brl.

Meðalstærð
rúmlestir Brl.

Samtals vélarafl
Hö

Meðaltal
vélarafls HÖ

Samtals vélarafl
kW

Meðaltal
vélarafls í kW

1972 877 82.986 94,6 297.903 340 219.257 250
1973 906 91.776 101,3 341.675 377 251.473 278
1974 925 97.021 104,9 381.134 412 280.515 303
1975 910 97.383 107,0 390.927 430 287.722 316
1976 893 96.614 108,2 393.101 440 289.322 324
1977 897 99.644 111,1 419.057 467 308.426 344
1978 905 104.362 115,3 441.351 488 324.834 359
1979 872 102.181 117,2 441.414 506 324.881 373
1980 874 105.222 120,4 457.704 524 336.870 385
1981 846 107.178 126,7 470.594 556 346.357 409
1982 840 109.929 130,9 482.872 575 355.394 423
1983 832 109.817 132,0 485.162 583 357.079 429
1984 830 111.062 133,8 490.634 591 361.107 435
1985 826 110.609 133,9 492.312 596 362.342 439
1986 821 111.317 135,6 497.547 606 366.195 446
1987 902 116.659 129,3 529.555 587 389.752 432
1988 956 119.700 125,2 555.144 581 408.586 427
1989 964 120.695 125,2 564.448 586 415.434 431
1990 997 120.157 120,5 571.003 573 420.258 422
1991 993 121.630 122,5 579.375 583 426.420 429
1992 953 120.396 126,3 576.107 605 424.015 445
1993 943 121.229 128,6 578.113 613 425.491 451
1994 867 121.787 140,5 571.943 660 420.950 486
1995 825 123.366 149,5 564.319 684 415.339 503
1996 800 130.943 163,7 587.909 735 432.701 541
1997 790 124.896 158,1 565.990 716 416.569 527
1998 795 120.743 151,9 562.527 708 414.020 521
1999 842 123.574 146,8 576.671 685 424.430 504
2000 892 127.678 143,1 595.823 668 438.526 492
2001 955 136.370 142,8 636.383 666 468.378 490
2002 947 135.761 143,4 633.543 669 466.288 492



Útreiknuð brl. stærð skipa árin 1999-2002 og samanburður þeirra útreikninga við árin 
þar á undan 

 

Útreiknuð brúttórúmlestastærð fyrir árin 1999-2002
Reiknistuðull: Heildarrúmlestir/Heildarhestöfl 0,214288456

Reiknað Uppgefið Skekkja
1990 122.359 120.157 1,83%
1991 124.153 121.630 2,07%
1992 123.453 120.396 2,54%
1993 123.883 121.229 2,19%
1994 122.561 121.787 0,64%
1995 120.927 123.366 -1,98%
1996 125.982 130.943 -3,79%
1997 121.285 124.896 -2,89%
1998 120.543 120.743 -0,17%
1999 123.574
2000 127.678
2001 136.370
2002 135.761



