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Ágrip 

Sjávarútvegur er ein af grunnstoðum íslensks þjóðfélags og skapar umtalsverðar tekjur fyrir 

þjóðarbúið. En löngum hafa verið uppi deilur um kvótakerfið svokallaða. Ekki síst það 

hvernig stjórna skyldi veiðum, hverjir ættu að fá úthlutað aflaheimildum og hver sé eigandi 

auðlindarinnar. 

 

Með setningu laga nr. 38/1990 nú 116/2006 var í fyrsta skipti komið á lögum um 

fiskveiðistjórnun sem voru ótímabundin. Fyrri lög um stjórn fiskveiða voru ýmist tímabundin 

til eins eða tveggja ára. Tilgangurinn með lagasetningunni var að koma á 

fiskveiðistjórnunarkerfi sem ætlað væri að vara um lengri tíma til að m.a. auðvelda 

útgerðaraðilum að gera áætlanir og skipuleggja rekstur sinn til lengri tíma. Frá því að lögin 

voru sett hefur verið uppi ágreiningur um eignarréttarlega stöðu aflaheimildanna og það hvort 

um sé að ræða varanlega eignarheimild eða ekki. Frá upphafi kvótakerfisins hefur jafnframt 

verið um það deilt hvort og þá hvaða heimildir löggjafinn hafi til að gera breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu.  

 

Í ritgerðinni verður fjallað um þetta álitaefni og gerð grein fyrir eignarréttarlegri stöðu 

aflaheimilda og jafnframt, í ljósi eignarréttarlegrar stöðu aflaheimildanna, gerð grein fyrir 

heimildum löggjafans til breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu m.a. með tilliti til 

eignarréttarverndar stjórnarskrár. Í því ljósi er eignaréttur samkvæmt íslenskum rétti 

skoðaður, hvernig stofnað var til réttindanna, hvernig eignarrétti á hafsvæðum og fiskistofnum 

er háttað svo og heimildir löggjafans til breytinga og setningar á reglum.  
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er á sviði eignaréttar og er umfjöllunarefnið íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið, 

þ.e. sá hluti þess sem fjallar um úthlutun aflaheimilda til þeirra sem eru handhafar 

aflahlutdeilda. Er velt upp þeirri spurningu hver eignaréttarleg staða aflahlutdeildanna er og 

jafnframt hvaða heimildir löggjafinn hefur til breytinga á löggjöfinni um stjórn fiskveiða. Er 

fyrst og fremst horft til þessara afmörkuðu atriða. 

 

Aðaláherslan er á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og í einstaka tilvikum á tengdri 

löggjöf enda má finna ákvæði er varða nýtingu auðlinda sjávar víða í íslensku löggjöfinni. 

Mannréttindaákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, lög nr. 33/1944 eru jafnframt höfð til 

hliðsjónar, einkum þær greinar sem fjalla um atvinnufrelsi, eignarréttarvernd og jafnræði.  

 

Vissulega er ekki öllum atriðum fiskveiðistjórnunarkerfisins gerð ítarleg skil enda löggjöfin 

margþætt og fléttast inn í hana ýmis sérákvæði er varða ívilnanir, byggðasjónarmið og fleiri 

sértæk atriði. Í ritgerðinni er fyrst og fremst fjallað um úthlutun aflaheimilda, tilurð þess 

fiskveiðistjórnunarkerfis sem nú er við lýði, eignarréttarlega stöðu aflaheimildanna og  

heimildir löggjafans til að gera breytingar á löggjöfinni um stjórn fiskveiða. 

 

Í upphafi er fræðigreininni eignarétti gerð skil til að skilgreina hvers eðlis eignarréttindin sem 

fólgin eru í aflaheimildum eru. Enda hefur það hvort um bein eða óbein eignarréttindi sé að 

ræða rík áhrif á það með hvaða hætti heimildirnar njóti eignarréttarverndar stjórnarskrár. 

Jafnframt er fjallað um eignarhald á hafsvæðum og veiðistofnum, sögu og tilurð 

aflastjórnunarkerfisins, heimildir löggjafans til að breyta löggjöf, helstu hugmyndir sem fram 

hafa komið um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu og það hvort þörf er á eða ástæða til að 

gera breytingar á löggjöfinni.  

 

 

1.1 Markmið og afmörkun. 

Helstu markmiðin með ritgerðinni eru að hún verði fræðandi, áreiðanleg og dragi saman á 

skýran og skilmerkilegan hátt hver sé eignarréttarleg staða aflaheimilda og hverjar heimildir 

löggjafans eru til breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu út frá þeirri niðurstöðu. Ritgerðinni er 

ætlað að veita svör við þeim áleitnu spurningum hver sé eigandi auðlinda sjávar og hver fari 

raunverulega með forræði auðlindarinnar. 



5 
 

Við skrif ritgerðarinnar verður leitast vi að einskorða sig við það að fjalla um eignarréttarlega 

stöðu aflaheimildanna án þess að farið sé út í það að gera ítarlega grein fyrir uppbyggingu 

aflamarkskerfisins, ekki verður farið út í að fjalla um gerð og búnað veiðiskipa, veiðafæri né 

útskýra muninn á veiðileyfum í  aflamarkskerfinu og krókaaflamarkskerfinu eða 

frístundaveiðum gerð skil. Er eingöngu horft til þess hvernig aflamarkskerfið komst á og 

hvaða atriði það voru sem höfðu áhrif á úthlutun aflahlutdeilda í upphafi, hvaða heimildir 

menn hafa til að hagnýta sér þessi réttindi og jafnframt stuttlega fjallað um það hvaða afleidd 

áhrif löggjöfin hefur á m.a. atvinnuréttindi þeirra sem vilja komast inn í greinina svo og á 

samkeppnisstöðu í fiskvinnslu.  

 

Einnig er því velt upp og rökstutt hvort og þá hversvegna ætti að fara út í breytingar á 

löggjöfinni. Í ljósi þeirrar niðurstöðu sem fengin er við athugun á eignarréttarlegri stöðu 

aflaheimildanna verður síðan tekin afstaða til þess hvaða breytingar löggjafinn gæti gert á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu og þá sérstaklega horft til þess hvort bótaréttur núverandi handhafa 

aflahlutdeilda skapaist við breytingarnar.  

 

Önnur fiskveiðistjórnunarkerfi svo sem sóknarmarkskerfi erða ekki kynnt eða tekin afstaða til 

þess hvort aflamarkskerfið sé gott eða slæmt stjórnkerfi út frá lífríki sjávar. Í ritgerðinni er 

eingöngu horft til íslenskrar löggjafar við stjórn fiskveiða og ekki gerður samanburður við 

önnur fiskveiðistjórnunarkerfi sem við lýði eru erlendis.  
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2 Eignaréttur  

Heimildir löggjafans til að setja lög og breyta eldri lögum takmarkast aðeins af stjórnarkrá 

lýðveldisins Íslands, lögum nr. 33/1944. Löggjafinn hefur því heimild til að setja með lögum 

öll þau fyrirmæli sem stjórnarskráin hefur ekki boðið, á beinan eða óbeinan hátt, að sett skuli 

með öðrum hætti. Löggjafinn er því bundinn af stjórnarskránni og getur ekki breytt henni 

nema til þess sé sérstök heimild í stjórnarskránni sjálfri.1 Það má því ljóst vera að til þess að 

svara þeirri spurningu hvaða heimildir löggjafinn hafi til að gera breytingar á löggjöf um 

stjórn fiskveiða þurfi að byrja á því að skilgreina hver sé eignarréttarleg staða aflaheimilda og 

hvort og þá á hvaða hátt þær njóti verndar stjórnarskrár. Til að svara þeirri spurningu þarf að 

líta til fræðigreinarinnar eignaréttar. 

 

Eignarétturinn sem fræðigrein flokkast almennt undir einkarétt þó fræðimenn greini á um 

hvort eignarétturinn sé í raun fjármunaréttur eða undirgrein fjármunaréttar. Helstu einkenni 

fjármunaréttarins eru að réttindin hafa fjárhagslegt gildi, þ.e. hægt er að meta þau til 

peningalegs virðis. Eignarréttindi í víðasta skilningi varða fyrst og fremst reglur um 

fjárhagsleg réttindi og skuldbindingar sem af þeim leiða.2  

 

Eignarréttindum hefur alla jafna verið skipt í flokka eftir því hvers eðlis eignarréttindin eru en 

þau eiga það þó oftast nær sammerkt að auk þess að vera metin til fjár á peningalegan 

mælikvarða þá geta aðilaskipti orðið að réttindunum, þó er mögulegt að til séu eignarréttindi 

sem hvorugt þessara atriða á við um.3  

2.1 Skilgreiningar í eignarétti 

Eignaréttur hefur á síðari tímum almennt verið skilgreindur í lögfræði á þann hátt að um sé að 

ræða einkarétt ákveðins aðila, eiganda, til að ráða yfir tilteknum verðmætum innan þeirra 

marka sem þeim rétti eru sett í lögum og af óbeinum eða takmörkuðum eignarréttindum 

annarra manna sem stofnað hefur verið til yfir verðmætunum. Er hér um að ræða neikvæða 

skilgreiningu, þ.e. hún tilgreinir ekki hverjar heimildir eigandinn hefur yfir verðmætinu heldur 

er gengið út frá því að eigandi njóti allra heimilda nema þeirra sem eru með beinum hætti 

undanskildar eignarráðum eigandans með lögum eða samningum.4  

 

                                                 
1 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 294. 
2 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 371. 
3 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 2. og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 371. 
4 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 11. 
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Við notkun á hugtökunum eign, eignarréttur og eignarréttindi ber að athuga að inntak 

hugtakanna getur verið breytilegt og athuga þarf merkingu þeirra í samhengi við tilefnið, ekki 

er endilega lagður sami skilningur í hugtakið eignarrétt í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og 

samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár.5 

2.1.1 Eignarréttur / Eign 

Hugtakið eign hefur ekki fastmótaða merkingu í íslensku lagamáli. Í skilningi 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrár er það þó talið setja ákveðin takmörk og veita vissa 

vísbendingu.6 Orðin eignarréttur og eign eru hins vegar hvergi skilgreind í stjórnarskránni, og 

verður því að líta til dómaframkvæmdar og fræðigreinarinnar eignaréttar til túlkunar.7 

Eignarréttur og eign eru ýmist notuð í þröngri eða víðtækri merkingu hvort sem er í mæltu 

máli eða lögum. Þegar fjallað er um eignarrétt í þrengri merkingu er átt við að eignarrétturinn 

sé hinn almenni umráða- og ráðstöfunarréttur yfir tilteknum hlut. Í víðtækari merkingu orðsins 

eignarréttur merkir orðið hvers kyns eignarréttindi, bein og óbein án tillits til þess hver eignin 

er. Einnig eru fræðimenn sammála um að andlag réttarins, eign, verði ekki eingöngu fellt 

undir ópersónuleg, áþreifanleg verðmæti, til dæmis fasteignir og lausafjármuni heldur einnig 

hvers kyns verðmæt réttindi. Sem dæmi um slík réttindi má nefna kröfuréttindi, einkaréttindi 

og höfundarréttindi, það er ef réttindin styðjast við einkaréttarheimild. Sumir vilja þó 

undanskilja eignarréttindi sem ekki verða beint metin til fjár svo sem atvinnuréttindi eins og 

farið verður í nánar síðar í ritgerðinni.8  

 

Eignarréttur í víðtækri merkingu felur að jafnaði í sér fimm atriði. Er það heimild til að ráða 

yfir eign sinni og nota hana, heimild til að ráðstafa eign sinni og nota hana, heimild til að nota 

eign sína sem grundvöll lánstrausts, heimild til að láta eign ganga að erfðum og heimild til að 

leita aðstoðar dómstóla og yfirvalda til að vernda rétt sinn.9 Þrátt fyrir að eigandinn hafi allar 

þessar heimildir þá kemur það fyrir að eigninni eru settar takmarkanir með lögum s.s. 

takmarkanir til veðsetningar og framsals, engu að síður er talið að um eignarrétt sé að ræða.10  

 

  

                                                 
5 Björg Thorarensen. (2008). bls. 451. 
6 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 5. 
7 Björg Thorarensen. (2008). bls. 447. 
8 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 545-547. 
9 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 11-12. 
10 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 375. 
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Eignarrétturinn er varinn af stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nánar tiltekið í 1. mgr. 72. gr. 

ásamt 1. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu, en í 72. gr. stjórnarskrár segir að 

eignarrétturinn sé friðhelgur og að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Hugtakið eign felur það í sér að ákveðin eign, hagsmunir eða 

fjárhagsleg verðmæti þurfi að vera í nánum tengslum við ákveðinn aðila, einn eða fleiri.  Er 

þessum tengslum yfirleitt ekki fullnægt nema að réttarreglur fái viðkomandi aðilum heimildir 

til að fara með eignina og að þeir hafi úrræði til að vernda rétt sinn, t.d. fyrir atbeina dómstóla. 

Til eignar verða því yfirleitt ekki talin önnur fjárhagsleg réttindi en þau sem teljast til 

einstaklingsréttar eða einkaréttar. Almennur réttur almennings til nota á verðmætum s.s. 

aðgang að vatni og umferð um vötn samkv. 11. gr. vatnalaga nr. 15/1923 myndi því 

samkvæmt ofansögðu ekki falla undir hugtakið eign.11  

 

Eðli eignarréttar er alla jafna það sama hver sem eigandinn er en eigendur að eignarrétti geta 

verið einstaklingar, ríkið, lögpersónur s.s.  hlutafélög og önnur rekstrarform. Þó er mögulegt 

að takmarka heimildir ákveðinna aðila að eignarréttindum með lögum. Til dæmis hafa verið 

settar takmarkanir á eignarráðum útlendinga á fasteignum í Íslandi þó að EES samningurinn 

hafi orðið til þess að slakað hafi verið á þeim hömlum.12  

 

2.1.2 Neikvæðar og jákvæðar skilgreiningar eignarréttar. 

Eins og áður hefur komið fram hefur hugtakið eignarréttur almennt verið skilgreint svo að um 

sé að ræða einkarétt ákveðins aðila – eiganda – til að ráða yfir tilteknum líkamlegum hlut, þó 

innan þeirra marka sem sett eru í lögum, og ennfremur af takmörkuðum eða óbeinum 

réttindum annarra sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum eða eigninni. Hér er um að ræða 

neikvæða skilgreiningu þ.e. gert er ráð fyrir að eigandinn njóti allra heimilda til að ráðstafa 

eign sinni nema þeirra sem sérstaklega eru undanskildar eignarráðum hans. Þær heimildir sem 

undanskildar eru geta verið skilgreindar í lögum eða þá að eigandi afsalar sér heimildum með 

samningi.13  

 

Neikvæð skilgreining eignarréttar hefur verið ríkjandi í seinni tíð en eldri fræðimenn, bæði 

innlendir og erlendir, skilgreindu eignarrétt frekar jákvætt. Í jákvæðri skilgreiningu 

eignarréttar felst að taldar eru upp þær heimildir sem í eignarréttinum felast. Var 

                                                 
11 Gaukur Jörundsson. (1969). bls. 53. 
12 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 375. 
13 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 32. 
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eignarrétturinn þá skilgreindur á þá leið að hann væri réttur eigandans til að ráða yfir hlut á 

þann hátt að breyta honum eða afhenda hann öðrum, hafa yfir honum umráð og not, banna 

öðrum not af hlutnum og endurheimta hlutinn úr höndum þess sem ekki hafði heimild til þess 

að hafa vörslu hlutarins. Ástæðan fyrir því að neikvæð skilgreining eignarréttar er ríkjandi í 

dag er mögulega sú að allt of flókið og viðamikið yrði að tilgreina allar heimildir eiganda sem 

í eignarréttindum geta falist og ólíklegt að tækist að tilgreina þær á tæmandi hátt og yrði því 

upptalningin ófullkomin.14 Er því alla jafna stuðst við neikvæða skilgreiningu í dag en hafa 

ber í huga að talið er að ef breyting verður á nýtingarmöguleikum eignarinnar eða nýjungar 

leiði í ljós  nýja nýtingarmöguleika þá falli þessi nýju réttindi til handa eigandanum, þ.e. 

rýmki eignarréttindi hans. Eins má að sama skapi sjá að ef takmarkanir sem bundnar eru í lög 

eru fyrir hendi og lögin síðan felld úr gildi þá rýmkast réttur eigandans komi ekki aðrar 

takmarkanir í stað niðurfelldra laga.15 Í jákvæðri skilgreiningu yrði því að bæta við heimildum 

eða skera úr um á annan hátt um það hver ætti eignarréttinn ef nýir nýtingarmöguleikar á 

eigninni kæmu upp. 

 

Hvað varðar það álitaefni sem hér er til umfjöllunar skiptir það höfðmáli, varðandi heimildir 

löggjafans til breytinga, hver eignarréttarleg staða aflaheimildanna er. Hvort um að ræða bein 

eignarréttindi eða óbein en af því leiðir jafnframt hvort og þá á hvaða hátt aflaheimildirnar 

njóti eignarréttarverndar 72. gr. stjórnarskrár. 

 

2.1.3 Beinn eignaréttur 

Í hinum beina eignarrétti felast réttarleg yfirráð yfir eigninni. Í því felst að eigandi getur 

ráðstafað eign sinni með löggerningi, selt hana, stofnað til afnotaréttinda s.s. með leigu, 

veðsett hana, meinað öðrum afnot, breytt eigninni, aukið við hana o.fl.16 Í beinum eignarrétti 

felast því full yfirráð yfir eigninni svo fremi sem engar takmarkanir séu settar við þau yfirráð í 

lögum og eigandi hafi ekki stofnað til óbeinna eignarréttinda annarra með löggerningi eða 

samningi. 