Viðauki II 
 

Olíunotkun fiskiskipaflotans 1972-2002 
 



Olíunotkun fiskiskipa 1972-2002

Olíunotkun 1972-
2002 Gasolía

Gasolía milljónir
tonna Svartolía

Svartolía
milljónir tonna

Heildar notkun
milljónir tonna

Heildarnotkun
milljónir lítra Hlutfall svartolíu

1972 103,100 87,429 27,100 25,068 112,496 130,200 20,8%
1973 115,200 97,690 19,000 17,575 115,265 134,200 14,2%
1974 145,200 123,130 11,100 10,268 133,397 156,300 7,1%
1975 151,200 128,218 8,600 7,955 136,173 159,800 5,4%
1976 146,800 124,486 12,000 11,100 135,586 158,800 7,6%
1977 157,900 133,899 11,500 10,638 144,537 169,400 6,8%
1978 173,100 146,789 14,400 13,320 160,109 187,500 7,7%
1979 160,800 136,358 33,400 30,895 167,253 194,200 17,2%
1980 140,200 118,890 63,300 58,553 177,442 203,500 31,1%
1981 130,700 110,834 72,900 67,433 178,266 203,600 35,8%
1982 128,200 108,714 81,600 75,480 184,194 209,800 38,9%
1983 130,900 111,003 86,600 80,105 191,108 217,500 39,8%
1984 151,100 128,133 66,200 61,235 189,368 217,300 30,5%
1985 187,800 159,254 19,100 17,668 176,922 206,900 9,2%
1986 198,800 168,582 25,400 23,495 192,077 224,200 11,3%
1987 226,300 191,902 16,400 15,170 207,072 242,700 6,8%
1988 238,400 202,163 22,000 20,350 222,513 260,400 8,4%
1989 239,100 202,757 25,500 23,588 226,344 264,600 9,6%
1990 231,255 196,104 35,043 32,415 228,519 266,298 13,2%
1991 214,333 181,754 53,627 49,605 231,359 267,960 20,0%
1992 232,453 197,120 56,694 52,442 249,562 289,147 19,6%
1993 242,561 205,692 54,177 50,114 255,805 296,738 18,3%
1994 244,472 207,312 53,792 49,758 257,070 298,264 18,0%
1995 239,538 203,128 57,777 53,444 256,572 297,315 19,4%
1996 275,204 233,373 44,360 41,033 274,406 319,564 13,9%
1997 274,421 232,709 38,532 35,642 268,351 312,953 12,3%
1998 270,300 229,214 32,269 29,849 259,063 302,569 10,7%
1999 290,139 246,038 13,106 12,123 258,161 303,245 4,3%
2000 268,889 228,018 17,306 16,008 244,026 286,195 6,0%
2001 248,717 210,912 15,000 13,875 224,787 263,717 5,7%
2002 273,892 232,260 15,000 13,875 246,135 288,892 5,2%



Olíunotkun á Íslandi skv. Orkuspárnefnd

Olíunotkun á Íslandi 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Olíunotkun fiskiskipa - tonn 191.775 206.904 219.943 223.225 228.519 231.359 249.562 255.806 257.070 256.572 274.406 268.351 259.063 258.161 244.026
Olíunotkun alls - tonn 675.085 732.538 747.533 713.043 689.989 683.945 717.349 731.002 724.372 721.250 787.121 804.528 816.667 842.312 852.261
Hlutfall skipa af heild 28,4% 28,2% 29,4% 31,3% 33,1% 33,8% 34,8% 35,0% 35,5% 35,6% 34,9% 33,4% 31,7% 30,6% 28,6%



Viðauki III 
 

Aflatölur úr Útvegi 



Afli af í helstu veiðarfæri nokkur ár 
 

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2002
Lína 57.911 47.168 50.487 74.546 73.689 87.878 75.341
Net 128.577 119.742 130.141 79.223 53.766 56.330 52.190
Handfæri 18.603 12.061 22.991 22.581 23.884 19.669 21.175
Botnvarpa 364.028 411.783 448.868 436.077 284.246 263.476 259.407
Rækjuvarpa 9.477 14.516 46.388 42.392 79.816 34.497 42.379
Humarvarpa 6.287 6.205 6.947 6.923 4.900 5.157 4.835
Flotvarpa 18.195 1.176 0 7.568 29.237 43.001 696.580
Nót 991.532 173.216 1.101 336.502 992.191 959.159 937.626

Afli eftir veiðarfærum

Afli Íslendinga af fjarlægum miðum nokkur ár 
 

Afli á fjarlægum 
miðum 1992-2002 Úthafskarfi Rækja heimamið

Rækja Flæmski 
Hatturinn

Rækja 
Barentshaf

Botnfiskafli Barentshaf 
og önnur erlend 

veiðisvæði
1992 13.844.508 46.902.775 0 0
1993 19.747.377 53.863.118 2.195.230 0 9.730.574
1994 47.093.913 72.776.920 2.355.091 0 37.071.186
1995 29.226.181 76.014.921 7.481.033 4.536 34.461.624
1996 52.496.549 68.585.118 20.622.491 403.604 23.817.878
1997 38.615.780 74.907.320 7.197.174 514.279 6.813.900
1998 46.980.021 55.513.540 6.572.364 641.843 1.662.198
1999 42.984.000 31.516.000 9.147.000 2.295.000 2.936.000
2000 45.226.000 24.035.000 8.832.000 672.000 5.343.000
2001 42.440.000 25.725.000 5.065.000 0 6.945.000
2002 44.504.000 29.280.000 5.322.000 0 6.642.000



Viðauki IV 
 

Losun gróðurhúsalofttegunda 
 



Losun GHL frá skipum skv. Umhverfisstofnun

Losun gróðurhúsalofttegunda frá fiskiskipum (þús. t)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

FISKISKIP þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t.
1 CO2 539,10 557,52 533,73 481,08 536,6 584,8 613,8 625,9 655,5 675,5 739,7 770,3 759,4 771,8

21 CH4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
310 N2O 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CO2-ígildi HFC - - - - - - - - - - 0,1 0,3 0,6 5,0

Losun gróðurhúsalofttegunda frá fiskiskipum (þús. t CO2-ígildi)
FISKISKIP þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t. þús.t.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
CO2 539,10 557,52 533,73 481,08 536,6 584,8 613,8 625,9 655,5 675,5 739,7 770,3 759,4 771,8
CH4 1,06 1,10 1,05 0,96 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
N2O 4,47 4,63 4,45 4,05 4,5 4,9 5,2 5,3 5,5 5,7 6,2 6,5 6,4 6,5
HFC - - - - - - - - - - 0,1 0,3 0,6 5,0
SAMTALS: 544,64 563,24 539,23 486,09 542,2 590,9 620,2 632,5 662,3 682,5 747,5 778,6 767,9 784,8



Útreiknuð losun GHL frá skipum

Ár

Gasolía
milljónir

tonna

Svartolía
milljónir

tonna
Losun CO2

frá gasolíu
Losun CO2

frá svartolíu
Samtals

losun CO2

Losun CH4

frá gasolíu
Losun CH4

frá svartolíu
Samtals

losun CH4

Losun N2O
frá gasolíu

Losun N2O
frá svartolíu

Samtals
losun N2O

Heildarlosun
samtals

1972 87,429 25,068 278.024 77.208 355.231 26,5 7,1 33,6 7,6 2,0 9,6 355.275
1973 97,690 17,575 310.653 54.131 364.784 29,6 4,9 34,6 8,5 1,4 9,9 364.828
1974 123,130 10,268 391.552 31.624 423.176 37,3 2,9 40,2 10,7 0,8 11,5 423.228
1975 128,218 7,955 407.732 24.501 432.233 38,9 2,2 41,1 11,1 0,6 11,8 432.286
1976 124,486 11,100 395.867 34.188 430.055 37,8 3,1 40,9 10,8 0,9 11,7 430.107
1977 133,899 10,638 425.799 32.764 458.563 40,6 3,0 43,6 11,6 0,9 12,5 458.619
1978 146,789 13,320 466.788 41.026 507.814 44,5 3,7 48,3 12,7 1,1 13,8 507.876
1979 136,358 30,895 433.620 95.157 528.776 41,4 8,7 50,0 11,8 2,5 14,3 528.841
1980 118,890 58,553 378.069 180.342 558.411 36,1 16,5 52,5 10,3 4,7 15,0 558.478
1981 110,834 67,433 352.451 207.692 560.143 33,6 19,0 52,6 9,6 5,4 15,0 560.211
1982 108,714 75,480 345.709 232.478 578.188 33,0 21,2 54,2 9,4 6,1 15,5 578.257
1983 111,003 80,105 352.990 246.723 599.714 33,7 22,5 56,2 9,6 6,4 16,1 599.786
1984 128,133 61,235 407.462 188.604 596.066 38,9 17,2 56,1 11,1 4,9 16,0 596.138
1985 159,254 17,668 506.429 54.416 560.845 48,3 5,0 53,3 13,8 1,4 15,2 560.913
1986 168,582 23,495 536.092 72.365 608.457 51,1 6,6 57,7 14,6 1,9 16,5 608.531
1987 191,902 15,170 610.250 46.724 656.973 58,2 4,3 62,5 16,6 1,2 17,9 657.054
1988 202,163 20,350 642.879 62.678 705.557 61,3 5,7 67,0 17,5 1,6 19,2 705.643
1989 202,757 23,588 644.767 72.650 717.416 61,5 6,6 68,1 17,6 1,9 19,5 717.504
1990 196,104 32,415 623.611 99.838 723.449 59,5 9,1 68,6 17,0 2,6 19,6 723.537
1991 181,754 49,605 577.979 152.783 730.762 55,1 14,0 69,1 15,8 4,0 19,7 730.851
1992 197,120 52,442 626.842 161.521 788.363 59,8 14,8 74,5 17,1 4,2 21,3 788.459
1993 205,692 50,114 654.100 154.350 808.450 62,4 14,1 76,5 17,8 4,0 21,9 808.548
1994 207,312 49,758 659.253 153.253 812.506 62,9 14,0 76,9 18,0 4,0 22,0 812.605
1995 203,128 53,444 645.948 164.607 810.554 61,6 15,0 76,6 17,6 4,3 21,9 810.653
1996 233,373 41,033 742.126 126.382 868.508 70,8 11,5 82,3 20,2 3,3 23,5 868.614
1997 232,709 35,642 740.015 109.778 849.792 70,6 10,0 80,6 20,2 2,9 23,0 849.896
1998 229,214 29,849 728.902 91.934 820.836 69,5 8,4 77,9 19,9 2,4 22,3 820.936
1999 246,038 12,123 782.400 37.339 819.739 74,6 3,4 78,0 21,3 1,0 22,3 819.840
2000 228,018 16,008 725.097 49.305 774.402 69,2 4,5 73,7 19,8 1,3 21,1 774.496
2001 210,912 13,875 670.700 42.735 713.435 64,0 3,9 67,9 18,3 1,1 19,4 713.522
2002 232,260 13,875 738.588 42.735 781.323 70,4 3,9 74,3 20,1 1,1 21,3 781.419