 

                                                 
14 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 11 og Ólafur Lárusson. (1950). bls. 11. 
15 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 32. 
16 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 11 og Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 23. 
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2.1.4 Óbein eignaréttindi eða takmörkuð 

Þegar um óbein eða takmörkuð eignarréttindi er að ræða þá hefur eignarheimildum sem í 

eignarréttinum felast verið skipt og þær komist á hendur fleiri aðila, til dæmis eiganda og 

afnotahafa. Þegar takmörkuð eignarréttindi eða réttindi til að hafa tiltekin ráð eða ákveðin not 

eignar eru borin saman við eignarréttinn eru ráðstöfunar- og nýtingarheimildir rétthafans 

þrengri en eigandans og eru því af þeim sökum nefnd takmörkuð eignarréttindi og stundum 

einnig nefnd óbein eignarréttindi. Eigandinn á hlutinn þó afnotahafi hafi heimild til að nota 

hann, þannig að sá sem á óbein eða takmörkuð eignarréttindi nýtur þeirra með milligöngu 

þess aðila sem á beinan eignarrétt að eigninni, eigandans. Þar gæti verið um að ræða til dæmis 

afnotarétt, ítaksréttindi, veðréttindi, haldsréttindi, forkaupsrétt, kauprétt og kyrrsetningu með 

milligöngu opinbers valds.17 Má sem dæmi um óbein réttindi nefna afnotasamninga sem 

bændur gera sín á milli t.d. vegna afnota af túnum og húsaleigusamninga þar sem greitt er 

fyrir afnot af eign. Hér ber þó að gera greinamun á takmörkuðum eignarréttindum og 

sameignarrétti. Þegar um sameignarréttindi er að ræða þá hafa eigendurnir í sameiningu bein 

eignarréttindi að eigninni, þ.e. þeir hafa allar þær eignarheimildir sem eigninni tilheyra en 

þegar um takmörkuð eignarréttindi er að ræða nýtur rétthafinn einungis takmarkaðra og 

afmarkaðra eignarheimilda. Sá sem nýtur óbeinna eignarréttinda hefur þá ákveðin umráð og 

not hlutar eða verðmætis í skjóli víðtækari réttar eigandans sem hefur beina eignarréttinn að 

eigninni.18  

 

Óbein eignarréttindi geta verið af ýmsum toga, t.d. haldsréttur þar sem eign er haldlögð og 

haldið í höndum umráðamanns þar til greiðsla hefur farið fram, veðréttur þar sem eign er lögð 

að veði til tryggingar láni, ítaksréttindi t.d. þegar jarðeigandi heimilar nágrannabónda að beita 

fé á afrétti sem hann á beinan eignarétt að, forkaupsréttindi þar sem annar aðili hefur 

forgangsrétt að því að kaupa eign ákveði eigandi að selja hana, afnotaréttindi19 og 

atvinnuréttindi undir ákveðnum kringumstæðum. Hér á eftir verður fjallað frekar um 

atvinnuréttindi og afnotaréttindi þar sem þau réttindi eru þau sem helst koma til álita sem 

eignaréttindi í því máli sem hér er til umfjöllunar. 

2.1.4.1 Atvinnuréttindi sem eignarréttindi 

Umdeilt er meðal fræðimanna hvort og þá að hvaða marki atvinnuréttindi flokkist undir 

eignarréttindi sem njóti verndar stjórnarskrár, enda sé um eignaréttindi að ræða sem ekki verði 

                                                 
17 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 5-7. 
18 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 25. 
19 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 26-31. 
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metin til fjár að mati sumra fræðimanna. Atvinnufrelsið sem slíkt nýtur þó verndar 1. mgr. 75. 

gr. stjórnarskrár sem segir: „Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi 

má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess“. Það ber þó að hafa í 

huga að nánar afmörkuð atvinnuréttindi gætu verið metin til fjárhagslega gæða sem gætu 

fallið undir vernd eignarréttar samkv. 72. gr. stjórnarskrár.20 Er talið að réttur manna til að 

stunda áfram þau störf sem þeir hafa stundað og störf sem menn hafa fengið sérstakt leyfi eða 

löggildingu til að stunda njóti verndar eignarréttinda samkv. 72. gr. stjórnarskrár.21 

2.1.4.2 Afnotaréttindi sem eignarréttindi 

Eitt helsta einkenni afnotaréttinda er að þau heimila rétthafa þeirra tiltekin not og umráð 

hlutar eða eignar sem er háður beinum eignarrétti annars aðila.22 Fer það þá eftir samningi 

aðila hversu víðtækur afnotaréttur eða nýtingarréttur rétthafans er. Samningum sem gerðir eru 

um afnotaréttindi eru þó oft á tíðum settar skorður með lögum. 23 Reglur um afnotarétt geta 

hvort heldur sem er verið lögfestar sem og ólögfestar. Sem dæmi um lögfesta reglu má taka 

húsaleigulögin sem kveða á um að óheimilt sé að semja um að leigutaki taki á sig ríkari 

skyldur en kveðið er á um í lögunum og reglur um grunnleigusamninga sem dæmi um 

ólögfesta reglu. Slíkir samningar eru alla jafna gerðir til langs tíma og í sumum tilvikum 

óuppsegjanlegir, s.s. vegna lands vegna bygginga eða annarra afnota. Ef þessi réttindi ganga 

síðan í arf eftir leigutakann þá er talað um að slíkir samningar teljist erfðafestusamningar.24 

2.2 Friðhelgi eignarréttar. 

Eignarrétturinn er friðhelgur og nýtur þeirrar verndar m.a. í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands og í 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu. Í ýmsum ríkjum er engin bein 

yfirlýsing um vernd eignarréttarins bundin í stjórnarskrá s.s. í Noregi en engu að síður er litið 

svo á að eignarrétturinn sé friðhelgur. Ýmsir fræðimenn vilja meina að setning þessa ákvæðis, 

um miðja 19. öld, hafi fremur verið sprottinn af heimspekilegum og sögulegum uppruna og 

haft yfir sér blæ hátíðlegrar yfirlýsingar fremur en að tilgangurinn hafi verið réttarlegs eðlis 

þar sem þær takmarkanir sem eignarréttinum eru settar, aðrar en eignarnám, hafi að litlu leyti 

verið komnar til sögunnar.25 Engu að síður hefur friðhelgi eignarréttarins fest sig í sessi og 

nýtur nú jafnframt verndar mannréttindasáttmála Evrópu. Eignarréttarhugtaki 

mannréttindasáttmálans hefur verið gefin rúm merking og nær verndin m.a. yfir viðurkennd 
                                                 
20 Björg Thorarensen. (2008). bls. 453. 
21 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 374. 
22 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 6. 
23 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 26-27. 
24 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 380. 
25 Björg Thorarensen. (2008). bls. 446-447. 
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borgaraleg eignarréttindi eða hagsmuni, s.s. lausafé, hlutabréf, kröfuréttindi, svo og 

hugverkaréttindi, auk beinna og óbeinna eignarréttinda.26 

 

2.2.1 72. gr. stjórnarskrár. 

Í 72. gr. stjórnarskrár segir að eignarrétturinn sé friðhelgur og engan megi skylda til að láta af 

hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Til þess þurfi lagafyrirmæli og að fullt verð komi 

fyrir. Jafnframt megi með lögum takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða 

hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi. Hefur þessi grein verið nánast óbreytt frá því hún kom inn í 

50. gr. stjórnarskrárinnar árið 1874.27 Með þessum fyrirmælum í stjórnarskrá er 

eignarréttinum veitt sérstök vernd, þ.e. ekki er mögulegt að svipta menn eignum sínum nema 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem stjórnarskrá setur, þ.e. að fyrir því sé almannaþörf, 

lagafyrirmæli og gegn fullu verði. Við mat á því hvað felist í hugtakinu eignarréttur í skilningi 

72. gr. stjórnarskrár þá er átt við allar áþreifanlegar eignir s.s. land, bifreiðar, skip, hús og 

annað slíkt en ekki síður óbein eignarréttindi s.s. höfundarréttindi, kröfuréttindi, einkaleyfi og 

önnur eignarréttindi í víðri merkingu.28  

 

Þegar litið er til dómaframkvæmdar má sjá að 72. gr. er túlkuð rúmt og ýmis réttindi talin falla 

undir verndun eignarréttinda.  

Í dómi Hæstaréttar nr. 15/2000 Stjörnugrís gegn íslenska ríkinu var tekist á um 

það hvort ákvörðun umhverfisráðherra um að vísa byggingu svínabús í 

umhverfismat bryti í bága við 72. gr. og 75. gr. stjórnarskrár. Félagið S hafði 

keypt jörð í hreppnum L til að reisa á henni stórt svínabú. Lét S vinna 

deiliskipulag af svæðinu þar sem búið skyldi reist og hlaut það samþykki 

hreppsnefndar og var auglýst. Í kjölfar bréfs frá nágrönnum jarðarinnar ákvað 

umhverfisráðherra að vísa byggingu svínabúsins í umhverfismat á grundvelli 6. 

gr. laga nr. 63/1993 að fengnu áliti hreppsnefndar, bygginganefndar og 

heilbrigðiseftirlits í ljósi þess hve umfangsmikil áætluð starfsemi yrði. Var talið að 

heimild ráðherra væri ótakmörkuð af öðru en almennri markmiðslýsingu í 1. gr. 

laganna og háð mati ráðherra. Höfðaði S mál til að fá ákvörðunina fellda úr gildi 

þar sem ákvörðun ráðherrans fæli í sér umtalsverða röskun á eignarráðum og 

atvinnufrelsi S. Í dómsorðum segir að í 72. gr. stjórnarskrár sé kveðið á um 
                                                 
26 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 376. 
27 Björg Thorarensen. (2008). bls. 440. 
28 Gunnar G. Schram. (1975). bls. 82. 
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friðhelgi eignarréttar og í 75. gr. um atvinnufrelsi, hvorugt þessara megi skerða 

nema með lagaboði að því tilskildu að almenningsþörf krefji. Hinum almenna 

löggjafa sé því óheimilt að fela framkvæmdavaldinu óhefta ákvörðun um þessi 

efni heldur verði löggjöfin að mæla fyrir um meginreglur þar sem takmörk og 

umfang nauðsynlegrar réttindaskerðingar eru tilgreind. Vald það sem 

umhverfisráðherra var fengið með lögum nr. 63/1993 talið of víðtækt og gæti haft 

í för með sér umtalsverða röskun á eignarráðum og atvinnufrelsi þess, er í hlut á. 

Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi sínu til framkvæmdarvaldsins 

stríði gegn framangreindum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og teljist 

því ólögmætt.  

Er ljóst af þessum dómi að til þess að skerða eignarréttindi þurfi skýrt lagaboð, 

almannahagsmunir krefjist þess og að fullt verð komi fyrir eins og kveðið sé á um í 72. gr. 

stjórnarskrár. Ekki sé nægjanlegt að opin heimild sé fyrir því í lögum, slíkt teljist of víðtækt 

framsal til framkvæmdavaldsins. 

Í dómi Hæstaréttar 1964:573, Sundmarðarmálinu, var deilt um breytingu á lögum 

um loðdýrarækt sem lýstu minkaeldi óheimilt hér á landi. Stefnandi hafði látið 

reisa minkahús á jörð sinni og rekið þar minkabú frá árinu 1939 í trausti þess að 

honum yrði veitt heimild til að reka þar sundmarðarbú. Með lögum nr. 32/1951 

var sundmarðareldi hins vegar bannað og leiddi það til þess að stefnandi lagði 

niður rekstur sinn og urðu húseignir, tæki og tól sem hann notaði við eldið því 

ónothæf. Voru honum dæmdar bætur fyrir hús, búr og tæki en ekki hvað varðaði 

bótakröfu vegna atvinnuspjalla þar sem bann við sundmarðareldi var byggt á 

hættu á því að sundmerðir sem slyppu úr haldi myndu valda spjöllum á náttúru og 

lífríki. 

Hvað þennan dóm varðar þá er fær eigandinn bætur vegna húsnæðis, tækja og tóla sem urðu 

verðlítil við það að bann við eldinu er sett. Hins vegar fær hann ekki bætur vegna 

atvinnuspjalla þar sem bannið er byggt á almannahagsmunum þ.e. þeim spjöllum sem yrðu af 

dýrum sem slyppu mögulega úr búrunum og út í náttúruna. Það er þó sjaldnast í seinni tíð 

deilt um hvort atvinnuréttindi sem takmörkuð eru með lagasetningu falli undir 

eignarréttarvernd 72. gr. fremur er horft til eðlis, umfangs og takmarkana sem lögin leggja á 

og þess hvort jafnræðis og meðalhófs sé gætt.29 

  
                                                 
29 Björg Thorarensen. (2008). bls. 455-456. 
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2.2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 1. gr. 1. viðauka. 

Eignarréttarákvæði 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu er efnislega líkt ákvæðum 

72. gr. stjórnarskrár. Eru ákvæði eignarréttarákvæða mannréttindasáttmálans almennt túlkuð 

vítt. 1. gr. 1. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu hljóðar svo: „Öllum mönnum og 

lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta eign sinni, nema hagur 

almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna þjóðaréttar.  

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að 

fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun 

eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra 

opinberra gjalda eða viðurlaga.“ Eignarrétturinn nýtur því stjórnskipulegrar verndar í þeim 

ríkjum sem fullgilt hafa Mannréttindasáttmála Evrópu, er Ísland eitt þeirra ríkja.30  

 

Mannréttindadómstóllinn leggur sjálfstæða merkingu í hugtakið eign óháð því hvort 

landsréttur túlki hagsmunina sem eign. Þó er ljóst að dómstóllinn lítur til landsréttar og 

kringumstæða allra í heimalandinu og nokkuð ljóst að dómstóllinn myndi ekki dæma sem 

eign hagsmuni sem fráleitt væri að telja eign samkvæmt landsrétti eða kringumstæðum í 

landinu þó hagsmunirnir teldust mögulega eign í öðru ríki með aðra löggjöf og menningu. 

Dómstóllinn hefur túlkað hugtakið eign nokkuð rúmt og falla allir fjárhagslegir hagsmunir 

sem geta verið eignarétti undirorpnir undir hugtakið, s.s. kröfur, viðskiptavild og hlutabréf. 

Einnig hafa óbein eignarréttindi eins og leigusamningar verið talin falla undir vernd 1. gr.31  

 

Auk þessa hafa ýmis réttindi tengd atvinnurekstri verið felld undir hugtakið, s.s. 

vínveitingaleyfi og skipulagsleyfi. Réttmætar væntingar til atvinnurekstrar sem bundin er leyfi 

og leyfishafi hefur um að leyfið standi og hann fái áfram að stunda viðkomandi starfsemi hafa 

einnig talist falla undir eignarréttindi.32 Í eignarréttarákvæði mannréttindasáttmálans eru 

ákveðnar kröfur settar fyrir því að eignaskerðing geti farið fram, líkt og í 72. gr. stjórnarskrár, 

skilyrðin eru þó ekki að öllu leyti þau sömu. Samkv. 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmálans 

er kveðið á um lagaáskilnað eignarskerðingar og að almannahagsmunir séu í húfi. Að auki er 

það skilyrði fyrir eignasviptingu að hún sé í samræmi við meginreglur þjóðaréttar og 

meðalhófs sé gætt. Meðalhófsreglan felur í sér að skerðingin má ekki raska jafnvægi milli 

                                                 
30 Guðrún Gauksdóttir. (2005). bls. 474. 
31 Guðrún Gauksdóttir. (2005). bls. 477. 
32 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). bls. 376. 
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almannaþarfa og verndar eignarréttarins. Jafnframt hefur meðalhófsreglan verið talin hafa 

þýðingu hvað varðar greiðslu bóta, en ekki er kveðið á um greiðslu bóta í ákvæðinu sjálfu.  

 

2.3 Samantekt. 

Af því sem að framan hefur verið ritað má ljóst vera að aflaheimildir teljist hafa ýmis 

einkenni bæði beinna og óbeinna réttinda. Ráðstöfunarréttur og notkunarréttur er til staðar, 

hægt er að leita aðstoðar dómstóla og yfirvalda til að vernda réttindin og aflaheimildir hafa 

verið notaðar sem grundvöllur lánstrausts þó með óbeinum hætti sé þar sem aflaheimildir eru 

bundnar við skip og í raun hækka aflaheimildirnar verðmæti skipsins eins og síðar verður 

komið að og aflaheimildirnar erfast. Má því segja að öll einkenni beinna eignarréttinda séu til 

staðar. Aflaheimildir hafa einnig ýmis einkenni óbeinna eignarréttinda þar sem vissulega eru 

það ákveðin atvinnuréttindi að hafa heimild til að stunda það að atvinnu að afla fiskjar og 

afnotaréttindi fólgin í úthlutun aflaheimildar þar sem aðilum er heimilt að nýta tiltekna 

fiskistofna á Íslandsmiðum.   

 

Þó aflaheimildirnar beri ýmis merki bæði beinna og óbeinna eignarréttinda er hins vegar ekki 

hægt að slá því föstu hver eignarréttindin nákvæmlega eru með því einu að líta til 

grunnskilgreininga eignaréttar, þó má ljóst vera að aflaheimildirnar falla undir eignarréttindi á 

einn eða annan hátt. Að sama skapi er ekki hægt að segja til um það á hvaða hátt aflaheimildir 

njóti verndar stjórnarskrár, til þess þarf að líta til sögu og tilurðar réttindanna ásamt því hvort 

og þá hvaða fyrirvara löggjafinn setti við úthlutun heimildanna í upphafi og hvaða gildi þeir 

hafa. Eins ber að líta til þess hver hefur lögsögu yfir hafsvæðunum og fiskistofnunum og 

hvernig eignarrétti á þeim er háttað. 

3 Eignarréttur á hafsvæðinu og fiskistofnum í kringum Ísland. 

3.1 Hafsvæðið í kringum Ísland 

Frá upphafi Íslandsbyggðar þar til fiskveiðistjórnunarkerfi var fyrst komið á á 19. öld gilti sú 

meginregla að hafsvæðin væru almenningar utan netalaga,33 hvar þau mörk nákvæmlega lágu 

er óljóst og umdeilt og margir sem hafa gert til þess tilraunir að skilgreina þau mörk.34 Um 

réttarstöðu almenninga er ýmislegt óljóst en alla jafna eru menn sammála um að almenningar 

                                                 
33 Sigurður Líndal. (1998). bls. 782. 
34 Helgi Áss Grétarsson. (2008). bls. 15. 
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séu landsvæði sem enginn getur talið til einstaklingsbundinnar eignar og hafalmenningar séu 

hafsvæði fyrir utan netalög, þar sem öllum hefur verið frjálst að veiða. Hefur þessi meginregla 

verið í gildi svo lengi sem heimildir ná til.35 

 

Í 55. kapítula landabrigðisþáttar Grágásar segir: „Allir menn eigu að veiða fyrir utan netlög að 

ósekju ef vilja. Þar eru netlög utast í sæ er selnet stendur grunn, tuttugu möskva djúpt, af landi 

eða af skeri og komi flár upp úr sjánum að fjöru þá er þinur stendur grunn. En fyrir það utan á 

hver að veiða að ósekju ef vill“36 einnig voru ákvæði í Jónsbók á svipaðan veg eða í 2. 

kapítula rekaþáttar, þar segir: „Allir menn eigu að veiða fyrir utan netlög að ósekju. En það 

eru netlög yst er selnót stendur grunn tuttugu möskva djúp að fjöru og komi þá flár upp úr 

sjó.“37 En landeigandi einn átti þó veiðirétt innan netlaga sbr. 2. kapítula rekabálk Jónsbókar 

sem segir: „Landeigandi á þar flutningar allar og vogrek allt og hvali þá alla er fyrir mönnum 

hlaupa á land upp, og veiðar allar í netlögum og í fjörunni“ Af þessu má ljóst vera að öllum 

voru heimilar veiðar í almenningum, en ákvæði um almenninga voru bæði í Grágás og 

Jónsbók, sbr. búnaðarbálk 52 sem segir: „Svo skulu almenningar vera sem að fornu hafa verið 

bæði hið efra og hið ytra“38  

 

Eins er getið um almenninga í vatnalögum nr. 15/1923, 4. gr. laga nr. 6/1986 um 

afréttarmálefni, fjallskil og í 1. og 8. gr. eldri laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970 o.fl. 

svo fátt eitt sé nefnt. Almennt hefur verið miðað við að almenningar séu tiltekin landsvæði á 

þurrlendi og á hafsvæðum við strendur landsins auk sérstaks hluta stöðuvatna, þ.e. svæði utan 

netlaga. Hafa almenningar því bæði verið til inni á óbyggðum og úti við hafið. Áður fyrr voru 

réttindi í almenningum talin bundin við fjórðungsmenn eða jafnvel íbúa tiltekinn 

sveitarfélaga. Með tímanum þróaðist meginviðhorfið þá á þann hátt að almenningar væru 

landsvæði sem enginn aðili gæti talist eiga eignarréttindi yfir og nytu því allir landsmenn 

réttinda í almenningum innan þeirra marka sem landslög setja. Er þetta viðhorf staðfest í 2. 

mgr. 2. gr. jarðarlaga nr. 81/2004, þar sem segir: „Almenningur merkir í lögum þessum 

landsvæði sem enginn aðili getur talið til einkaeignarréttar yfir.“ Í bók sinni Kaflar úr 

Eignarétti I dregur Þorgeir Örlygsson þá ályktun að með gildistöku þjóðlendulaga nr. 58/1998 

hafi þau landsvæði, sem áður töldust almenningar, fallið í flokk þjóðlendna, þó ekki væri 

                                                 
35 Sigurður Líndal. (1998). bls. 783. 
36 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mörður Árnason. (1992). bls. 354. 
37 Már Jónsson. (2004). bls. 200. 
38 Már Jónsson. (2004). bls. 193. 
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útilokað að um ákveðin einstök réttindi gæti verið um að ræða í almenningum.39 

Þjóðlendulögin eiga þó ekki við um hafsvæði þannig að draga verður þá ályktun að hafsvæði, 

utan netlaga, teljist enn til almenninga. 