Viðauki V 
 

Olíunotkun fiskiskipa og hlutfallsleg skipting hennar 
við veiðar 

 



Hlutfallsleg skipting olíunotkunar nokkurra fiskiskipa

Dæmi Ár Gerð skips Veiðarfæri Mið
Meðhöndlun

afla Sigling % Köstun % Tog % Hífing %
Meðh.

Veiðarf. u.b. í höfn % Samtal % l/tonn l/sjódag
1 1998-99 Skuttogari Botnvarpa Heimamið Ísfiskur 25,8% 1,8% 59,2% 2,0% 9,1% 2,1% 100% 331 4989
2 1998-99 Vélbátur Botnvarpa Heimamið Ísfiskur 24,9% 1,7% 64,1% 1,8% 5,7% 1,8% 100% 203 3139
3 1998 Vélbátur Humarvarpa Heimamið Ísfiskur 14,6% 1,1% 74,5% 1,1% 4,7% 4,0% 100% 470 1566

Ár Gerð skips Veiðarfæri Mið
Meðhöndlun

afla Sigling % Leit %
Beinar

veiðar %
Lón og rek

% í höfn % Samtal % l/tonn l/sjódag
4 1998-99 Vélbátur Síldarnót Heimamið óvarinn 55,2 29,9 7,9 5,5 1,5 100 25,2 2601
5 1999 Vélbátur Loðnunót v Heimamið óvarinn 52,6 21,1 18,5 4 3,8 100 10,7 2900
6 1998 Vélbátur Síldarnót Heima/fjarlæg Sjókæling 69,9 20,7 5,2 0,7 3,5 100 85,5 7069
7 1998 Vélbátur Loðnunót s Heimamið óvarinn 66,3 21,2 10,5 0,6 1,4 100 37,2 6217
8 2000 Vélbátur Loðnunót v Heimamið óvarinn 72,7 6,6 9,8 2,6 8,3 100 8,8 7807
9 2000 Vélbátur Loðnutroll Heimamið óvarinn 48,6 1,1 48,3 1,2 0,8 100 32,7 8950

10 1998-99 Vélbátur Net Heimamið ísfiskur 47,5 0 37,1 8,3 7,1 100 101 1778
Ver Skiparáðgjöf, Emil Ragnarsson - óbirt gögn

Rannsóknir gerðar um borði í fiskiskipum Hlutfallsleg olíunotkun Stuðlar

Hlutfallsleg olíunotkun Stuðlar



Olíunotkun nokkurra fiskiskipa

Heimild: Emil Ragnarsson 2004, óbirt gögn
Dæmi Gerð Skip Tímabil Veiðarfæri Fisktegund Svæði Meðh. Stærð Aðalvél Veiði- Úth. Sjó- Sölur erl. Afli upp Olíu-
nr. skips ár afla ferðir dagar dagar fj. vf. úr sjó notkun Stuðull Stuðull Hlutf.

Brl Hö samt. í heild tonn lítrar l/tonn l/haúth sjód/úth
1 Skuttogari S01 1976 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 723 2169 1 15 13,4 0 282 73342 260 2,25 0,893
2 Skuttogari S02 1977 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 442 1800 1 8 6,6 0 73 26773 367 1,86 0,825
3 Skuttogari S03 1978 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 969 2820 1 16 13,2 0 199 87582 440 1,94 0,825
4 Skuttogari S04 1979 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 742 3000 19 359 292,3 5 4222 1844362 437 1,71 0,814
5 Skuttogari S05 1982 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 462 2000 29 330 265,4 0 4790 1487152 310 2,25 0,804
6 Skuttogari S06 1982 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 461 2000 24 302 250,1 1 3359 1407731 419 2,33 0,828
7 Skuttogari S07 1982 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 942 3200 24 308 243,9 0 4491 2068622 461 2,10 0,792
8 Skuttogari S07 1983 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 942 3200 21 290 246,6 0 3510 1952047 556 2,10 0,850
9 Skuttogari S08 1985 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 296 1500 26 301 238 2 3546 1132100 319 2,51 0,791