 

Almannaréttur var því til fiskveiða í sjó og fyrir því geta legið margar ástæður, en af þessum 

almannarétti leiddi að enginn gat gert tilkall til eignarréttar yfir veiðirétti í sjónum nema hann 

væri innan netlaga jarðeiganda. Í Rómarrétti voru reglur um hið frjálsa haf og hafa verið uppi 

kenningar um að áhrif Rómarréttar hafi gætt hér á landi fyrr á öldum en eins hafi menn litið á 

fiskistofnana sem óþrjótandi auðlind og fjarstæðukennt að einhver gæti kastað eign sinni á 

fiskinn í sjónum.40  

 

Þó hefur sú spurning vaknað hvort heimildir almennings til veiða í hafalmenningum falli 

undir það að geta verið einkaréttarleg eign einstakra manna í lögfræðilegum skilningi og þá 

jafnframt hvort sú eign myndi þá njóta verndar sem slík. En í ljósi þess að tengsl milli 

heimildarinnar og rétthafans eru afar fjarlæg og sú staðreynd að enginn getur helgað sér 

hafsvæði sem sína einkaréttarlegu eign verður að telja að hér sé einungis um almennan 

afnotarétt að ræða, enda ljóst að einkennin sem einkenna eign eru ekki til staðar, s.s. 

réttindunum er ekki mögulegt að ráðstafa með löggerningi né er hann grundvöllur lánstrausts. 

Heimildir almennings hafa því almennt ekki verið taldar falla undir hugtakið eign.41  

 

Sú skipan að öllum væri frjálst að veiða utan netlaga hélst langt fram á 20. öld þó svo að ýmis 

merki þess að um ofveiði væri að ræða hafi verið farin að sjást á fyrri hluta aldarinnar. Á 

seinni hluta 19. aldar voru þó sett lög sem heimiluðu að takmarka eða banna notkun 

ákveðinna veiðarfæra á afmörkuðum svæðum og í framhaldinu var svo heimilað að friða 

einstök svæði gegn veiðum. Með þessari löggjöf má segja að lögð hafi verið fyrstu drögin að 

því að takmarka heimild almennings til veiða á hafalmenningum, utan netlaga.42 

 

Af ofansögðu má ljóst vera að hafsvæðið í kringum Ísland er enn þann dag í dag 

hafalmenningur sem ekki lýtur beinum eignaryfirráðum og það sama gildir um óveiddan fisk í 

hafinu. Hins vegar hafa heimildir almennings breyst í tímans rás þar sem allir gátu stundað 

fiskveiðar áður fyrr án takmarkana en nú hafa því frelsi verið settar skorður af löggjafanum. 

                                                 
39 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 127-128. 
40 Helgi Áss Grétarsson. (2008). bls. 16-17. 
41 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 40. 
42 Helgi Áss Grétarsson. (2008). bls. 20. og Sigurður Líndal. (1998). bls. 783. 
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Heimildir löggjafans til að setja reglur og lög um athafnir byggjast á lögum nr. 41/1979 um 

landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. 

3.1.1 Lög nr. 41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 41/1979 um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn er landhelgin 

í kringum Ísland 12 sjómílur frá skilgreindri grunnlínu og skv. 2. gr. laganna fer Ísland með 

fullveldisrétt innan landhelginnar. Nær hann til hafsbotnsins, landhelginnar og loftrýmis yfir 

henni. Í fullveldisréttinum felst að ríkið fer þar með fullan og óskoraðan ríkisyfirráðarétt, sem 

er sambærilegur að flestu leyti við rétt ríkisins yfir íslensku landi. Í því felst réttur ríkisins til 

að setja lög og framfylgja þeim.43 Skv. 3. gr. laganna telst efnahagslögsaga Íslands vera 200 

sjómílur frá grunnlínum landhelginnar, þó með þeim skilmálum og afmörkunum sem 

tilgreindar eru í 7. gr. laganna. Skv 7. gr. afmarkast efnahagslögsagan við miðlínu milli 

grunnlína Færeyja og Grænlands þar sem skemmra er á milli en 400 sjómílur auk þess sem 

afmörkun efnahagslögsögunnar fer eftir atvikum eftir samningum við hlutaðeigandi ríki sem 

samþykktir hafa verið af alþingi. Skv. 4. gr. a. fer Ísland með fullveldisrétt er varðar 

rannsóknir, hagnýtingu, verndun og stjórnun auðlinda, lífrænna og ólífrænna, á hafsbotni og í 

honum, í hafinu yfir honum svo og aðrar athafnir varðandi efnahagslega nýtingu og 

rannsóknir innan svæðisins, svo sem framleiðslu orku frá sjávarföllum, straumum og vindi. 

En í fullveldisréttinum felast eins og áður hefur komið fram óskoruð ríkisyfirráð og auðlindir 

svæðisins undir yfirráðum og forræði Íslendinga og íslensk stjórnvöld hafa þar ein heimild til 

að setja lög og reglur um nýtingu þeirra, verndun og stjórnun.44  Hins vegar skv. 4. gr. b. fer 

Ísland með lögsögu að því er varðar byggingu mannvirkja, vísindalegar rannsóknir, verndun 

hafsins og önnur réttindi og skyldur samkvæmt alþjóðalögum. Í lögsöguhugtakinu felast 

takmarkaðra vald og heimildir en í fullveldisrétti, önnur ríki geta því átt þar ýmis réttindi og 

tekið þátt í ýmsum athöfnum sem undir lögsögu strandríkisins falla skv. 

Hafréttarsáttmálanum, s.s. á sviði hafrannsókna. Jafnframt hafa öll ríki sama frelsi og á 

úthafinu til siglinga og yfirflugs svo og til lagningar neðansjávarstrengja og til annarra 

alþjóðlegra lögmætra nota.45 Skv. 5. gr. nær landgrunnið til hafsbotnsins og neðansjávarsvæða 

utan landhelgi sem eru framlenging landssvæðisins, allt að ytri mörkum landgrunnssvæðisins, 

að 200 sjómílna fjarlægð frá grunnlínum landhelginnar með sömu takmörkunum varðandi 

miðlínu skv. 7. gr. Fullveldisréttur Íslands yfir landgrunninu tekur til rannsóknar og 

hagnýtingar á ólífrænum auðlindum og lífverum sem eru annað hvort hreyfingarlausar á 

                                                 
43 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 73. 
44 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 75-76. 
45 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 75. 
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hafsbotni, í honum eða geta ekki hreyft sig án snertingar við hafsbotninn. Samkvæmt 

ofansögðu er ljóst að íslenska ríkið hefur fullveldisrétt yfir þeim auðlindum sem eru í hafinu, 

innan 200 sjómílna frá grunnlínu, þ.m.t. fiskistofnunum. Í því felst heimild til að setja lög um 

nýtingu þeirra og framfylgja þeim lögum. 

 

3.2 Fiskistofnarnir í kringum Ísland 

Í fullveldisrétti íslenska ríkisins yfir auðlindum í hafinu felst enginn beinn eignarréttur yfir 

nytjastofnunum sem slíkum, aðeins heimild í krafti fullveldisréttar til að ákvarða, m.a. með 

setningu laga og reglugerða, með hvaða hætti auðlindin er nýtt. En eins og áður hefur komið 

fram er almennt er álitið að enginn geti talist eiga beinan eignarrétt yfir villtum dýrum, þ.m.t. 

fiskum sem frjálsir eru í náttúrunni og ferðast milli svæða. Eignarrétturinn skapast ekki fyrr en 

við töku, þ.e. eftir að fiskurinn í þessu tilviki er kominn í veiðarfærin. Villt dýr eru því ekki 

háð eignarrétti nokkurs manns fyrr en þau hafi verið fönguð eða felld og jafnframt að ef dýr 

sleppur lifandi úr haldi, fellur eignarréttur veiðimannsins niður.46 Að auki má minna á ákvæði 

bæði Grágásar og Jónsbókar um að öllum séu heimilar veiðar í almenningum utan netlaga 

eins og áður hefur verið fjallað um. Það er því nokkuð ljóst að enginn getur talist eiga beinan 

eignarrétt að óveiddum fiski í sjó, hvorki ríkið eða íslenska þjóðin, það má því segja að 

auðlindin sé án eiginlegs eignarréttar. 

 

Í kringum síðustu aldamót var kosin auðlindanefnd á alþingi í kjölfar þingsályktunar í júní 

árið 1998 og skilaði hún af sér skýrslu árið 2000. Gerði nefndin það að tillögu sinni að taka 

upp nýtt form eignarréttinda til hliðar við hefðbundinn séreignarrétt einstaklinga og lögaðila 

til þess að eyða þeirri réttaróvissu sem ríkt hafði um rétt þeirra sem eru handhafar 

aflaheimilda á grundvelli laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, upphaflega nr. 38/1998. Það 

hugtak sem þar varð fyrir valinu var þjóðareignarréttur sem skilgreindur var sem eignarréttur 

íslensku þjóðarinnar á þeim náttúruauðlindum sem ekki voru þá þegar háðar einkaeignarrétti. 

Þær heimildir sem fælust í þessu nýja formi eignarréttinda yrðu allar þær sömu og talið hefur 

verið að felist í fullveldisrétti ríkisins en munurinn fælist í því að náttúruauðlindirnar yrðu 

lýstar eign þjóðarinnar og með því útilokað að aðrir aðilar gætu eignast beinan eignarrétt að 

þeim t.d. fyrir hefð. Þar sem þjóðin er ekki lögaðili og getur þar með ekki átt réttindi eða borið 

skyldur var lagt til að kveðið yrði á um það með skýrum hætti að löggjafarvaldið og 

framkvæmdavaldið, alþingi og stjórnvöld, færu með allar þær heimildir sem í 

                                                 
46 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 90.  
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eignarheimildum felast í umboði þjóðarinnar og gætu því óumdeilt veitt einstaklingum og 

lögaðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á auðlindum í þjóðareign sem nytu þá 

stjórnarskrárvarinnar verndar sem óbein eignarréttindi.47 Gerði auðlindanefnd jafnframt 

tillögu um nýtt ákvæði í stjórnarskrá sem yrði svohljóðandi. 

„Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru 

þjóðareign eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar- og 

framkvæmdavalds fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og 

réttinda í umboði þjóðarinnar. 

Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega af 

hendi til einstaklinga eða lögaðila. Þó má veita þeim heimild til afnota eða 

hagnýtingar á þessum auðlindum og réttindum gegn gjaldi, að því tilskildu að hún 

sé tímabundin eða henni megi breyta með hæfilegum fyrirvara eftir því sem nánar 

er ákveðið í lögum. Slík heimild nýtur verndar sem óbein eignarréttindi.  

Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan 

hátt og á grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að 

vernda auðlindirnar, rannsaka þær og viðhalda þeim, svo og til hagsældar fyrir 

þjóðina að öðru leyti.“48 

Þessar tillögur auðlindanefndar hefðu vissulega eytt þeirri óvissu sem verið hefur um 

eignarréttarlega stöðu aflaheimilda og annarra náttúruauðlinda. Tillögurnar hafa hins vegar 

ekki enn þann dag í dag náð fram að ganga. 

3.3 Samantekt 

Hafsvæðið í íslensku efnahagslögsögunni telst hafalmenningur án beins eignarréttar. Íslenska 

ríkið hefur hins vegar fullveldisrétt yfir svæðinu og hefur því heimildir til að ákvarða 

ráðstöfun og nýtingu auðlinda í hafinu. Óveiddur fiskur í hafinu er einnig án beins eignarréttar 

og eignarréttur yfir fiskinum stofnast ekki fyrr en við veiðar. Jafnframt er talið að enginn geti 

lýst yfir beinum eignarrétti yfir hafsvæðinu eða auðlindum þess. Það má því ljóst vera að í 

aflaheimildum eða aflahlutdeild felst ekki beinn eignarréttur á óveiddum fiski þrátt fyrir að 

aflaheimildir hafi flest ef ekki öll einkenni beinna eignarréttinda en séu þess í stað óbein 

eignarréttindi sem gætu sem slík notið eignarréttarverndar stjórnarskrár. Til að átta sig á því 
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hvernig þeim óbeinu eignarréttindum var komið á og þess hvers eðlis þau eru verður að líta til 

fiskveiðistjórnunarkerfisins, upphafs þess og uppbyggingar. 

4 Upphaf fiskveiðistjórnunarkerfisins 

Upphafið að fiskveiðistjórnunarkerfinu má rekja til þess að vísindamenn greindu frá hættu á 

ofveiði ákveðinna fisktegunda innan landhelginnar þar sem frjáls aðgangur allra að þessari 

auðlind hafði leitt til þess að hver hugsaði um sinn hag og veiddi sem mest hann mátti. Við 

slíkar aðstæður var líklegt að til lengri tíma yrði nýting auðlindarinnar hvorki sjálfbær né 

arðbær.49  

 

Má því segja að það hafi verið verndunarsjónarmið auk hagfræðilegra sjónarmiða sem hafi 

ráðið því að fiskveiðistjórnunarkerfinu var komið á. Líkur eru á því að tilgangurinn hafi verið 

að hámarka hagnað þjóðarinnar af auðlindinni með því að færa heimildirnar til veiða úr 

höndum almennings til þeirra sem stunduðu veiðarnar í atvinnuskyni. Forsenda þess að komið 

yrði á virku fiskveiðistjórnunarkerfi við Íslandsstrendur var hins vegar sú að hafsvæðin væru 

undir yfirráðum íslenska ríkisins, enda hefðu einhliða takmarkanir á veiðum einungis bitnað á 

hlutdeild Íslendinga í aflanum á meðan aðrar þjóðir gátu veitt áfram óhindrað við 

Íslandsstrendur. Með útfærslu fiskveiðilandhelginnar í 200 sjómílur árið 1975 voru hins vegar 

komnar forsendur fyrir því að komið yrði á virkri stjórnun fiskveiða.50  

4.1 Þróun fiskveiðistjórnunarkerfisins 

Árið 1977 var skrapdagakerfinu svokallaða komið á. Fólst skrapdagakerfið í meginatriðum í 

því að fiskveiðum var í raun stjórnað með tímasókn, þ.e. bannað var að veiða þorsk ákveðinn 

dagafjölda á hverju ári en heimilt að veiða aðrar tegundir. Fór það m.a. eftir stærð skipanna, 

vélarafli, og veiðarfærum hver margir þessir banndagar voru. Ef þorskur veiddist á 

banndögum sem meðafli mátti hlutfall hans ekki fara yfir ákveðin viðmið auk þess sem 

netaveiðum bátaflotans skildi hætt er ákveðnu þorskaflamarki væri náð. Var það breytilegt 

eftir árum hve margir banndagarnir voru og voru gefnar út ófáar reglugerðir um banndaga og 

lokuð veiðisvæði á þessum tíma. Árið 1977 voru banndagar t.d. 19-42 eftir því um hvernig 

skip var að ræða en flestir urðu þeir 150 á einu ári, fyrir skuttogara, árið 1981. Var farið eftir 

þessu kerfi allt til ársins 198351 en aflamarkskerfinu svokallaða var svo komið á árið 1984 og 
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var það við lýði til ársins 1990. Þurftu þeir aðilar sem vildu stunda veiðar í atvinnuskyni á 

hafsvæðum við Ísland þá almennt veiðileyfi. Voru þó smábátar undanþegnir slíkum 

veiðileyfum frá 1984-1990 en eigendur báta sem voru stærri en 6 brúttórúmlestir en minni en 

10 brúttórúmlestir þurftu þó slík leyfi á tímabilinu frá 1988-1990. 52 Var aflamarkskerfið 

fyrsta skrefið að því að koma á fiskveiðikerfi sem byggðist á magni sem veiða mætti í stað 

sóknardaga.53 Ástæða þess að tekið var upp aflamarkskerfi í stað skrapdagakerfis eða 

sóknardagakerfis var að það þótti ekki gefa góða raun og ýta undir offjárfestingu í búnaði og 

skipum auk þess sem erfitt var að halda heildarafla hverrar tegundar innan fyrirfram 

ákveðinna marka.54  

 

Takmarkanir á þorskveiðum sem byggðar voru á tillögum Hafrannsóknarstofnunar voru fyrst 

innleiddar árið 1977 og voru eins og áður sagði byggðar á sóknartakmörkunum eða 

skrapdagakerfi. En ráðherra fékk heimild til slíks með lögum nr. 81/1976 um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands. Voru aflaheimildir gefnar út til skamms tíma í senn með 

reglugerðum. Var þessi aðferð við lýði fram til ársins 1983 er lög nr. 82/1983 tóku gildi og 

tekið var upp nýtt fyrirkomulag er byggði á úthlutun aflaheimilda til einstakra skipa á 

grundvelli aflareynslu, var því í fyrsta skipti beitt árið 1984. Í grundvallaratriðum hefur því 

stjórn fiskveiða byggst á sömu meginreglum frá árinu 1984 þó menn hafi haft misrúmt val 

milli aflakvóta og sóknarmarks frá árinu 1984 til 1990. Með því var reynt að koma til móts 

við þá sem höfðu slaka aflareynslu á viðmiðunartímanum sem réði úthlutun afla á grundvelli 

aflareynslu. Lög nr. 118/1984 tóku svo til aflaheimilda ársins 1985 en að meginreglu var 

miðað við að þau skip sem notið höfðu réttinda árið 1984 fengju aflaheimildir 1985. Með 

lögum nr. 97/1985 um stjórn fiskveiða 1986-1987 voru meginreglur færðar úr reglugerðum og 

yfir í sett lög og sem fyrr voru skilyrði til úthlutunar veiðileyfis og veiðiheimilda að 

viðkomandi hefði notið slíkra réttinda á liðnu veiðiári. Með lögum nr. 3/1988 um stjórn 

fiskveiða 1988-1990 var í meginatriðum byggt áfram á sama kerfi með aflamarkskerfið sem 

leiðandi þátt og enn reynt að minnka hvata til vals á sóknarmarkskerfinu og við úthlutun 

veiðiheimilda miðað við forsendur úthlutunar á árinu 1987. Með lögum nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða var aflamarkskerfið síðan fest í sessi með ótímabundnum hætti en með 

endurskoðunarákvæði fyrir árslok 1992. Sóknarmarkskerfið var afnumið enda þótti reynslan 

af því slæm. Varanleiki löggjafarinnar var rökstudd með því m.a. að með langtímagildi 
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sköpuðust forsendur til að byggja á ákvarðanir varðandi fjárfestingar og önnur atriði er 

langtímaáhrif hefðu auk þess sem langur gildistími væri forsenda þess að hagræði næðist. 

Margvíslegar breytingar hafa verið gerðar á lögunum frá árinu 1990. Lögin voru endurskoðuð 

eins og ákveðið var í upphafi og skilaði nefnd, sem til þess var skipuð, skýrslu árið 1993. Var 

niðurstaða nefndarinnar að byggja bæri áfram á aflamarkskerfinu þar sem það leiddi til 

mestrar hagkvæmni í sjávarútvegi. Í samræmi við tillögur nefndarinnar voru síðan gerðar 

breytingar m.a. um rétt til endurnýjunar fiskiskipa, um afla sem veiddur væri utan 

aflamarkskerfisins og um tilfærslu aflamarks. Framsalsreglum var breytt með lögum nr. 

12/1998 og með lögum nr. 27/1998 voru settar reglur um hámarks aflahlutdeild einstakra 

aðila til að stuðla að dreifðari eignaraðild.55  

 

Þær breytingar sem gerðar hafa verið á fiskveiðistjórnunarkerfinu hafa hins vegar sumar 

komið til vegna þess að tekist hefur verið á um gildandi stjórnkerfi fyrir dómstólum. Til 

dæmis leiddi Hrd. 145/1998 Valdimar Jóhannesson gegn íslenska ríkinu til breytinga á 

lögunum. 

Með bréfi dags. 9. desember 1996 til sjávarútvegsráðuneytis sótti Valdimar (V) 

um að honum yrði veitt almennt veiðileyfi til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni 

og sótti jafnframt um sérstakt leyfi til veiða á tilgreindu magni tegunda sem falla 

innan aflamarks. Þessu synjaði ráðuneytið á þeim forsendum að samkvæmt lögum 

nr. 38/1990 væru leyfi til veiða í atvinnuskyni bundin við fiskiskip og yrðu ekki 

veitt einstaklingum eða lögpersónum, í 5. gr. laganna væru skilyrði fyrir veitingu 

slíks leyfis og væru þau óundanþæg. Krafðist V þess að sú ákvörðun að synja 

honum um veiðileyfi og heimild til veiða á ákveðnu magni yrði dæmd ógild þar 

sem hún væri andstæð jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarkrár og 75. gr. stjórnarskrár 

um atvinnufrelsi. Í dómi hæstaréttar segir að löggjafanum sé það rétt að takmarka 

fiskveiðar ef sýnt þykir að fiskistofnar séu í hættu, byggist sú heimild á almennum 

valdheimildum handhafa löggjafarvaldsins og fullveldisrétti ríkisins. Ákvæði 75. 

gr. stæðu ekki í vegi fyrir slíkum takmörkunum enda um almannahagmuni að 

ræða og ljóst þyki af forsögu núgildandi fiskveiðistjórnunarlaga að almannaheill 

hafi verið að baki takmörkunum veiðanna og því mati verði ekki haggað af 

dómstólum. Hins vegar taldi dómurinn að við setningu laganna hafi það verið 

eðlilegt að binda aflaheimildir við skip og úthluta aflaheimildum eftir 
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fiskveiðireynslu, slíkt fyrirkomulag hafi þó ekki mátt festa í sessi eins og hafi 

verið gert. Sú tilhögun sem fælist í 5. gr. laganna feli í sér mismunun milli þeirra, 

sem leiða rétt sinn til veiðiheimilda til eignarhalds á skipum á tilteknum tíma, og 

hinna, sem hafa ekki átt og eiga þess ekki kost að komast í slíka aðstöðu. Þótt 

tímabundnar aðgerðir hafi réttlætt þessa skipan á sínum tíma verði ekki séð að 

rökbundin nauðsyn hnígi til þess að lögbinda um ókomna tíð þá mismunun. 

Íslenska ríkið hafi ekki sýnt fram á að aðrar leiðir séu ekki færar til að ná því 

markmiði að vernda fiskistofna við Ísland og með lagaákvæðinu sé lögð 

fyrirfarandi tálmun við því að hluti landsmanna geti að öðrum skilyrðum 

uppfylltum notið sama atvinnuréttar í sjávarútvegi eða sambærilegrar hlutdeildar í 

þeirri sameign sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru og þeir fáu einstaklingar eða 

lögaðilar sem höfðu yfir að ráða skipum við veiðar í upphafi takmarkana á 

fiskveiðum. Til frambúðar væri ekki hægt að gera slíkan greinarmun á mönnum 

og 5. gr. laga nr. 38/1990 því talin í andstöðu við jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrár og þau sjónarmið um jafnræði sem gæta þyrfti við takmörkun á 

atvinnufrelsi samkv. 75. gr. stjórnarskrár. Var synjun ráðuneytisins felld úr gildi 

en þar sem málið var einungis höfðað til ógildingar var ekki tekin afstaða til þess 

hvort ráðuneytinu hefði borið að verða við umsókn V. 

Í kjölfar dómsins var ekki um það deilt að gera yrði breytingar á lögunum til samræmis 

við dóminn og var það gert með 1. gr. laga nr. 1/1999 og skilyrði um eignarhald á skipi 

sem félli innan viðmiðunarmarka fellt niður en í staðinn áskilið að viðkomandi aðili réði 

yfir fiskiskipi sem hefði haffærniskírteini og væri skrásett á skipaskrá Siglingastofnunar 

Íslands eða á sérstakri skrá stofnunarinnar fyrir báta undir 6 metrum.56 

 

Það sem eldri fiskveiðistjórnunarkerfi eiga sammerkt er það að gildistími laga og 

reglugerða var til mjög skamms og afmarkaðs tíma. Kerfin voru á ýmsan hátt flókin og 

leikreglur stöðugt að breytast, t.d. mátti á tímabili ekki halda til veiða á nýju skipi nema 

úrelda gamalt skip á móti, skrapdagar voru breytilegir ár frá ári og veiðisvæðum var 

lokað með skyndilokunum. Með setningu laga nr. 38/1990 sem síðar urðu að lögum nr. 

116/2006 var kvótakerfið, sem byggist á heildarafla, fest í sessi og til ótiltekins tíma. 
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Með lagasetningunni var öllum veiðum innan íslensku efnahagslögsögunnar komið 

undir samræmt regluverk og reynt að einfalda ýmsa þætti.57  

4.2 Samantekt 

Aflaheimildum og aflahlutdeild var í upphafi útdeilt án endurgjalds til þeirra sem stundað 

höfðu veiðar í atvinnuskyni eftir aflareynslu og hluta í heildarafla á viðmiðunartíma. Þannig 

var í raun verið að staðfesta atvinnuréttindi þeirra sömu aðila og veita þeim nýtingarrétt á 

fiskistofnunum í íslensku lögsögunni. Lögin um stjórn fiskveiða hafa tekið örum breytingum í 

gegnum tíðina en núgildandi lög nr. 116/2006 er endurútgáfa á lögum nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða. 

5 Lög nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða 

Fjalla lög þessi um stjórn fiskveiða um allar veiðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi sem sérlög 

gilda ekki um. Samkvæmt lögunum er það sjávarútvegsráðherra sem ákveður með reglugerð 

þann heildarafla sem veiða má á hverju fiskveiðiári og skal hann byggja þá ákvörðun sína á 

tillögum frá Hafrannsóknarstofnun sbr. 3. gr. laganna. Þó hefur ráðherra heimild til að breyta 

þessari ákvörðun sinni innan fiskveiðiársins bæði til lækkunar og hækkunar á heildarafla.  

 

Heildaraflanum er úthlutað til einstakra skipa en ekki til einstaklinga eða fyrirtækja. Er 

úthlutunin nefnd aflahlutdeild og er hún óbreytt á milli ára samkv. 2. mgr. 8. gr. laganna. 

Getur úthlutað aflamagn í kílóum því verið mismunandi milli ára en hlutfall af heildarafla í % 

er ávallt það sama. Á þessu er þó sá fyrirvari að samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu 

einstakra aðila, einstaklinga og lögaðila má ekki fara yfir ákveðið hámark sbr. 13. gr. laganna. 

Er þetta hámark mismunandi eftir tegundum en er sem dæmi 12% af þorski og upp í 35% af 

karfa.  

 

Í 4. gr. laganna kemur fram að enginn megi stunda veiðar í atvinnuskyni nema hafa fengið til 

þess almennt veiðileyfi og veiðileyfið falli niður hafi fiskiskipi ekki verið haldið til fiskveiða í 

atvinnuskyni í tólf mánuði eða skipið er tekið af skrá hjá Siglingastofnun svo og ef eigendur 

fullnægja ekki skilyrðum samkv. 5. gr. sem kveður á um að eigendur skipa og útgerðir skulu 

fullnæga skilyrðum til að stunda veiðar í fiskveiðilögsögunni sem kveðið er á um í lögum um 

fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Er ljóst af ofansögðu og af öðrum ákvæðum 
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laganna, s.s. 11. og 12. gr., að aflahlutdeildin er bundin við fiskiskipið sjálft en ekki bundin 

eigendum skipa persónulega.  

 

Heimildir almennings til veiða til eigin neyslu eru enn til staðar sbr. 1. mgr. 6. gr. eru þessum 

veiðum þó þau takmörk sett að veiðarfærin eru afmörkuð við sjóstöng og handfæri án 

sjálfvirknibúnaðar auk þess sem óheimilt er að selja aflann eða fénýta hann á annan hátt. 

Tómstundaveiðar eða frístundaveiðar í þessum tilgangi eru ekki háðar sérstöku leyfi en 

afmarkast við það að veiða sér og fjölskyldu sinni til matar en ekki er ætlast til þess að slíkar 

veiðar séu stundaðar til að afla sér aukatekna. Frístundaveiðar ferðaþjónustuaðila eru þó engu 

að síður háðar leyfi frá Fiskistofu og Ferðamálastofu, sbr. 3. mgr. 6. gr. Sömu takmarkanir 

gilda þó um þessar veiðar og frístundaveiðar almennings, leyfið er bundið veiðum með 

sjóstöng og handfærum án sjálfvirknibúnaðar auk þess sem óheimilt er að selja eða fénýta 

aflann. Ferðaþjónustubátar geta þó ekki veitt ótakmarkað magn, þeir eru annað hvort háðir 

leyfi samkv. 1. eða 2. tl. 4. mgr. 6. gr. þ.e. hafa leyfi til að veiða tiltekinn fjölda fiska hvern 

dag án þess að sá afli reiknist til aflamarks bátsins eða veiðar þeirra takmarkist af aflamarki 

eða krókaflamarki viðkomandi báts. Ef sú leið er valin að stunda veiðar eftir síðarnefnda 

leyfinu er heimilt að selja og fénýta aflann.  

5.1 Markmið með setningu laga nr. 38/1990 um stjórnun fiskveiða 

Meginmarkmið laga um stjórnun fiskveiða hefur frá upphafi verið það að vernda fiskistofnana 

og koma í veg fyrir ofveiði ásamt því að stuðla að hagkvæmri nýtingu þeirra og stuðla að því 

að tryggja atvinnu og byggð í landinu. Fiskveiðar hafa frá fornu farið verið ein 

aðalútflutningsgrein Íslendinga og tekjulind, því er ljóst að mikilvægi þess að hámarka 

arðsemi og tekjur af fiskveiðum er umtalsvert.  

 

Eins og áður er getið voru komin fram ýmis merki um það að um ofveiði á ákveðnum 

fiskistofnum væri að ræða og hætta á að kostnaðurinn við að sækja hvern fisk yrði meiri en 

ávinningurinn ef ekki yrði reynt að tryggja viðhald stofnsins, þ.e. að hann væri a.m.k. það stór 

að hann væri í veiðanlegu magni og hagkvæmt yrði að sækja veiðarnar. Haustið 1988 var 

skipuð nefnd sem falið var að undirbúa tillögur um fyrirkomulag fiskveiðistjórnunar eftir að 

gildistíma þágildandi laga um fiskveiðistjórnun nr. 3/1988 lyki. Nefndin skilaði af sér 

tillögum og var í þeim gert ráð fyrir nokkrum meginbreytingum á því fiskveiðistjórnunarkerfi 

sem þá var við lýði. Helstu breytingarnar voru að nýjum lögum var ætlað að vera ótímabundin 

sem var nýmæli varðandi lagasetningar um fiskveiðistjórnun, fiskveiðiárið var afmarkað við 
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tímabilið 1. september til 31. ágúst ár hvert í stað almanaksárs, útgáfa veiðileyfa var einfölduð 

og skil gerð á milli veiða í atvinnuskyni og tómstundaveiða, tekið var upp eitt samræmt 

aflamarkskerfi og flestar meginreglur fiskveiðistjórnunar yrðu lögbundnar og heimildum 

ráðherra til ákvörðunar var fækkað. Auk þessa var gert óheimilt að fjölga öllum gerðum og 

stærðum fiskiskipa sem ætlað var að fá leyfi til atvinnuveiða og endurnýjunarreglur settar 

fyrir þessi skip.58  

 

Ef athugasemdir við frumvarpið sem varð að lögum nr. 38/1990 eru skoðaðar má draga þá 

ályktun að markmiðið með setningu laganna hafi verið að einfalda allt kerfið og ekki síst að 

festa það í sessi með því að hafa lögin ótímabundin. Með því hafi verið áréttað að 

fiskveiðistjórnunarkerfið væri komið til að vera og því væri ætlað að gera þeim aðilum sem 

stunduðu veiðar í atvinnuskyni auðveldara að gera áætlanir þar sem veiðiheimildirnar yrðu nú 

varanlegri en áður hafði tíðkast. Engu að síður er ekki hægt að líta framhjá því að 

aflaheimildunum er í raun aðeins úthlutað til eins árs í senn í núgildandi lögum og ekki hægt 

að ganga út frá því vísu að magnið verði það sama á næsta ári, hvað þá næsta áratug. Með 

setningu laganna var einnig heimilað framsal á aflaheimildum sbr. 11. gr. laganna. Með því 

var opnað fyrir möguleikann á því að ráðstafa aflaheimildum með löggerningi, s.s. sölu. 

Aflahlutdeildin eða kvótinn var með lagasetningunni því kominn með ýmis einkenni þess að 

teljast til eignar eins og síðar verður komið að. Engu að síður var í 1. gr. laganna ákvæði sem 

hefur verið óbreytt frá upphafi fiskveiðistjórnunar, hljóðar það svo: „Nytjastofnar á 

Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að 

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

Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“ 

5.2 Fyrirvari 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. 

Í frumvarpi til laga sem urðu síðar nr. 38/1990 var 3. málsl. 1. gr. ekki inni, honum var hins 

vegar bætt inn á síðari stigum. Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins sagði að 

nytjastofnarnir á Íslandsmiðum væru mikilvægasta auðlind þjóðarinnar og væri grunnurinn að 

þróun efnahagslífsins og samfélagsins á öldinni. Að ná forræði yfir auðlindinni hafi kostað 

mikla baráttu og með fyrsta málslið greinarinnar væri verið að undirstrika mikilvægi þess að 

forræði Íslendinga yfir auðlindinni héldist. Ennfremur innifæli þessi grein það meginmarkmið 

með stjórn fiskveiða að nýting fiskistofnanna yrði til hagsbóta fyrir þjóðfélagið í heild sinni. 

                                                 
58 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 609. 
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Þó svo að frumvarpið byggði á skynsamlegri nýtingu og þeim sem daglega starfa við 

fiskveiðar væri falið víðtækt ákvörðunarvald mætti það ekki verða til þess að með því 

myndaðist óafturkallanlegt og stjórnarskrárvarið forræði einstakra aðila yfir auðlindinni. 

Skipulag þess hvernig best hentaði að nýta þessa sameign þjóðarinnar yrði að vera 

ákvörðunarefni löggjafans á hverjum tíma.59  

 

Í fyrri lögum um stjórn fiskveiða nr. 3/1988 var að finna í 1. gr. efnislega samhljóða ákvæði 

en í stað nytjastofnar var orðið fiskistofnar. Í athugasemdum við frumvarpið sagði að ákvæðið 

væri almenn stefnulýsing um tilgang frumvarpsins og vísað til þess að samsvarandi 

upphafsákvæði væri að finna í lögum nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.60 Í 

þessu ákvæði felst í raun tvennt, þ.e. að nytjastofnarnir eigi að vera eign íslensku þjóðarinnar 

og að úthlutanir aflaheimilda myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði handhafa 

veiðiheimilda. 

 

5.2.1 Þýðing 1. og 2. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða 

Í 1. ml. laga um stjórn fiskveiða segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign 

þjóðarinnar og í 2. ml. að markmið laganna sé að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu 

fiskistofnanna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu.  