10 Skuttogari S09 1986 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 875 3000 22 357 294,5 6 4691 2241747 478 2,09 0,825
11 Skuttogari S10 1989 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 488 2200 26 321 224 0 3660 1254329 343 1,78 0,698
12 Skuttogari S14 1998-99 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 548 2035 18 141 105,6 0 1556 515323 331 1,80 0,749
13 Skuttogari S10 1990 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 488 2200 26 323 226 0 2935 1289860 439 1,82 0,700
14 Skuttogari S11 1997 Botnvarpa Botnfiskafli Smuga Heilfr. 1096 3342 1 39 33,6 0 198 315068 1591 2,42 0,862
15 Skuttogari S11 1997 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Heilfr. 1096 3342 2 76 65,8 0 783 634641 811 2,50 0,866
16 Skuttogari S12 1997 Botnvarpa Botnfiskafli Smuga Heilfr. 1199 3342 1 51 45,4 0 428 408227 954 2,40 0,890
17 Skuttogari S12 1997 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Heilfr. 1199 3342 1 35 29,5 0 411 291039 708 2,49 0,843
18 Skuttogari S13 1997 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Heilfr. 784 4076 2 74 63,1 0 813 635779 782 2,11 0,853
19 Skuttogari S11 1997 Flotvarpa Úthafskarfi Reykjaneshr. Heilfr. 1096 3342 3 83 70,8 0 1576 735504 467 2,65 0,853
20 Skuttogari S12 1997 Flotvarpa Úthafskarfi Reykjaneshr. Heilfr. 1199 3342 3 100 83,7 0 1932 904994 468 2,71 0,837
21 Skuttogari S13 1997 Flotvarpa Úthafskarfi Reykjaneshr. Heilfr. 784 4076 4 124 105 0 1656 1066988 644 2,11 0,847

Afleiddar stærðir



Olíunotkun nokkurra fiskiskipa

Heimild: Emil Ragnarsson 2004, óbirt gögn
Dæmi Gerð Skip Tímabil Veiðarfæri Fisktegund Svæði Meðh. Stærð Aðalvél Veiði- Úth. Sjó- Sölur erl. Afli upp Olíu-
nr. skips ár afla ferðir dagar dagar fj. vf. úr sjó notkun Stuðull Stuðull Hlutf.

Brl Hö samt. í heild tonn lítrar l/tonn l/haúth sjód/úth
22 Vélbátur V01 1980 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 248 800 6 64 46 1 256 110081 430 2,15 0,719
23 Vélbátur V02 1998-99 Botnvarpa Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 162 1000 26 112 79,1 0 1221 243885 200 2,18 0,706
24 Vélbátur V03 1998 Humarvarpa Humar Heimamið Ísfiskur 199 761 5 25 19,4 0 65 29193 449 1,53 0,776
25 Vélbátur V04 1998 Humarvarpa Humar Heimamið Ísfiskur 103 995 6 28 20,2 0 91 36540 402 1,31 0,721
26 Vélbátur V05 1997 Kúfiskplógur Kúfiskur Heimamið Óvarinn 144 633 69 69 23,0 0 2148 55990 26 1,28 0,333
27 Vélbátur V06 1998 Loðnunót sumar Loðna Heimamið Sjókælt 666 3000 5 41 29,4 0 4917 182900 37 1,49 0,717
28 Vélbátur V07 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 350 1740 31 89 70 0 14198 258612 18 1,67 0,787
29 Vélbátur V08 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 414 1000 21 86 61 0 9493 121218 13 1,41 0,709
30 Vélbátur V09 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 347 1250 11 55 41 0 6270 139938 22 2,04 0,745
31 Vélbátur V10 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 251 1150 24 89 69 0 7193 186280 26 1,82 0,775
32 Vélbátur V11 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 556 2100 13 75 61 0 7829 254048 32 1,61 0,813
33 Vélbátur V12 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 317 825 19 79 63 0 8187 124748 15 1,91 0,797
34 Vélbátur V13 1978 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 335 660 18 86 60 0 8150 125250 15 2,21 0,698
35 Vélbátur V14 1999 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 402 1065 16 52 32,7 0 8875 91098 10 1,64 0,629
36 Vélbátur V06 2000 Loðnunót vetur Loðna Heimamið Óvarinn 666 3000 15 41 19,1 0 16883 149426 9 1,21 0,466
37 Vélbátur V06 2000 Loðnutroll Loðna Heimamið Óvarinn 666 3000 5 29 25,9 0 7077 229524 32 2,64 0,893
38 Vélbátur V01 1980 Net Botnfiskafli Heimamið Óvarinn 248 800 70 118 51,9 0 1260 127760 101 1,35 0,440
39 Vélbátur V15 1981 Net Botnfiskafli Heimamið Óvarinn 179 750 72 121 59,6 0 984 120032 122 1,32 0,493
40 Vélbátur V03 1998-99 Net Botnfiskafli Heimamið Ísfiskur 199 761 34 102 65,9 0 1155 108902 94 1,40 0,646
41 Vélbátur V15 1980 Nótaveiðar Síld Heimamið Óvarinn 179 750 3 24 19,5 0 200 27740 139 1,54 0,813
42 Vélbátur V14 1998 Nótaveiðar Síld Heimamið Óvarinn 402 1065 5 29 19,4 0 2004 49787 25 1,61 0,669
43 Vélbátur V06 1998 Nótaveiðar Síld Heimamið/fjarl. Sjókæling 666 3000 4 24 18,3 0 1516 125064 82 1,74 0,763
44 Vélbátur V15 2000 Rækjuvarpa Rækja Heimamið Ísfiskur 138 862 14 103 82 0 188 177120 942 1,99 0,796
45 Vélbátur V16 2001-02 Rækjuvarpa Rækja Heimamið Ísfiskur 125 761 24 177 141 0 327 248965 761 1,85 0,797