 

Íslenska þjóðin er ekki persóna að lögum og getur því ekki sem slík átt eign, átt réttindi eða 

borið skyldur, m.ö.o. hefur ekki þær heimildir sem þurfa að fylgja eignaryfirráðum.61 Að auki 

hefur þjóðin engin bein áhrif á hagnýtingu fiskistofnana, hefur ekki ráðstöfunarrétt yfir 

fiskistofnunum né hefur umráðarétt. Þjóðin hefur því ekki þau réttindi sem þarf til að geta 

talist eigandi eignar.62 Ekkert er því hins vegar til fyrirstöðu að íslenska ríkið sé eigandi 

lausafjár og fasteigna og hafi á höndum allar þær heimildir sem eignarrétti fylgja þar sem 

ríkið er persóna að lögum. Það er hins vegar talið álitamál hvort löggjafinn geti helgað 

íslenska ríkinu eignarrétt yfir nytjastofnum í lögsögu Íslands enda villtir og vörslulausir fiskar 

ekki taldir geta verið andlag eignarréttar auk þess sem flestar aðrar heimildir sem eigandi alla 

jafna hefur eru ekki fyrir hendi.63 

 

                                                 
59 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 609. 
60 Alþingistíðindi vefútgáfa, 110. löggjafarþing. A. Þingskjal 201. 
61 Sigurður Líndal. (2007). bls. 63. 
62 Davíð Þorláksson. (2007). bls. 42. 
63 Sigurður Líndal. (1998). bls. 798-800. 
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Hins vegar hvað varðar valdheimildir í íslensku landhelginni ber að líta til laga nr. 41/1979 

um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn, eins og áður hefur komið fram, en þar kemur 

fram að í efnahagslögsögunni felist að íslenska ríkið fari með tvennskonar valdheimildir, 

annars vegar fullveldisrétt að því er varðar rannsóknir, nýtingu og verndun auðlinda og aðrar 

þær athafnir sem snúa að efnahagslegri nýtingu svæðisins, og hins vegar lögsögu sem felst í 

takmarkaðri rétti varðandi byggingu mannvirkja og afnot af þeim, vísindalegar rannsóknir og 

verndun hafsins.64  

 

Í þessum heimildum felst enginn beinn eignarréttur yfir nytjastofnunum sem slíkum, aðeins 

heimild í krafti fullveldisréttar til að ákvarða, m.a. með setningu laga og reglugerða, með 

hvaða hætti auðlindin er nýtt. En eins og áður hefur komið fram er almennt er álitið að enginn 

geti talist eiga beinan eignarrétt yfir villtum dýrum, þ.m.t. fiskum sem frjálsir eru í náttúrunni 

og ferðast milli svæða. Einnig hefur komið fram að eignarrétturinn skapast ekki fyrr en við 

töku, þ.e. eftir að fiskurinn er kominn í veiðarfærin. Villt dýr séu því ekki háð eignarrétti 

nokkurs manns fyrr en þau hafi verið fönguð eða felld og jafnframt að ef dýr sleppur lifandi úr 

haldi, falli eignarréttur veiðimannsins niður.65 Að auki má minna á ákvæði bæði Grágásar og 

Jónsbókar um að öllum séu heimilar veiðar í almenningum utan netlaga eins og áður hefur 

verið fjallað um. Það er því nokkuð ljóst að enginn getur talist eiga beinan eignarrétt af 

óveiddum fiski í sjó, hvorki ríkið eða íslenska þjóðin.  

 

Eins og áður hefur verið bent á þá er íslenska þjóðin er ekki lögpersóna og getur því ekki sem 

slík átt eign, átt réttindi eða borið skyldur. Þegar allt ofantalið er tekið saman má draga þá 

ályktun að 1. og. 2. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða sé í raun aðeins almenn yfirlýsing um 

að tilgangurinn með lögunum sé að nýta nytjastofnanna til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. 

En nokkuð ljóst má vera valdheimildir varðandi nýtingu og veiðar á hafsvæðinu í kringum 

landið eru á höndum ríkisins. 

  

                                                 
64 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 73. 
65 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 90.  
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5.2.2 Þýðing 3. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. 

Þriðji málsliður 1. gr. um að úthlutanir aflaheimilda myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum, var ekki inni í upprunalega frumvarpinu til laga 

um stjórn fiskveiða sem varð að lögum nr. 38/1990, kom hann inn á síðari stigum málsins 

með breytingatillögu minnihluta sjávarútvegsnefndar.66 Verður að telja að þessum fyrirvara sé 

ætlað að hafa þau áhrif að síður verði ályktað að með lögunum hafi verið stofnað til 

stjórnarskrárvarins eignarréttar einstaklinga yfir veiðiheimildunum og fyrirvarinn sé  

leiðbeinandi um það hvernig skýra skuli önnur ákvæði laganna.67  

 

Eins og áður hefur komið fram felst í fullveldisréttinum heimild til að ákvarða með hvaða 

hætti auðlindin er nýtt, má því draga þá ályktun að með ákvæðinu sé verið að árétta að 

löggjafanum sé heimilt að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu. Kemur það í raun fram í 

nefndaráliti minnihluta sjávarútvegsnefndar að málsliðnum sé ætlað að vera til 

áhersluaukningar á því að forræði löggjafans til að ákveða síðar, án bótaskyldu til einstakra 

útgerða, hvernig stjórnun fiskveiða verði ákveðin. Það hljóti ávallt að vera ákvörðun Alþingis 

á hverjum tíma hvernig nýtingu fiskveiðiauðlindanna verði háttað til að þjóna sem best 

hagsmunum þjóðarinnar í heild.68 Það þarf þó ekki að þýða að löggjafinn hafi ótakmarkaðar 

heimildir til þess að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu án þess að til álita komi að bætur þurfi 

að koma til í ljósi 72. gr. stjórnarskrár eins og síðar verður komið að. Mögulega njóta 

aflaheimildir verndar 72. gr. sem t.d. atvinnuréttindi. 

 

Hins vegar hafa aflaheimildir öll einkenni eignarréttinda og er það nokkuð óumdeilt meðal 

fræðimanna. Telja þó sumir fræðimenn að aflaheimildunum verði ekki skipað í ákveðinn 

flokk eigna sem þegar eru þekktar heldur megi telja að aflaheimildir séu ný tegund 

eignarréttinda. Aflaheimildir séu ný tegund fjárhagslegra hagsmuna er lúta lögmálum 

eignaréttarins en hafi þá sérstöðu að um þær sé gerður sérstakur fyrirvari í lögum um að þær 

myndi ekki eignarrétt þrátt fyrir að aðilum séu fengin einkaumráð tiltekinna verðmæta. Telja 

megi að sú staðreynd að í framkvæmd hefur verið litið á aflaheimildir sem grundvöll 

lánstrausts, þær erfist, skattlagðar og viðskipti með þær höfð hafi með tímanum eflt stöðu 

aflaheimilda sem sjálfstætt andlag eignarréttar á kostnað fyrirvara 3. ml. 1. gr. laganna.69 

                                                 
66 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 1110. 
67 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 51. 
68 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 1109. 
69 Guðrún Gauksdóttir. (2006). bls. 267-268. 
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5.2.3 Stenst fyrirvari 1. gr. laga nr. 116/2006 gagnvart stjórnarskrá? 

Almennt er það álitið að löggjafanum sé ekki í sjálfsvald sett hvaða réttindi njóti verndar 72. 

gr. stjórnarskrár og hver ekki. Það ráði ekki úrslitum um eign í skilningi stjórnarskrár hvernig 

hugtökin eign og eignarréttur eru sett í lög, enda væri lítið hald í eignarréttarvernd 

stjórnarskrár ef löggjafinn hefði heimild til að ákvarða túlkun 72. gr. stjórnarskrár eftir eigin 

geðþótta.70  

 

Um gildi fyrirvara 1. gr. laga um stjórn fiskveiða hefur verið deilt all lengi og það hvort 

fyrirvarinn gangi gegn eignarréttarvernd stjórnarskrár þar sem fyrirvarinn tiltekur að réttindi, 

sem hafa í það minnsta mörg ef ekki öll einkenni eignarréttinda, eru sögð undanskilin því að 

mynda varanlegan eignarrétt. Fræðimenn hafa ekki ritað að neinu ráði um stjórnskipulegt gildi 

fyrirvarans en Gaukur Jörundsson segir um þetta atriði: „Þegar löggjafinn hefur á annað borð 

stofnað til réttinda, sem telja ber eign í skilningi eignarnámsákvæðis stj.skr., er honum ekki 

lengur frjálst að ráðstafa þeim eftir eigin geðþótta, nema að svo miklu leyti sem fyrirvari hefur 

frá upphafi verið um það gerður.“ 71  

 

Því má draga þá ályktun að ef fyrirvari 1. gr. laga um stjórn fiskveiða hefði verið settur í lögin 

eftir að þau tóku gildi myndi fyrirvarinn teljast vera andstæður eignarréttarvernd stjórnarskrár 

og aflaheimildir myndu í því tilviki njóta verndar 72. gr. stjórnarskrár. Þar sem  fyrirvari 1. gr. 

laga um stjórn fiskveiða hefur hins vegar verið í lögum um stjórn fiskveiða frá því þau voru 

fyrst sett fram verður að teljast ljóst að fyrirvarinn standist gagnvart stjórnarskrá. Handhöfum 

aflaheimilda ætti því að hafa verið ljóst frá upphafi að heimildirnar mynduðu ekki varanlegan 

eignarrétt og að löggjafinn hefði áskilið sér rétt til að gera breytingar á lögunum án þess að 

baka sér bótaskyldu skv. 72. gr. stjórnarskrár.72  

 

Dómstólar hafa jafnframt fjallað um gildi fyrirvarans og í Hrd. 12/2000, ákæruvaldið gegn 

Birni Kristjánssyni, Svavari Rúnari Guðnasyni og Hyrnó ehf. (Vatneyrarmálið) segir: 

„Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun 

veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir 

þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins varanlegar í þeim 

skilningi að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í 

                                                 
70 Skúli Magnússon. (1997). bls. 615. 
71 Gaukur Jörundsson. (1969). bls. 70. 
72 Skúli Magnússon. (1997). bls. 115-117. 
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skjóli valdheimilda sinna getur alþingi því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, 

bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna 

breyttra sjónarmiða um ráðstöfun þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, sem 

nytjastofnar á Íslandsmiðum eru.“ 

Hæstiréttur telur því 3. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða meira en almenna yfirlýsingu og 

telur að aflaheimildir falli ekki undir það að teljast varanleg eign heldur sé hún bundin af 

gildistíma laganna, þ.e. að mögulegt sé að gera breytingar á lögunum eða fella þau úr gildi. 

Fyrri dómsmál um túlkun Hæstaréttar á 1. gr. laga um stjórn fiskveiða staðfesta á sama hátt að 

fyrirvari 1. gr. standist fyrir dómstólum, sbr. Hrd. 291/1993, sem reifaður verður betur síðar, 

en í dómnum segir: 

Keypti aðaláfrýjandi fiskveiðiheimild, aflahlutdeild eða langtímakvóta sem ekki 

var tímabundinn. Þessi réttindi höfðu stjórnvöld nokkrum árum áður veitt öðrum 

án endurgjalds, en tíðkanlegt er, að þau gangi eftir það kaupum og sölum. Lög um 

stjórn fiskveiða voru á árinu 1989 og eru enn með þeim hætti, að helstu nytjafiska 

má aðeins veiða, ef til þess er fengið almennt veiðileyfi, og aðeins í tilteknu magni 

eftir ákvörðun stjórnvalda. Aflahlutdeild skips ræður mestu um það magn, sem í 

þess hlut fellur. Er því um að ræða fémæt réttindi. Þeir, sem þeirra njóta, hafa ekki 

að lögum tryggingu fyrir því, að þeir geti síðar notað aflahlutdeildina til tekju-

öflunar, en á grundvelli reynslu og spár um, hvað verða muni í fiskveiðum, eru 

kaup engu að síður gerð, eins og þetta dómsmál sýnir. 

Má því ljóst vera að fyrirvari 1. gr. laga um stjórn fiskveiða gefi stjórnvöldum ákveðið 

svigrúm til breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu án þess að baka sér bótaskyldu skv. 72. gr. 

stjórnarskrár. Engu að síður er ekki loku fyrir það skotið að aflaheimildirnar njóti að einhverju 

leyti verndar 72. gr. sem setji löggjafanum skorður er varðar breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu og bótaskylda til núverandi handhafa aflaheimilda skapist ef 

breytingar eru gerðar á úthlutun aflaheimilda. 
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6 Falla aflaheimildir undir eignaréttarhugtak 72. gr. stjórnarskrár? 

Til að eignin falli undir þessa vernd hefur verið litið svo á að hún þurfi að uppfylla þær 

lögfræðilegu skýringar sem almennt eru viðurkenndar á hugtakinu eign. Sumir fræðimenn 

telja að veiðiheimildir uppfylli öll skilyrði fyrir því að njóta verndar eignarnámsákvæðis 72. 

gr. og telja óumdeilt að aflaheimildir falli undir þessa vernd með einum eða öðrum hætti.73 

Um þetta atriði eru þó mjög deildar meiningar eins og áður hefur komið fram og þá eins um 

hverskonar réttindi væri að ræða.  

 

Að baki eignarréttarhugtaki 72. gr. liggja fyrst og fremst réttarfarslegar ástæður og er 

greininni ætlað það hlutverk að vernda fjárhagslega hagsmuni eiganda og tryggja honum að 

fullar bætur komi til, ef um eignarskerðingu er að ræða, þó svo að hún sé lögleg.74 Fræðimenn 

hafa sett fram ýmis sjónarmið um það hvort aflaheimildir njóti verndar 72. gr. stjórnarskrár en 

í meginatriðum eru aflaheimildir mögulega taldar njóta verndar eignaréttarákvæðisins sem 

atvinnuréttindi, afnotaréttindi eða að sjálfstætt verið litið á aflaheimildir sem eign í skilningi 

72. gr.75 

 

6.1  Aflaheimildir sem atvinnuréttindi 

Þegar álit fræðimanna og dómaframkvæmd er skoðuð er ljóst að atvinnuréttindi manna njóti 

verndar 72. gr. stjórnarskrár. Hefur það verið rökstutt með því að almennt hefur 

eignarréttarákvæði stjórnarskrár verið túlkað rúmt og mið tekið af því hvort réttindin hafi 

fjárhagslega þýðingu fyrir einstaklinginn.76 Einnig er álitið að út frá réttaröryggissjónarmiðum 

sé mönnum ekki síður mikilvægt að atvinnuréttindi njóti stjórnarskrárverndar til tryggingar 

fjárhagslegri atvinnu, enda ljóst að um verulega fjárhagslega hagsmuni getur verið að ræða. 

Hefðbundin eignarréttindi eru bundin við tiltekin ytri verðmæti áþreifanleg eða óáþreifanleg, 

en atvinnuréttindin nái til margra og ólíkra athafna sem erfitt er að afmarka nákvæmlega. Þó 

eru atvinnuréttindi ekki talin það óljós að ekki megi fella þau undir stjórnarskrárvernd 

eignarréttarákvæðisins.77  

 

                                                 
73 Jón Steinar Gunlaugsson. (1995). bls. 201. 
74 Gaukur Jörundsson. (1969). bls. 51. 
75 Guðrún Gauksdóttir. (2006). bls. 252-254. 
76 Þorgeir Örlygsson, http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/1kafli.pdf bls. 31-32. sótt 14. Desember. 
77 Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson, http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/2kafli.pdf  bls. 110. 
sótt 14. desember.  



34 
 

Nátengt atvinnuréttindunum er atvinnufrelsið en það er varið af 75. gr. stjórnarskrár en í 1. 

mgr. segir: „Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja 

skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.“ Hefur þetta ákvæði verið túlkað 

svo að í því felist heimild til að velja sér það starf sem hugur hvers og eins stendur til. Þó 

megi setja þessu frelsi skorður, með lögum, krefjist almannahagsmunir þess. Eðlilegt má í því 

samhengi telja að setja atvinnufrelsinu skorður á þann hátt að þeir einir geti stundað lækningar 

sem hafa til þess menntun þar sem það byggir á málefnalegum rökum og kröfu um menntun, 

almenningi til heilla. Skilyrðin fyrir skerðingu atvinnufrelsis eru talin hliðstæð því sem gerist 

um eignanám, þ.e. almannahagsmunir krefjist og lagafyrirmæli séu fyrir skerðingunni. Þó 

gildir hér ekki þriðja skilyrðið sem þarf til að eignanám sé heimilt, þ.e. að fullar bætur komi 

fyrir, því þurfa menn að þola slíka skerðingu bótalaust og er því talsverður munur á 

réttarvernd eftir því hvort um er að ræða eignaréttarvernd 72. gr. eða vernd atvinnufrelsis 

samkv. 75. gr. Hefur það verið réttlætt og rökstutt með því að í 75. gr. felist víðtæk heimild til 

margskonar athafna og skipti ekki meginmáli fyrir fjárhag manna þó heimildin sé þrengt að 

einhverju leyti. Byggir það á því að fjárhagslegt tjón sé svo fjarlægt og óútreiknanlegt að ekki 

komi til álita að atvinnufrelsið njóti verndar eignarréttarákvæðisins. Hins vegar með því að 

hagnýta sér atvinnufrelsið þá öðlast menn atvinnuréttindi sem gætu við ákveðnar aðstæður 

notið verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. t.d. er atvinnuréttindi byggjast á leyfi opinberra aðila 

eða á samningi við ríki. Þegar þannig háttar til er talið að atvinnuréttindin teljist til 

eignarréttinda rétthafans og njóti samkvæmt því verndar 72. gr. stjórnarskrár.78 

 

Í 4. gr. laga um stjórn fiskveiða segir að enginn megi stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland 

nema hafa fengið til þess almennt veiðileyfi. Að auki má benda á að við setningu laga nr. 

38/1990 fengu einungis þau skip veiðileyfi sem veiðileyfi fengu skv. 4. og 10 gr. laga nr. 

3/1988 um stjórn fiskveiða og enn voru á skrá, auk báta undir 6. brl. sem skráðir voru á 

skipaskrá innan mánaðar frá gildistöku laganna eða voru í smíðum.79 Sá hópur sem fékk 

veiðileyfi voru því aðeins þeir sem höfðu veiðireynslu og var hlutdeild þeirra reiknuð út frá 

veiðireynslu 1. nóvember 1980 til 31. október 1983 og síðan virt réttindi þeirra sem þegar 

höfðu fengið leyfi eftir 5. gr.80 Því má segja að með setningu laga nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða hafi ekki verið stofnað til nýrra atvinnuréttinda heldur hafi í raun aðeins verið 

staðfest atvinnuréttindi þeirra sem höfðu um árabil stundað útgerð, enda var það gert í 

                                                 
78 Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson, http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/2kafli.pdf  bls. 114-
115. sótt 14. desember. 
79 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 609. 
80 Sigurður Líndal. (1998). bls. 793. 
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samræmi við löggjöf þess tíma. Til hliðsjónar við úthlutun atvinnuréttindanna var horft til 

hefðar sem reist var á veiðireynslu. Atvinnuréttindin hafi því aðeins verið fest í sessi og njóti 

því enn frekar verndar 72. gr. en áður,81 enda lágu málefnalegar ástæður að baki úthlutuninni 

eins og lesa má út úr Hrd. 12/2000, Vatneyrardóminum sem áður hefur verið minnst á. 

Skipstjóri fiskiskipsins Vatneyrar, ásamt útgerðarmanni sem hvatti til veiða, voru 

ákærðir m.a. fyrir brot gegn lögum nr. 38/1990 með því að hafa haldið til 

botnvörpuveiða án aflaheimilda. Viðurkenndu þeir að hafa haldið til veiða án 

aflaheimildar en kröfðust sýknu á þeim grundvelli að tiltekin atriði laga nr. 

38/1990 brytu í bága við stjórnarskrá. Ekki var á það fallist að atvinnufrelsinu 

væru settar það óhóflegar skorður með 1. mgr. 3. gr. laganna að það bryti gegn 1. 

mgr. 75. gr. stjórnarskrár um að atvinnufrelsinu yrðu aðeins settar skorður með 

lögum. Það væru almannahagsmunir sem krefðust þess að atvinnufrelsi til 

fiskveiða væru settar skorður og heildarafli ákveðinna fisktegunda væri 

takmarkaður. Eins var það álitið að við setningu laganna hefði löggjafinn metið 

það svo að það fyrirkomulag við úthlutun aflaheimildi sem á var komið væri til 

þess fallið að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu stofnanna. Þau sjónarmið 

að miða úthlutun aflaheimilda við veiðireynslu og deila heildaraflanum niður á 

þau skip sem þá voru við veiðar þóttu ekki hafa verið ómálefnalegar eða leiða til 

mismununar í andstöðu við jafnræðisreglu stjórnarskrár. Voru skipstjórinn og 

útgerðarmaðurinn því sakfelldir. 

Helstu rök gegn því að atvinnuréttindi útgerðarmanna njóti verndar 72. gr. stjórnarskrár eru 

þau að hafið hafi verið almenningur sem allir hafi getað stundað veiðar í og því ekki hægt að 

yfirfæra þær réttarreglur sem gilt hafa við helgun lands yfir á almenninga sjávar. Eins sé 

vandkvæðum bundið að afmarka og skilgreina í hverju réttindi til veiða liggja, hversu víðtæk 

þau eru og til hvaða sjávarnytja þau skuli ná. Þá er álitamál við hvað eigi að miða þegar 

ákvarðað er hverjir skuli njóta þeirra réttinda að stunda veiðar, þ.e. hversu lengi sá aðili hefur 

stundað útgerð og hve stór hluti af tekjum hans hefur fengist frá útgerð.82  

 

Í íslenskri löggjöf og í dómaframkvæmd kemur ekki fram skýr afstaða til þess hvort 

atvinnuréttindi teljist njóta sjálfstæðrar verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrár. Málin eru 

ekki mörg sem taka á þessu álitamáli en ef litið er til norræns réttar og þess að atvinnuréttindi 

                                                 
81 Sigurður Líndal. (1998). bls. 792 og 801. 
82 Sigurður Líndal. (1998). bls. 790-791. 
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hafa verið talin njóta verndar 1. gr. 1. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu hefur verið 

dregin sú ályktun að atvinnuréttindi njóti sjálfstæðrar verndar eignaréttarákvæðis 

stjórnarskrár.83  

6.2 Aflaheimildir sem afnotaréttindi 

Nýtingarréttur eða afnotaréttindi eru ein tegund óbeinna eignarréttinda sem felst í því að tveir 

eða fleiri aðilar deila með sér mismunandi eignarheimildum. Það er annar aðilinn nýtur beins 

eignarréttar að eigninni en annar aðili nýtur þeirra réttinda að hafa af eigninni afnot. Segja má 

að réttindi þess aðila sem nýtur óbeinna eignarréttinda eða nýtingarréttar lúti jákvæðri 

skilgreiningu eignarréttinda, þ.e. í réttinum felast aðeins heimildir til afmarkaðra og 

ákveðinna umráða eða ráðstafana. Handhafi réttindanna njóti þeirra því í skjóli víðtækari 

réttinda eigandans, beina eignarréttarins.84 Eins og áður hefur komið fram hafa fræðimenn 

almennt álitið að óbein eignarréttindi njóti verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrár. 

 

Að því gefnu að beini eignarrétturinn að aflaheimildum sé almannaeign er lúti forræðis 

ráðherra má segja að með úthlutun aflaheimilda sé verið að koma á sambandi sem falli undir 

skilgreiningar afnotaréttinda eða óbeinna eignarréttinda líkt og áður hefur verið lýst. Þar séu 

komin á tengsl tveggja aðila, ráðherra sem forráðamanns beinna eignarréttinda og 

útgerðarmanns sem nýtur afmarkaðra og ákveðinna umráða yfir aflahlutdeildinni. Hafið 

umhverfis landið hefur frá fornu fari verið talið til almenninga sem öllum hefur verið heimilt 

að veiða í utan netalaga. Það má þó benda á að hvað varðar réttarskipan á hafi og landi að 

almenningar töldust einnig vera utan netalaga vatna og þar máttu allir veiða samkvæmt 

fornlögum eins og áður hefur komið fram.  

 

Um veiðar í almenningum vatna fer eftir lögum um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. Eru þau 

lög nokkuð skýr hvað varðar það hverjir eigi veiðirétt, en í 5. gr. laganna segir að eignarlandi 

fylgi veiðiréttur í vatni á eða fyrir því landi enda sé ekki mælt fyrir annarri skipan í lögum. Í 

þjóðlendum er íslenska ríkið eigandi veiðiréttar með þeim takmörkunum sem eru í 7. gr. 

laganna. En í 7. gr. segir að veiðiréttur í vötnum fylgi þeim jörðum sem rétt eiga til 

upprekstrar á afrétt í þjóðlendu. Í 6. gr. laganna segir jafnframt að í almenningi stöðuvatns 

eigi þeir veiðirétt sem land eiga að stöðuvatninu. Almannaréttur til veiða í vötnum og ám er 

því að virðist frekar rýr orðinn ef hann er þá nokkur í dag. Rétturinn til að nýta veiði í vötnum 

                                                 
83 Skúli Magnússon. (1995). bls. 199. 
84 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 25. 
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á afréttum hefur því verið færður til þeirra sem upprekstrarrétt eiga, fárra sauðfjárbænda sem 

ekki endilega voru þeir sem nýttu vötnin. Er hér um að ræða rétt til veiða en ekki eignarrétt á 

vötnunum sem slíkum. Eins og fram kemur í Hrd. 1981:182 

Tekist var á um það hver ætti botn Mývatns utan netalaga (í almenningi vatnsins) 

en ekki deilt um veiðirétt eða vatnsrétt. Ríkið gerði tilkall til þess sem vörður 

lands almennings en landeigendur sem land áttu að vatninu gerðu kröfu um að 

botn og botnsverðmæti Mývatns væru eign þeirra. Landeigendum tókst ekki að 

sýna fram á það með neinum gögnum að þeir ættu botn vatnsins og komst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að samkv. 4. gr. vatnalaga nr. 15/1923 fylgdi 

vatnsbotn landareign 115 metra út í vatn (netlög), og dregin sú ályktun að 

landareignum fylgdi ekki vatnsbotn utan netalaga þó svo að nýtingarréttur í 

almenningi fylgdi jörðunum. 

Hafa þessi veiðiréttindi sauðfjáreigenda verið talin falla undir skilgreiningu óbeinna 

eignarréttinda og engum öðrum heimilt að veiða í almenningum vatna nema með heimild 

handhafa réttindanna. Því má færa fyrir því rök að á sama hátt teljist veiðiréttur handhafa 

aflaheimilda til óbeinna eignarréttinda, að því gefnu að beinu eignarréttindin séu í höndum 

annarra. 

6.3 Aflaheimildir sem bein eignaréttindi 

Grundvallarheimildir eignarréttarins hafa verið taldar vera umráðaréttur, nýtingaréttur, 

ráðstöfunarréttur, skuldfestingarréttur og yfirfærsla við erfðir. Löggjafinn getur síðan þrengt 

einstakar heimildir verulega en um það hefur hann þó ekki frjálsar hendur. Getur löggjafinn 

aldrei gengið svo langt í setningu almennra laga að hann gangi á lágmarksheimildir, hvar 

mörkin liggja er hins vegar erfitt að segja um og er háð mati í hverju tilviki.85  

 

Aflaheimildir virðast í fljótu bragði uppfylla allar grundvallarheimildir sem í eignarréttinum 

felast. Um er að ræða réttindi sem hafa verulegt fjárhagslegt gildi fyrir eiganda enda ganga 

þessi réttindi kaupum og sölum, réttindin erfast, mögulegt er að leita til dómstóla og yfirvalda 

til verndar réttindunum, handhafi réttindanna hefur heimild til að ráðstafa eigninni og nota 

hana og heimildin hefur verið grundvöllur lánstrausts þó á óbeinan hátt sé þar sem skipið 

sjálft hefur verið veðsett og aflaheimildin sem hluti af því, þar sem hún eykur virði skipsins.  

 

                                                 
85 Sigurður Líndal. (1998). bls. 803. 



38 
 

Vissulega hafa réttindin sem í aflaheimildum felast fjárhagslegt gildi og réttindin ganga 

kaupum og sölum. Í Hrd. 291/1993 Hrönn hf gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs var tekist á 

um afskriftir aflaheimilda. 

Árið 1989 keypti Hrönn hf (H) aflahlutdeild (langtímakvóta) og aflamark 

(skammtímakvóti) fyrir rúmar 83 milljónir sem H hafði fært til gjalda á 

rekstrarreikning. Gerði skattstjóri athugasemd við þá ráðstöfun og krafðist 

skýringa. Í skýringum kom fram að aflahlutdeild hafi verið 59 milljónir en 

aflamark 24 milljónir. Taldi H að hann hefði enga lagastoð til að eignfæra og 

fyrna keyptan kvóta. Í framhaldi úrskurðaði skattstjóri að eignfæra skuli allan 

langtímakvóta og fyrna um 8% á ári líkt og um skip væri að ræða. H vildi ekki 

una úrskurðinum og kærði úrskurðinn. Ríkisskattanefnd tók kröfur H til greina um 

að heimilt væri að gjaldfæra kvótakaup að fullu á kaupári án tillits til hvort um 

langtíma eða skammtímakvóta væri að ræða. Þessari niðurstöðu vildi 

fjármálaráðherra (F) ekki hlíta og taldi að kaup á ótímabundinni aflahlutdeild geti 

ekki fallið undir rekstrarkostnað þar sem það eigi einungis við útgjöld sem ganga 

eigi til tekjuöflunar á sama ári og til útgjalda er stofnað. Um væri að ræða eins 

konar eignarréttindi eða atvinnuréttindi sem gangi kaupum og sölum og hafi 

ákveðið markaðsverð og því væri eðlilegt að eignfæra útgjöldin. Tekist var á um 

það að lagaheimild skorti til fyrningar á langtímakvóta og um væri að ræða 

stofnkostnað sem til félli við undirbúning eða stofnun fyrirtækis líkt og um öflun 

atvinnurekstrarleyfis væri að ræða. Hvort í lögum væri að finna heimild til að 

afskrifa langtímakvóta með sama hætti og skip þó álagningu hafi verið hagað með 

þeim hætti. Hvort fyrning aflaheimilda ætti sér örugga stoð í lögum líkt og gera 

þyrfti kröfu um þegar um frádrátt frá skattskyldum tekjum væri að ræða og hvort 

að fyrna ætti aflahlutdeild líkt og fylgifé skips enda fylgi aflahlutdeild skipi við 

eigendaskipti nema aðilar geri skriflegt samkomulag um annað sín á milli um 

annað. Hæstiréttur sagði í niðurstöðu sinni að ekki væri heimilt að gjaldfæra þau 

gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla tekna, tryggja þær og viðhalda en ljóst 

væri að aflahlutdeild væri ætlað að skapa tekjur um lengri tíma og ekki væri í 

lögum skýrt kveðið á um hvernig fara skyldi með aflaheimildir í skattskilum. 

Taldi dómurinn að það gæti verið álitamál hvort 40. gr. stjórnarskrár takmarki 

svigrúm dómstóla til að beita viðteknum lögskýringareglum í dómsmálum um 

skatta. Aflaheimildir væru fémæt réttindi sem gengju kaupum og sölum og væru 
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grundvöllur veiða og réðu mestu um það magn sem í hlut handhafa félli. Þó svo 

að þeir sem aflaheimilda njóti hafi ekki að lögum tryggingu fyrir því að þeir geti 

síðar notað aflahlutdeildina til tekjuöflunar þá væru á grundvelli reynslu og spár 

um, hvað verða muni í fiskveiðum, kaup engu að síður gerð, eins og þetta 

dómsmál sýnir. Þegar þessi atriði eru virt, er ekki varhugavert að fallast á það að 

hin keyptu réttindi falli undir 73. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt nr. 75/1981. 

Segir þar: „Til skattskyldra eigna skal telja allar fasteignir, lausafé og hvers konar 

önnur verðmæt eignarréttindi, með þeim takmörkunum sem um ræðir í 75. gr., og 

skiptir ekki máli, hvort eignirnar gefa af sér arð eða ekki.” Takmarkanir 75. gr. 

eiga ekki við í þessu dómsmáli. Taldi dómurinn jafnframt að aflaheimildir myndu 

flokkast sem fyrnanlegar eignir er fyrna mætti um 20% á því ári sem 

aflahlutdeildin var keypt en ekki væru lagarök til að kveða á um fyrningu á öðrum 

árum. 

 
Eins og lesa má úr þessum dómi er ljóst að þó svo að réttindin gangi kaupum og sölum þá er 

engin trygging fyrir varanleika aflaheimildanna að lögum. Engu að síður geta orðið aðilaskipti 

að réttindunum. Aðilaskipti geta orðið að bæði beinum og óbeinum eignarréttindum og við 

aðilaskiptin flytjast allar aðildir seljanda yfir til kaupanda. Hinn nýi eigandi er kominn í stað 

fyrri eiganda en eignarréttindin eða aðildirnar hinar sömu og fyrri eigandi hafði.86 Þannig 

getur kaupandi aflaheimilda aldrei átt ríkari rétt en seljandi heimildanna hafði, breytir þar 

engu þótt fyrri eigandi fengi aflaheimildirnar án endurgjalds en síðari eigandi hafi keypt þær 

háu verði. Það að stór hluti handhafa aflaheimilda í dag hafi greitt fyrir þær hátt verð breytir 

ekki því að þeir geta ekki treyst því að lögin verði óbreytt og þeir geti notað aflahlutdeildina 

til tekjuöflunar. 

 

Aflaheimildir hafa verið grundvöllur lánstrausts þrátt fyrir ákvæði 4. tl. 3. gr. laga nr. 75/1997 

um samningsveð en það hljóðar svo: „Eigi er heimilt að veðsetja réttindi til nýtingar í 

atvinnurekstri, sem skráð eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluta 

lögum samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips og greiðslumark bújarðar. Hafi fjárverðmæti 

það, sem réttindin eru skráð á, verið veðsett er eiganda þess óheimilt að skilja réttindin frá 

fjárverðmætinu nema með þinglýstu samþykki þeirra sem veðréttindi eiga í viðkomandi 

fjárverðmæti.“ Það er því í raun óheimilt að setja aflahlutdeildina að veði en bankastofnanir 

                                                 
86 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 17 og 110. 
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hafa engu að síður veitt há lán með aflaheimildir sem veðandlag, óbeint, með því að taka 

skipin að veði þó veðandlag þeirra sé mun lægra en lánsfjárhæðin þar sem aflaheimildirnar 

verða ekki skildar frá fiskiskipunum nema með samþykki lánveitanda / veðhafa. Það að 

lánastofnanir ákveði að veita lán út á lagalega ótryggar aflaheimildir gerir aflaheimildirnar 

ekki heldur að beinum eignarréttindum handhafanna. Bankarnir eru einfaldlega að stunda 

spákaupmennsku og treysta því að lögin verði óbreytt. 

 

Um það hefur verið tekist á fyrir dómstólum hvernig fara skuli með aflaheimildir við skattskil 

fyrirtækja sbr. Hrd. 291/1993 sem áður hefur verið reifaður. Komst dómurinn að þeirri 

niðurstöðu að aflaheimildir skyldi eignfæra í bókum fyrirtækja sem varanleg fémæt réttindi.  

 

Lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða var ætlað að vera ótímabundin og ætlað að auðvelda 

útgerðum að gera langtímaáætlanir út frá þeirri aflahlutdeild sem þær hlutu við setningu 

laganna, má því segja að aflahlutdeildin hafi verið gerð varanleg. Það að heimila auk þess 

framsal aflaheimilda rennir enn frekar stoðum undir það að gert hafi verið ráð fyrir því að 

þessar heimildir gengju kaupum og sölum. Um fyrirvara 1. gr. laganna má segja að þar sem 

aflaheimildir lúti öllum almennum efnislegum skilyrðum fyrir því að teljast eign í skilningi 

stjórnarskrár megi líta svo á að fyrirvarinn standist ekki þar sem löggjafinn geti ekki sett slíkar 

takmarkanir á eignarrétt í almennum lögum.87 Hins vegar eins og áður hefur komið fram þá 

skiptir þar megin máli að fyrirvarinn hafi verið gerður strax í upphafi og slíkur fyrirvari, þó í 

almennum lögum sé, standist fyrir dómstólum. Þó dómstólar komist að þeirri niðurstöðu að 

eignfæra skuli aflaheimildir í bókhaldi fyrirtækja þá gerir það eitt og sér ekki aflaheimildirnar 

að beinum eignarréttindum í lagalegum skilningi.  

 

6.4 Samantekt 

Af ofansögðu má ljóst telja að aflaheimildir njóti verndar 72. gr. á einn eða annan hátt, þar 

sem þær bera ýmis einkenni þess að njóta þessarar verndar hvort sem litið er á þær sem 

atvinnuréttindi eða sem afnotaréttindi. Hins vegar verður að telja að aflaheimildir geti ekki 

talist til beinna eignarréttinda og löggjafinn hafi víðtækar heimildir til að takmarka réttindin 

eða setja þeim skorður. Ennfremur verður að meta það í hverju tilfelli fyrir sig hvort bætur 

samkv. 72. gr. stjórnarskrár komi til álita.  

                                                 
87 Jón Steinar Gunlaugsson. (1995). bls. 202. 



41 
 

7 Eignarnám. 

Þar sem telja verður að aflaheimildir njóti verndar 72. gr. stjórnarskrár, a.m.k. sem 

atvinnuréttindi eða nýtingarréttindi, er ekki úr vegi að fjalla nánar um þær takmarkanir sem 

löggjafanum eru settar varðandi skerðingu eignarréttinda. 