Afleiddar stærðir



Viðauki VI 
 

Afli vélskipa umreiknaður í þorskígildi fyrir árið 
2000 

 



Aflatölur úr Útvegi, þorskígildisstuðlar frá Fiskistofu. Fyrir þær fisktegundir sem ekki 
voru til stuðlar fyrir, voru þeir áætlaðir 

 

Lína Net

Heildarafli 69.625 Heildarafli 55.290

Botnfiskafli 69.335 Botnfiskafli 54.810
Þorskur 42.002 1 42.002,1 Þorskur 46.847 1 46.847,2
Ýsa 10.679 1,2 12.814,6 Ýsa 1.457 1,2 1.748,5
Ufsi 310 0,45 139,7 Ufsi 4.304 0,45 1.936,8
Karfi 928 0,55 510,4 Karfi 266 0,55 146,3
Steinbítur 7.837 0,65 5.094,2 Steinbítur 75 0,65 48,9
Hlýri 641 0,65 416,4 Hlýri 3 0,65 1,7
Langa 1.452 0,75 1.089,0 Langa 716 0,75 536,8
Blálanga 783 0,75 587,5 Blálanga 13 0,75 9,5
Keila 4.355 0,5 2.177,6 Keila 40 0,5 20,1
Tindaskata 201 0,2 40,2 Tindaskata 130 0,2 26,0
Skötuselur 3 2,05 5,4 Skötuselur 833 2,05 1.708,0
Skata 28 0,5 13,9 Skata 22 0,5 10,9
Lýsa 81 0,5 40,5 Lýsa 17 0,5 8,4
Gulllax 0 0,4 0,0 Háfur 81 0,5 40,3
Háfur 6 0,5 3,0 Hákarl 1 0,5 0,3
Hákarl 2 0,5 1,1 Annar botnfiskur 7 0,5 3,3
Annar botnfiskur 27 0,5 13,4

Flatfiskafli 351
Flatfiskafli 284 Lúða 34 1,8 60,4
Lúða 151 1,8 271,5 Grálúða 4 1,65 7,4
Grálúða 31 1,65 50,8 Skarkoli 295 1,2 354,5
Skarkoli 80 1,2 96,3 Þykkvalúra 8 1,4 11,2
Þykkvalúra 3 1,4 3,9 Langlúra 1 0,65 0,5
Langlúra 0 0,65 0,0 Stórkjafta 0 0,5 0,2
Stórkjafta 0 0,5 0,0 Sandkoli 7 0,45 3,0
Sandkoli 4 0,45 1,7 Skrápflúra 1 0,5 0,6
Skrápflúra 16 0,5 8,0 Annar flatfiskur 1 0,5 0,5
Annar flatfiskur 0 0,5 0,0

Uppsjávarafli 0
Uppsjávarafli 5 Síld 0 0,06 0,0
Annar uppsjávarfiskur 5 0,5 2,7

Skel- og krabbadýraafli 0
Annar afli 0 0,5 0,2 Önnur skel- og krabbadýr 0 0,5 0,1