7.1 Almennar takmarkanir eignarréttinda 

Eignarrétturinn er friðhelgur samkvæmt 72. gr. stjórnarskrár eins og áður sagði. Engu að síður 

er það almennt viðurkennt að eigandi getur þurft að þola, bótalaust, ýmsar almennar 

takmarkanir á réttindum sínum. Mörkin á milli eignarnáms og annarra skerðinga geta þó verið 

óljós. Hafa margir fræðimenn talið að mörkin réðust einkum af því hvort eignaskerðingin sé 

almenn eða ekki og hvort hún byggist á almennum efnislegum ástæðum eða ekki.88 Eins er 

litið til þess hvort skerðingunni er ætlað að vernda almannahagsmuni eða hagsmuni 

einkaaðila, hversu langt eignaskerðingin gengur, hvaða skyldur eru lagðar á eigandann og 

ekki síst hvort einhverjum öðrum eru fengnar þær heimildir sem eigandinn er sviptur. 

Skerðing sem gengur jafnt yfir stóran hóp manna í sambærilegri stöðu telst auk þess síður 

bótaskyld en skerðing sem kemur niður á fámennum hópi eða einstaklingum.89  

 

Lög geta til dæmis mælt fyrir um að menn séu sviptir eign sinni án bóta án þess að um 

eignarnám sé að ræða. Getur það verið sem refsing fyrir brot hvort sem um er að ræða 

greiðslu sektar eða eignaupptöku. T.d. geta vopn verið gerð upptæk án bóta hafi eigandi þeirra 

ekki tilskilin réttindi til að eiga vopnin eða hann fari með þau á þann hátt að það samræmist 

ekki lögum. Eins getur eignaskerðing verið þáttur í refsivörslu enda eru almennar heimildir til 

eignaupptöku í almennum hegningalögum en samkvæmt þeim má gera eignir upptækar með 

dómi í ákveðnum tilvikum. Í slíkum tilvikum er um almenna efnislega ástæðu að ræða sem 

gengur eins yfir alla, er lögbundin og hluti af refsingu. Skattheimta er ein af almennum 

takmörkunum eignarréttinda en í ljósi skattlagningarheimilda stjórnarskrár er ljóst að 72. gr. 

stjórnarskrár er ekki ætlað að verja eigendur gegn skattlagningu. Þau takmörk eru þó lögð á 

skattlagningarvaldið að álagningin sé eftir almennum efnislegum mælikvarða og jafnræðis sé 

gætt.90 Að auki ber að geta þess að ýmsar réttarreglur um lögskipti geta leitt til þess að 

eignaréttindi falli niður vegna tómlætis eiganda, fyrning kröfuréttinda er ein af þeim. Enda 

                                                 
88 Gaukur Jörundsson. (1969). bls. 367. 
89 Skúli Magnússon. (2001). www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Endurskodunarskyrsla/alitskula.doc  sótt 14. 
desember. 
90 Björg Thorarensen. (2008). bls. 479. 



42 
 

skal þess gætt í slíkum tilvikum að tímafrestir séu ekki of stuttir, né aðgerðirnar of 

íþyngjandi.91 

 

Stjórnarskrá setur ákveðnar hömlur í 72. gr. á handhafa löggjafarvaldsins til að eignarskerðing 

eða eignarnám geti átt sér stað, þ.e. að almannhagsmunir krefjist, lagafyrirmæli þurfi og fullar 

bætur komi fyrir. Um þessi skilyrði verður fjallað nánar síðar í kaflanum. Stjórnarskráin segir 

hins vegar ekki fyrir um hvernig eignarnámi skuli beinlínis háttað, um það eru sér lög um 

framkvæmd eignarnám nr. 11/1973. Mörkin á milli eignarnáms og almennra takmarkana 

eignarréttinda geta þó verið óljós eins og áður hefur komið fram. 

7.2 Hugtakið eignarnám 

Hugtakið eignarnám er ekki að finna í 72. gr. stjórnarskrár en það hefur löngum tíðkast að 

orðið hafi verið notað í lögum, dómum og fræðiritum. Einnig hefur annað orð, lögnám, verið 

notað yfir eignarnám, er það orð sem dæmi notað í vatnalögum nr. 15/1923. Hugtakið 

leigunám hefur hins vegar verið notað yfir eignarnám sem fólgið er í því að stofnað er til 

afnotaréttar eða óbeinna eignarheimilda yfir eign án þess að eigandinn sé að fullu sviptur 

eignarrétti að henni.92  

 

Eignarnám er því fólgið í því að eigandi er skyldaður til að láta eign sína af hendi og 

eignarréttur hans færður á hendur annarra, þ.e. eignarréttur eigandans er felldur niður og 

samsvarandi réttindi færðar öðrum aðila. Þó er mögulegt að eignarréttindin færist ekki á 

hendur öðrum t.d. ef eigandi er skyldaður til þess að eyðileggja eign sína.93 Eignarnám getur 

því samkvæmt þessu bæði verið fullkomið eignarnám þar sem öll eignarréttindi færast úr 

höndum eiganda þannig að nýr eigandi öðlast beinan eignarrétt að eigninni, eða leigunám þar 

sem óbein eignarréttindi eru færð úr höndum eiganda en hann heldur beina eignarréttinum að 

eigninni.  

7.3 Skilyrði eignarnáms 

Skilyrði eignarnáms samkvæmt 72. gr. stjórnarskrár eru þau að almannahagsmunir krefjist 

þess, lagafyrirmæli heimili eignarnámið og fullar bætur komi fyrir. Samkvæmt 1. gr. 1. 

viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu eru skilyrðin þau sömu að því frátöldu að ekki er 

fjallað um bætur fyrir eignina, af dómaframkvæmd má þó sjá að litið er til atvika máls og 

                                                 
91 Björg Thorarensen. (2008). bls. 485-486. 
92 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 62. 
93 Ólafur Lárusson. (1950). bls. 24. 
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bætur ákvarðaðar ef rök hníga til þess. Þó svo að ekki séu bein ákvæði um framkvæmd 

eignarnáms í 72. gr. stjórnarskrár þá verður ekki talið að löggjafinn geti framkvæmt hana að 

vild. Rík áhersla er lögð á það að bætur komi fyrir til eignarnámsþola og því ljóst að löggjöfin 

getur ekki verið á þann veg að bætur til eignarnámsþola séu á einhvern hátt ótryggar eða 

óljósar. T.d. væri það ekki álitið heimilt að eignarneminn ákvarðaði bætur sjálfur þar sem talið 

yrði að hallaði verulega á eignarnámsþolann.94 Hér á eftir verður fjallað nánar um þessi 

skilyrði eignarnáms. 

7.3.1 Almannahagsmunir 

Eitt skilyrða eignanáms samkv. 72. gr. stjórnarskrár er að almannahagsmunir krefjist þess. Er 

horft til þess að tiltekin eign sé svo verðmæt fyrir almenning að réttmætt sé að svipta menn 

eignarráðum hennar. Mat um slíkt er talið í höndum löggjafans.95 Eignarnám er mjög 

matskennt hugtak og ekki er það skilgreint sérstaklega í lögum. Er almennt litið svo á að til að 

skilyrðið um almannahagsmuni sé uppfyllt sé um einhverskonar samfélagslega hagsmuni að 

ræða en ekki hagsmuni fárra manna eða einstaklinga. Þó hefur ákvæðið ekki verið túlkað svo 

þröngt að um sé að ræða verulega brýna nauðsyn eða að óhjákvæmilegt sé að framkvæma 

eignarnám96 enda má oft deila um það hvort eitthvað sé óhjákvæmileg, nauðsynlegt eða bara 

þægileg samgöngubót. Er hér því oft á tíðum um að ræða landsvæði þar sem þörf er á að 

leggja vegi, land vegna uppsetningar fjarskiptabúnaðar og slíkt sem sannarlega varða 

hagsmuni almennings.  

 

Það er þó ekki algilt að um sé að ræða slíkar samgöngu- eða fjarskiptabætur, einnig gæti verið 

um að ræða hættulega eiginleika eignar eða að hún sé skaðleg samfélaginu. Dæmi um slíka 

eignarskerðingu er förgun búfjár vegna hættu á smitsjúkdómum s.s. riðuveiki. Ljóst er að slík 

eignaskerðing bitnar þungt á eiganda enda er ákvæði um að í slíkum tilvikum skuli eigandi 

eiga rétt á bótum sbr. 20. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.97 Í 27. 

gr. laga nr. 82/2008 er jafnframt ákvæði sem heimilar eignarnám á matvælum, eldsneyti, 

varahlutum, lyfjum og öðrum sambærilegum nauðsynjum ef almannaheill krefur vegna hættu 

á hernaðaraðgerðum eða af annarri sambærilegri vá og í 25. gr. sömu laga eru ákvæði um að 

taka megi húsnæði leigunámi af sömu ástæðum. 

 

                                                 
94 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 63. 
95 Gaukur Jörundsson. (1974). bls. 65. 
96 Björg Thorarensen. (2008). bls. 466-467. 
97 Björg Thorarensen. (2008). bls. 495-496. 
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7.3.2 Lagafyrirmæli 

Ekki er kveðið á um það í 72. gr. stjórnarskrár hvernig lagaheimild þarf fyrir eignarnámi, 

hvort hún skuli vera sértæk eða almenn. Eru lagafyrirmæli um eignarnám bæði almenn líkt og 

fyrirmælin hér í kaflanum á undan, eða sértæk þegar kveðið er á um heimild til eignarnáms á 

tilteknum gæðum. Algengara er að um sé að ræða almenn lagafyrirmæli, líkt og í vegalögum, 

og stjórnvöldum falið að meta í hverju tilviki hvort almannahagsmunir séu fyrir hendi til að 

eignarnám geti farið fram.98  

 

Sérlög eru hins vegar ekki eins óalgeng og ætla mætti, t.d. voru sett bráðabirgðalög þann 2. 

október 1986 vegna fundar leiðtoga Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Þar var ríkistjórninni 

heimilað að taka leigunámi húseignir í Reykjavík vegna fundahalda leiðtoganna ásamt lóðum 

og öllu réttindum sem þeim tilheyrðu. Í lögum nr. 45/1990 um vegtengingu um utanverðan 

Hvalfjörð segir í 5. gr. „Ef samkomulag næst ekki um kaup á landi og efni sem þörf verður á 

vegna framkvæmda samkvæmt lögum þessum heimilast Vegagerð ríkisins eignarnám 

samkvæmt X. kafla vegalaga.“99 Og í lögum nr. 66/2008 er heimilað eignarnám á landi vegna 

Landeyjahafnar. Það má þó ljóst vera að lagaáskilnaðurinn er skýr og eftir því sem tilefnið er 

sérstakara þurfi um það sér lög líkt og lögin vegna leiðtogafundarins sanna. 

7.3.3 Bætur 

Þriðja skilyrðið fyrir því að eignarnám fari fram er að fullt verð skuli koma fyrir. Um þetta 

málefni er oft deilt, hvað teljist fullar og sanngjarnar bætur fyrir hið eignarnumda. Þegar vísað 

er til þess að fullt verð komi fyrir er átt við að fjárhagslegt tjón skuli bætt en ekki 

ófjárhagslegt tjón. Eignarnámsþoli á engu að síður rétt til endurgjalds fyrir það óhagræði sem 

eignarnám hefur í för með sér og leiðir til fjárhagslegs tjóns fyrir hann.100 Náist ekki 

samkomulag um bætur þá er ágreiningnum yfirleitt vísað til matsnefndar eignarnámsbóta sem 

starfar eftir lögum nr. 11/1973 sbr. 2. gr. laganna. 

7.4 Takmörkun á atvinnufrelsi og eignarrétti með almennum hætti. 

Að ofansögðu má ljóst vera að löggjafanum eru sett takmörk er kemur að því að breyta 

fiskveiðistjórnunarkerfinu á þann veg að atvinnuréttindi eða nýtingarréttindi núverandi 

handhafa aflaheimilda verði skertar. Ljóst má vera að það verður ekki gert öðruvísi en með 

lögum og lagasetningin yrði að vera rökstudd með tilliti til almannahagsmuna, vera almenn og 

                                                 
98 Björg Thorarensen. (2008). bls. 470-471. 
99 Hér er átt við brottfallin vegalög nr. 45/1994 en ný vegalög nr. 80/2007 tóku gildi 1. janúar 2008 
100 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). bls. 115. 
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jafnræðis gætt. Hins vegar er óvíst að bætur þyrftu að koma fyrir þar sem almennt er litið svo 

á að skilyrði fyrir því að atvinnufrelsið verði skert séu hliðstæð því sem gildir um eignarnám 

að því undanskildu að fullar bætur komi fyrir. Skerðingu á atvinnufrelsi verði menn því að 

þola bótalaust. Hins vegar getur vernd atvinnufrelsis tengst vernd eignarréttarins vegna þess 

að með því að nýta sér atvinnufrelsið öðlast menn atvinnuréttindi sem geta notið verndar sem 

eignarréttindi að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Íslenskir fræðimenn hafa því hafnað því að 

löggjafinn geti bótalaust svipt menn atvinnu sem þeir eru farnir að stunda eða hafa fengið 

sérstakt leyfi fyrir. Handhafar slíkra réttinda verða þó að gera ráð fyrir því að réttindin breytist 

að ákveðnu marki vegna ráðstafana ríkisins sbr. Hrd. 12/2000 og 145/1998 sem áður hefur 

verið fjallað um.101 

 

Almennar takmarkanir á eignarrétti hafa jafnframt þótt vera heimilar án bótagreiðslna sbr. 

Hrd. 101/2002 þar sem deilt var um það hvort skerðing lífeyrisréttinda teldist ólögmæt. 

 Stefnda (S) stundaði nám við hjúkrunarkvennaskóla Íslands og lauk námi 1957. 

Á námstímanum starfaði hún við hjúkrunarstörf á Landspítalanum og hefur 

stundað þau störf í fullu starfi frá því hún lauk námi og átt aðild að áfrýjanda 

Lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna (L) Árið 1997 tóku ný lög gildi er námu á brott 

lífeyrisréttindi er hún hafði áunnið sér á námstíma sínum samkvæmt eldri lögum. 

Nam skerðingin 4,8% af viðmiðunarlaunum. Taldi S að skerðingin bryti í bága við 

72. gr. stjórnarskrár og fæli í sér brot á jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 

Þá taldi S að framsetning löggjafans um skerðingu lífeyrisréttinda og kosti hennar 

til að verjast henni brjóti gegn ákvæðum 75. og 76. gr. stjórnarskrárinnar, sem 

verndi rétt manna til lífsviðurværis. Í dómi Hæstaréttar kom fram að dómurinn 

hefur í fyrri úrlausnum sínum komist að þeirri niðurstöðu að áunnin 

lífeyrisréttindi launþega samkvæmt lögum njóti verndar eignarréttarákvæða 

stjórnarskrárinnar og verði ekki af þeim tekin nema með skýlausri lagaheimild í 

samræmi við þessi ákvæði. Ljóst væri að heimildir löggjafans eru þrengri til 

skerðingar lífeyrisréttinda sem eru orðin virk heldur en þeirra, sem eru væntanleg. 

L starfi samkvæmt lögum og verður að ætla löggjafanum nokkurt svigrúm til að 

breyta reglum um hann í tímans rás með hliðsjón af breyttum viðhorfum í 

þjóðfélaginu. Þær breytingar sem gerðar voru með nýjum lögum hafi verið liður í 

samræmingu lífeyrisréttinda ríkisstarfsmanna í heild og voru grundvölluð á 

                                                 
101 Auðlindanefnd. (2000). bls. 38. 
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sameiginlegum viðræðum viðkomandi stéttarfélaga og ríkisvaldsins. Yrði að telja 

breytingarnar almennar og málefnalegar og sú skerðing, sem af þeim leiddi næði 

jafnt til allra þeirra, sem höfðu áunnið sér lífeyrisréttindi á námstíma. Ennfremur 

hafi sjóðsfélagar fengið bætur á öðrum sviðum sem S hafi notið góðs af. Að þessu 

virtu yrði að telja að skerðing lífeyrisréttinda S hafi verið innan þeirra marka sem 

72. gr. stjórnarskrárinnar setur því að unnt sé að skerða eignarréttindi manna án 

þess að sérstakar bætur komi fyrir. Ekki var heldur fallist á að skerðingin hafi 

brotið gegn ákvæðum 65. gr., 75. gr. eða 76. gr. stjórnarskrárinnar. 

Á þessum dómi má ljóst vera að heimildir löggjafans til breytinga eru talsverðar án þess að 

bótaskylda skapist og að það verði að ætla löggjafanum nokkurt svigrúm til að breyta reglum í 

tímans rás með hliðsjón af breyttum viðhorfum í þjóðfélaginu. Einnig er horft til þess að ef 

breytingarnar eru almennar, málefnalegar og nái jafnt til allra sem eru í sömu stöðu sé 

eignaskerðing innan þeirra marka sem stjórnarskráin setur.  

8 Hvaða heimildir hefur löggjafinn til að breyta 

fiskveiðistjórnunarkerfinu? 

Þegar horft er til þess að breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu er eitt af því sem ríkisstjórnin 

hefur sett í samstarfsyfirlýsingu sýna er ekki úr vegi að hugleiða hvaða heimildir löggjafinn 

hefur til að gera breytingar á kerfinu og hvaða takmörk löggjafanum eru sett. Er mögulegt að 

gera breytingar án þess að bótaréttur skapist í ljósi 72. gr. stjórnarskrár eða er það 

óframkvæmanlegt? Hér á eftir verður fjallað um helstu leiðir sem hugsanlegar eru við 

breytingar á fiskveiðistjórnunarlöggjöfinni. Hafa verður í huga að aflaheimildirnar eru ekki 

bundnar við ákveðinn tonnafjölda heldur hlutfall eða hlutdeild af heildarafla sem úthlutað er. 

Þannig teldist skerðing eða aukning á heildarafla milli ára ekki teljast sem breyting á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu svo fremi sem úthlutunin byggist á þeim aðferðum sem kveðið er á 

um í lögunum.  

8.1 Takmarkanir á valdi löggjafans til þess að breyta löggjöf. 

Löggjafanum eru settar nokkrar skorður við setningu laga og breytingar á löggjöfinni. 

Löggjafarvaldið er hjá Alþingi og forseta lýðveldisins. Takmarkast vald löggjafans af 

stjórnarskrá og er löggjafanum ætlað að setja almennar réttarreglur sem eru grundvöllur að 

starfi framkvæmdavaldsins og dómstóla.102 Þannig þarf löggjafinn að gæta þess við breytingu 

                                                 
102 Gunnar G. Schram. (1999). bls. 293-294. 
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á löggjöfinni um stjórn fiskveiða að gætt sé mannréttindaákvæða stjórnarskrár, s.s. varðandi 

atvinnufrelsi, jafnræði og friðhelgi eignarréttarins. Jafnframt takmarkast vald löggjafans af 

þjóðréttarsamningum s.s. mannréttindasáttmála Evrópu og EES samningnum sem lögfestir 

hafa verið hér á landi sbr. lög nr. 62/1994 og 2/1993, þar sem einstaklingar geta byggt réttindi 

sín á þessum samningum fyrir íslenskum dómstólum og jafnframt leitað til annarra dómstóla 

s.s. EFTA dómstólsins.103  

 

Í Hrd. 311/1997 Andrés Andrésson gegn Sjóvá – Almennum tryggingum hf og íslenska ríkinu 

var m.a. tekist á um takmarkanir löggjafans til breytinga á lögum og hvort löggjafinn hefði 

skert eignarréttindi manna með setningu skaðabótalaga. 