Annar afli 128 0,5 64,2
65.384,1 53.595,5Þorskígildi samtalsÞorskígildi samtals

Vélskip-2000 Vélskip-2000



Aflatölur úr Útvegi, þorskígildisstuðlar frá Fiskistofu. Fyrir þær fisktegundir sem ekki 
voru til stuðlar fyrir, voru þeir áætlaðir 

 

Dragnót Botnvarpa

Heildarafli 30.981 Heildarafli 41.751

Botnfiskafli 20.774 Botnfiskafli 39.609
Þorskur 14.684 1 14.684,0 Þorskur 17.391 1 17.390,9
Ýsa 3.089 1,2 3.707,4 Ýsa 8.889 1,2 10.666,8
Ufsi 988 0,45 444,7 Ufsi 4.652 0,45 2.093,3
Karfi 287 0,55 157,9 Karfi 5.240 0,55 2.882,0
Steinbítur 827 0,65 537,6 Steinbítur 1.769 0,65 1.150,1
Hlýri 3 0,65 2,0 Hlýri 96 0,65 62,3
Langa 75 0,75 56,5 Langa 352 0,75 264,1
Blálanga 10 0,75 7,8 Blálanga 70 0,75 52,5
Keila 1 0,5 0,7 Keila 33 0,5 16,3
Tindaskata 526 0,2 105,3 Langhali 1 0,2 0,2
Skötuselur 168 2,05 344,1 Tindaskata 31 0,2 6,2
Skata 17 0,5 8,6 Skötuselur 321 2,05 657,6
Lýsa 87 0,5 43,3 Skata 14 0,5 7,0
Gulllax 0 0,4 0,0 Lýsa 717 0,5 358,3
Háfur 2 0,5 0,9 Háfur 11 0,5 5,6
Annar botnfiskur 8 0,5 3,8 Hákarl 1 0,5 0,3

Annar botnfiskur 22 0,5 10,8
Flatfiskafli 10.204
Lúða 85 1,8 153,0 Flatfiskafli 2.124
Grálúða 0 1,65 0,0 Lúða 58 1,8 103,9
Skarkoli 3.042 1,2 3.649,9 Grálúða 47 1,65 77,0
Þykkvalúra 815 1,4 1.141,2 Skarkoli 1.076 1,2 1.291,5
Langlúra 877 0,65 570,1 Þykkvalúra 386 1,4 540,8
Stórkjafta 52 0,5 25,9 Langlúra 141 0,65 91,6
Sandkoli 2.948 0,45 1.326,7 Stórkjafta 22 0,5 11,1
Skrápflúra 2.384 0,5 1.192,1 Sandkoli 46 0,45 20,9
Annar flatfiskur 1 0,5 0,4 Skrápflúra 346 0,5 172,9

Annar flatfiskur 1 0,5 0,7
Annar afli 4 0,5 1,8 Uppsjávarafli 0

Annar uppsjávarfiskur 0 0,5 0,0
Skel- og krabbadýraafli 10
Humar 10

3,07 6,95 21,4
Önnur skel- og krabbadýr 0
Annar afli 8 0,5 4,1

28.165,8 37.960,5Þorskígildi samtals Þorskígildi samtals

Vélskip-2000 Vélskip-2000



Aflatölur úr Útvegi, þorskígildisstuðlar frá Fiskistofu. Fyrir þær fisktegundir sem ekki 
voru til stuðlar fyrir, voru þeir áætlaðir 

 

Handfæri Flotvarpa

Heildarafli 3.950 Heildarafli 367.131

Botnfiskafli 3.948 Botnfiskafli 0
Þorskur 3.505 1 3.505,0 Gulllax 0 0,4 0,0
Ýsa 21 1,2 24,9
Ufsi 334 0,45 150,3 Uppsjávarafli 367.131
Karfi 32 0,55 17,8 Síld 29.493 0,06 1.769,6
Steinbítur 46 0,65 30,1 Norsk-íslensk síld 4.346 0,04 173,8
Hlýri 0 0,65 0,1 Loðna 150.380 0,04 6.015,2
Langa 3 0,75 1,9 Kolmunni 182.911 0,03 5.487,3
Keila 5 0,5 2,5
Tindaskata 1 0,2 0,1
Skötuselur 0 2,05 0,1
Skata 0 0,5 0,0 Beitukóngsgildra
Lýsa 1 0,5 0,7
Háfur 0 0,5 0,0 Heildarafli 545
Annar botnfiskur 0 0,5 0,1

Skel- og krabbadýraafli 545
Flatfiskafli 2 Önnur skel- og krabbadýr 545 0,5 272,6
Lúða 2 1,8 3,0
Skarkoli 0 1,2 0,3 Önnur veiðarfæri
Sandkoli 0 0,45 0,0

Heildarafli 105

Kúfiskplógur Botnfiskafli 98
Heildarafli 1.584 Þorskur 72 1 72,3

Ýsa 0 1,2 0,3
Skel- og krabbadýraafli 1.584 Ufsi 3 0,45 1,2
Kúfiskur 1.584 0,5 792,1 Karfi 0 0,55 0,0

Steinbítur 0 0,65 0,2
Hlýri 0 0,65 0,1
Keila 0 0,5 0,0
Tindaskata 23 0,2 4,5
Skötuselur 0 2,05 0,0

Flatfiskafli 6
Lúða 0 1,8 0,1
Skarkoli 6 1,2 6,7
Annar afli 1 0,5 0,5

4.528,8 13.804,5Þorskígildi samtals Þorskígildi samtals

Vélskip-2000 Vélskip-2000



Aflatölur úr Útvegi, þorskígildisstuðlar frá Fiskistofu. Fyrir þær fisktegundir sem ekki 
voru til stuðlar fyrir, voru þeir áætlaðir 

 

Humarvarpa Nót

Heildarafli 3.163 Heildarafli 939.184

Botnfiskafli 1.618 Botnfiskafli 1
Þorskur 484 1 484,1 Þorskur 1 1 1,4
Ýsa 163 1,2 196,2
Ufsi 60 0,45 27,1 Uppsjávarafli 939.183
Karfi 454 0,55 249,7 Síld 69.039 0,06 4.142,3
Steinbítur 38 0,65 24,8 Norsk-íslensk síld 164.621 0,04 6.584,9
Hlýri 0 0,65 0,2 Loðna 698.408 0,04 27.936,3
Langa 157 0,75 117,5 Loðnuhrogn 7.114 1 7.113,7
Blálanga 3 0,75 2,3
Keila 6 0,5 3,1 Rækjuvarpa
Tindaskata 0 0,2 0,0
Skötuselur 201 2,05 411,2 Heildarafli 12.458
Skata 3 0,5 1,6
Lýsa 47 0,5 23,5 Botnfiskafli 19
Háfur 0 0,5 0,1 Þorskur 14 1 13,9
Annar botnfiskur 1 0,5 0,6 Ýsa 5 1,2 6,0

Steinbítur 0 0,65 0,3
Flatfiskafli 324 Hlýri 0 0,65 0,0
Lúða 6 1,8 9,9 Annar botnfiskur 0 0,5 0,0
Grálúða 0 1,65 0,0
Skarkoli 1 1,2 0,6 Flatfiskafli 1
Þykkvalúra 11 1,4 16,1 Grálúða 0 1,65 0,4
Langlúra 56 0,65 36,7 Skarkoli 0 1,2 0,6
Stórkjafta 13 0,5 6,4 Skrápflúra 1 0,5 0,3
Sandkoli 0 0,45 0,1
Skrápflúra 237 0,5 118,5 Skel- og krabbadýraafli 12.437
Annar flatfiskur 0 0,5 0,0 Rækja 12.437 0,8 9.949,5

Skel- og krabbadýraafli 1.220 Hörpudiskplógur
Humar 1.220

375 6,95 2.609,0 Heildarafli 9.074
Önnur skel- og krabbadýr 0 0,5 0,0
Annar afli 0 0,5 0,1 Skel- og krabbadýraafli 9.074

Hörpudiskur 9.074 0,25 2.268,5

4.339,4 58.018,1Þorskígildi samtals Þorskígildi samtals

Vélskip-2000 Vélskip-2000



Viðauki VII 
 

Unnar aflatölur frá Fiskistofu yfir uppsjávartegundir 
 

1997-2003 
 



Samanlagðar tölur fyrir uppsjávarafla í flotvörpur úr Lóðsinum – upplýsingar frá 
Fiskistofu 

 

1997 1998 1997 1998 1997 1998
9.216.260 55.185.265 17.504.000 19.575.000 32.616.000 11.342.000

1999 2000 1999 2000 1999 2000
134.340.167 255.253.915 30.384.999 28.827.000 1.690.999 129.747.000

2001 2002 2001 2002 2001 2002
360.071.000 286.429.000 63.076.000 129.306.000 139.889.000 240.609.000

Kolmunni Síld Loðna
2003 2003 2003

490.335.000 127.118.792 270.521.000

Kolmunni Síld Loðna

Kolmunni Síld Loðna

Kolmunni Síld Loðna