Andrés (A) varð fyrir líkamstjóni sem skerti aflahæfi hans varanlega. Taldi A að 

ný skaðabótalög mæltu honum ekki fullar bætur fyrir skerðingu aflahæfis sem 

hann hafði orðið fyrir í slysinu. Taldi A að í aflahæfi sínu væru eignarréttindi sem 

nytu verndar 72. gr. stjórnarskrár og íslenska ríkið hefði skert þau réttindi með 

setningu laganna. Fyrir gildistöku skaðabótalaga voru ekki lögfestar reglur um 

bætur vegna líkamstjóns en myndast hafði dómvenja um útreikning bóta byggð að 

mestu á læknisfræðilegu örorkumati og tjónsfjárhæð verulega háð mati. Með 

nýjum skaðabótalögum voru hins vegar sett ákvæði sem höfðu þann megintilgang 

að endurbæta reglur um ákvörðun bóta ásamt því að stefnt var að því að með nýju 

lögunum fengi tjónþoli almennt fullar bætur fyrir raunverulegt fjártjón sitt. 

Reglunum var jafnframt ætlað að draga úr vafa og ósamræmi, leiða til 

hagræðingar og flýta fyrir afgreiðslu mála. Ákvæði laganna áttu einnig að vera til 

þess fallin að efla réttaröryggi á þann hátt að tjónþoli og hinn bótaskyldi ættu 

auðveldara með að gera sér grein fyrir hve háar skaðabætur skyldi greiða vegna 

líkamstjóns. Féllst dómurinn á það með A að í aflahæfi manna séu fólgin 

eignarréttindi sem njóti verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrár. Hins 

vegar hefði löggjafinn heimild til að setja reglur um það hvernig ákvarða skuli 

bætur þegar aflahæfi manna skerðist enda markmið með lögunum að fullar bætur 

komi fyrir. Lagasetningin væri til þess fallin að skýra reglur, draga úr vafa og 

leiða til skjótari og ódýrari málsmeðferðar. Erfitt væri að bera saman nýja og 

gamla bótakerfið og ekki hægt að gefa einhlít svör um það hvort nýju lögin tryggi 

tjónþolum fullar bætur. Slíkt mat væri erfitt og gefa yrði löggjafanum nokkurt 

                                                 
103 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). bls. 249-250. 
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svigrúm í þessum efnum enda hlutverk hans að setja almennar reglur. Talið var að 

við setningu laganna hafi verið gætt málefnalegra sjónarmiða sem ekki hafi falið í 

sér mismunum. Var íslenska ríkið því sýknað af kröfum A. 

Það sem skiptir meginmáli fyrir sýknu íslenska ríkisins er það að markmið með 

lagasetningunni voru skýr og lögin líkleg til að ná þeim markmiðum sem að var stefnt. 

Jafnframt að gætt var málefnalegra sjónarmiða og jafnræðis gætt, þ.e. það sama gilti fyrir alla 

sem voru í sömu stöðu. Ætla yrði löggjafanum nokkuð svigrúm til að setja almennar reglur. 

 

Í Hrd. 274/2010 B og C gegn Sparisjóði Vestmannaeyja var m.a. tekist á um það hvort 

löggjafinn hefði gengið gegn stjórnarskrá við setningu laga nr. 32/2009 um ábyrgðamenn. 

Sparisjóðurinn (S) krafði B og C um greiðslu skuldar D sem þeir voru 

ábyrgðarmenn fyrir. Í málinu var ekki um það deilt að B og C hafi í upphafi tekist 

á hendur sjálfskuldarábyrgð með bindandi hætti heldur það hvort ábyrgð B og C 

væri niður fallin þar sem nauðasamningur D til greiðsluaðlögunar var staðfestur 

og allar samningskröfur gefnar eftir í samræmi við 3. mgr. 9. gr., sbr. 12. gr. laga 

nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn. Taldi S að víkja bæri þessum ákvæðum til hliðar 

þar sem þau væru ósamrýmanleg eignarréttarákvæði í 72. gr. stjórnarskrár og 1. 

gr. 1. samningsauka við mannréttindasáttmála Evrópu. Lögin kvæðu á um 

brottfall ábyrgða sem stofnað hefði verið til fyrir gildistöku laganna án tillits til 

greiðslugetu ábyrgðarmanna. Ábyrgðirnar nytu eignarréttarverndar samkv. 

áðurnefndum ákvæðum og þau réttindi yrðu ekki skert án bóta með afturvirkri 

íþyngjandi löggjöf. Hæstiréttur féllst á þau rök og tók jafnframt fram að við 

lagasetninguna hefði verið gengið út frá því að þessar skerðingar væru heimilar án 

bóta. Forsenda lagasetningarinnar hefði verið sú að ekki væri skylt að bæta 

þolendum þessar skerðingar samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Verður talið að 

valdheimildir dómstóla standi við þessar aðstæður aðeins til þess að virða lögin að 

vettugi að því leyti sem þau teljast andstæð stjórnarskrá, en ekki til þess að þeir 

leggi til grundvallar dómi að umtalsverð útgjöld vegna bóta falli á ríkissjóð. 

Samkvæmt öllu framanröktu verður  ákvæði 3. mgr. 9. gr. laga nr. 32/2009 ekki 

beitt um ábyrgð áfrýjenda á greiðslum samkvæmt skuldabréfinu. 

Af þessum dómi má ljóst vera að löggjafinn fór út fyrir þær heimildir til lagasetninga sem 

hann hefur, þ.e. lagasetningin braut í bága við stjórnarskrá. Afleiðing slíks er það að lögin 

verða virt að vettugi og vikið til hliðar.  
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Við heimildir löggjafans til skerðingar á aflahlutdeild með lagasetningu, eins og hér er til 

umfjöllunar, ber helst að líta til stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu um það 

hvort um ólögmæta skerðingu eignaréttinda sé að ræða. Fyrirvari 3. ml. 1. gr. laga um stjórn 

fiskveiða hefur verið umdeildur og telja sumir fræðimenn að fyrirvarinn tryggi svigrúm til 

breytinga að einhverju leyti en fyrirvarinn verði ekki skilinn með öðrum hætti en þeim að 

heimilt sé að afturkalla heimildirnar en þó sé óljóst hvort löggjafinn geti gert það bótalaust. Er 

því þá haldið fram að fyrirvarinn sé einungis staðfesting á því að löggjafinn hafi heimild til að 

taka réttindi eignarnámi og þá gegn greiðslu bóta sbr. 72. gr. stjórnarskrár.104 Aðrir fræðimenn 

halda því fram að í fyrirvaranum felist fullur og óskoraður réttur til breytinga þar sem 

fyrirvarinn hafi verið settur frá upphafi eins og áður hefur komið fram.  

 

Í nefndaráliti minnihluta sjávarútvegnefndar um frumvarp til laga um stjórnun fiskveiða segir 

„Lagt er til að bætt verði inn í 1. gr. til áhersluaukningar ákvæði þar sem ótvírætt er tekið fram 

að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum stofni ekki eignarrétt né skerði forræði 

löggjafans til að ákveða síðar, án bótaskyldu til einstakra útgerða, breytingu á fyrirkomulagi 

við stjórn fiskveiða. Það hlýtur ávallt að vera ákvörðunarefni Alþingis á hverjum tíma hvaða 

skipulag teljist best henta til að nýting fiskveiðiauðlindarinnar þjóni sem best hagsmunum 

heildarinnar.“105 Af þessu má ráða að vilji stóð til þess að tryggja löggjafanum heimild til að 

afturkalla aflaheimildir án þess að stofnað yrði til bótaréttar til handa handhafa 

aflaheimildanna. Er þessi vilji skýr auk þess sem ákvæði 1. gr. hafa verið inni í lögunum frá 

upphafi sem áskilur löggjafanum rétt til að gera breytingar í ótilgreindri framtíð. Verður því 

að telja að vald löggjafans til breytinga sé umtalsvert. Í Hrd. 182/2007, Björgun ehf gegn 

íslenska ríkinu var tekist á um það hvort brotið hefði verið gegn eignarréttarákvæði 72. gr. og 

atvinnuréttarákvæði 7. gr. stjórnarskrár. 

Björgun (B) hafði frá árinu 1963 stundað vinnslu af hafsbotni en árið 1990 veitti 

iðnaðarráðuneytið B leyfi til vinnslu á auðlindum hafsbotnsins til 30 ára á 

grundvelli laga nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum 

hafsbotnsins. Árið 2000 breytti alþingi lögunum og tilkynnti B að leyfi hans 

myndi falla úr gildi í maí 2005, 15 árum fyrr en leyfið átti að falla úr gildi. Taldi B 

að leyfið sem honum var veitt 1990 væru eignarréttindi og atvinnuréttindi sem 

vernduð væru af 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar og á meðan B 
                                                 
104 Ágúst Geir Ágústsson. (2003). bls. 204. 
105 Alþingistíðindi vefútgáfa, 112. löggjafarþing. A. Þingskjal 1109. 
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uppfyllti öll skilyrði sem sett voru fyrir leyfisveitingunni væri ekki hægt að svipta 

hann réttindunum 15 árum fyrr en það átti að renna út. Ekki hafi verið sýnt fram á 

að almenningsþörf krefðist sviptingarinnar og ekki hefði verið sýnt fram á að ekki 

hafi verið unnt að ná fram þeim markmiðum sem að var stefnt með 

lagabreytingunni með öðrum og vægari hætti, sviptingin væri íþyngjandi fyrir B 

þar sem leyfið félli úr gildi fyrr en áætlað var og nýtt leyfi væri auk þess háð 

gjaldtöku o.fl. B taldi að löggjafinn hafi gengið of langt við að koma markmiðum 

sínum í framkvæmd og hafi ekki gætt meðalhófs. Fram kom að tilgangur 

lagasetningarinnar var að koma í veg fyrir ósamræmi og óeðlilega ásókn í þær 

auðlindir hafsbotnsins sem lögin ná til ásamt því að leiðrétta annmarka. Við 

setningu laganna hafi fáir sóst eftir þessum réttindum en það hafi breyst. 

Niðurstaða dómsins var að við mat löggjafans um almannaþörf hafi verið gætt 

réttra og lögmætra sjónarmiða, breytingarnar væru almennar og málefnalegar og 

ekki sýnt fram á að þær hafi ekki stuðst við haldbær rök eða viðurkennd 

löggjafarsjónarmið. Því stæðu ákvæði 72. gr. og 75. gr. stjórnarskrár ekki í vegi 

fyrir breytingunum. Jafnframt hafi jafnræðis 65. gr. stjórnarskrár og meðalhófs 

verið gætt þar sem B fékk 5 ára aðlögunartíma. Var íslenska ríkið því sýknað af 

kröfum B. 

Af þessum dómi má ráða að löggjafinn hafi talsvert rúmar heimildir til breytinga án þess að 

það fari gegn eignarréttar og atvinnufrelsisákvæðum stjórnarskrár svo fremi sem 

breytingarnar eru almennar og leiði ekki til mismununar. Í dómnum liggur fyrir að 30 ára 

nýtingarréttur var fyrir hendi en enginn fyrirvari sambærilegur 1. gr. laga um stjórn fiskveiða í 

lögunum sem byggt var á. Engu að síður var það niðurstaða dómsins að þar sem breytingarnar 

væru almennar og málefnalegar þá væru þær heimilar án þess að bótaréttur skapaðist.  

 

Í ljósi þessa dóms og fyrirvara 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og þess að aflaheimildir eru 

einungis veittar til eins árs í senn má ljóst vera að löggjafanum er heimilt að gera breytingar á 

lögum um stjórn fiskveiða án þess að bótaréttur skapist svo lengi sem breytingarnar eru 

byggðar á málefnalegum rökum, þær væru almennar og meðalhófs og jafnræðis gætt. Slíkar 

breytingar yrðu ekki til þess að skapa bótaskyldu. Hins vegar má benda á það að sumir 

fræðimenn telja að því lengur sem núverandi skipan við úthlutun aflaheimilda helst verði 
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mögulega torveldara að gera breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu, þar sem almannaréttur 

verður séreignarréttur og tíminn festi þá skipan mála frekar í sessi.106 

8.2 Gjaldtaka eða skattheimta fyrir nýtingu auðlindarinnar 

Mögulegt væri að setja á einhverskonar gjaldtöku eða skatta til tekjuöflunar fyrir ríkið. Yrðu 

slíkar breytingar þá að vera í samræmi við 1. ml. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrár um að skatta 

megi ekki leggja á nema með lögum og eigi megi fela stjórnvöldun ákvörðun um hvort leggja 

skuli á skatt, breyta honum eða afnema né vera lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í 

lögum þegar atvik urðu sem ráða skattskyldunni, þ.e. afturvirkni laga varðandi skattheimtu er 

óheimil. Þá má nefna að ákveðnar takmarkanir á valdheimildum stjórnvalda leiða af þeirri 

skipan íslenskra stjórnlaga að Alþingi fer með ákvörðunarvald um fjárstjórn ríkisins. Það 

leiðir því í senn af fjárstjórnarheimildum þingsins, ákvæðum 40. gr., 77. gr. og 2. mgr. 78. gr. 

stjórnarskrár, svo og lögmætisreglunni, að það fellur í hlut Alþingis að ákveða með almennum 

lögum hvaða skattar og hvaða þjónustugjöld skuli lögð á og innheimt af hálfu 

framkvæmdarvaldsins.107  

 

Þjónustugjöld eru gjöld sem tekin eru fyrir opinbera þjónustu og skilyrði þess að um 

þjónustugjald sé að ræða en ekki skatt er að tiltekið sérgreint endurgjald sé veitt á móti 

greiðslugjaldinu.  Til innheimtu þjónustugjalda er nægilegt að hafa einfalda lagaheimild en 

með því er átt við að nægilegt sé að það sé tilgreint að taka megi gjald fyrir þjónustuna. 

Þjónustugjöld mega ekki vera hærri en svo að þau dugi til að greiða kostnað sem stjórnvald  

ber af þjónustunni. Ef gjaldið er hærra en kostnaðurinn er umframgjaldið  skattur. Krafan um 

skýra lagaheimild er ríkari þegar um skattheimtu er að ræða en gjaldheimtu og gerir 

stjórnarskráin sérstakar kröfur til lagaheimilda við töku skatts sbr. 40. gr. og 77.gr.  

stjórnarskrárinnar. Þarf gjaldtakan að vera almenn og þess gætt að við framkvæmd sé gætt 

málefnalegra sjónarmiða.108  

 

Sé þessi leið farin til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð og ekki fylgi aðrar breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu verður að líta svo á að sú skerðing eignaheimilda sem í 

skattlagningu felst falli utan verndar 72. gr. stjórnarskrár enda sé það þá gert eftir almennum 

efnislegum mælikvarða og jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár gætt. Þegar horft er til þess 

hvort skattlagning falli undir vernd 72. gr. er helst litið til þess hve há skattlagningin er og 

                                                 
106 Sigurður Líndal. (2007). bls. 794. 
107 Nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda. (1999). bls. 9. 
108 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 53-54. 
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hvort hann miðist við raunveruleg verðmæti sem eru í höndum skattgreiðandans. Ekki er síður 

litið til þess hvort skatturinn leggist jafnt á þá sem eru í sömu stöðu eða hvort einstakir aðilar 

séu teknir út og á hve marga hann leggst.109 En hóflegir skattar sem lagðir eru á í samræmi við 

ákvæði stjórnarskrár eða upptaka hóflegs veiðileyfagjalds ættu ekki að leiða til bótaskyldu 

ríkisins sé farið eftir þeim fyrirvörum sem hér hefur verið fjallað um. 

 

Í Hrd. 12/2000 fjallar Hæstiréttur um hvaða heimildir löggjafinn hefur til breytinga á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu, en í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun 

veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir 

þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins varanlegar í þeim 

skilningi að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í 

skjóli valdheimilda sinna getur Alþingi því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, 

bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna 

breyttra sjónarmiða um ráðstöfun þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, sem 

nytjastofnar á Íslandsmiðum eru. 

Af ofansögðu má ljóst vera að löggjafinn hefur nokkuð rúmar heimildir til gjaldtöku eða 

skattheimtu fyrir nýtingu auðlindarinnar. Það verður þó ekki gert nema með lagaboði og 

rökstuðningi vegna breyttra sjónarmiða um ráðstöfun byggða á málefnalegum grunni, 

breytingarnar séu almennar og leiði ekki til mismununar. Jafnframt að ekki verði gengið svo 

langt í gjaldheimtunni að því verði jafnað við eignarnám. 

8.3 Breytingar á núverandi kerfi 

Telja verður að löggjafinn geti gert talsverðar breytingar á núverandi kerfi. Verður að líta svo 

á að ef það er álitið að núverandi kerfi þarfnist lagfæringa þá sé löggjafanum heimilt að gera 

þær breytingar sem hann álítur nauðsynlegar. Hefur löggjafinn enda gert það með ýmsum 

breytingum á löggjöfinni í gegnum tíðina þar sem löggjöfinni hefur verið breytt nánast einu 

sinni á ári að lágmarki, s.s. með ákvæðum er varða byggðakvóta, línuívilnun, strandveiðar 

o.fl. Jafnframt setti löggjafinn skorður við veðsetningu með því að taka upp í lögum um 

samningsveð nr. 75/1997 ákvæði um að aflaheimildir fiskiskipa verði ekki veðsettar. Á sama 

                                                 
109 Björg Thorarensen. (2008). bls. 481-482. 
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hátt er álitið að löggjafinn gæti sett skilyrði varðandi framsal, leigu, erfðir o.fl. er viðkemur 

meðferð aflahlutdeildar svo og um skattalega meðferð veiðiheimilda.110  

 

Sjá má að allmargar breytingar hafa verið gerðar á lögunum frá því þau voru fyrst sett. Hafa 

þessar breytingar flestar snúist um það að sníða af vankanta á kerfinu án þess að breyta 

grunnþáttum þess auk breytinga á hámarksaflahlutdeild hvers einstaks útgerðarfélags, 

breytingar á hlutfalli meðafla o.fl. Sumir fræðimenn telja að ákvæði 1. gr. laga um stjórn 

fiskveiða feli það eitt í sér að löggjafinn hafi rétt til að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu og 

menn verði þess vegna að vera við því búnir að það geti gerst. Hins vegar takmarkist heimildir 

löggjafans við 72. gr. stjórnarskrár og fyrirvari 1. gr. laga um stjórn fiskveiða skipti engu máli 

gagnvart stjórnarskrárvernd aflaheimilda. Því séu löggjafanum sett takmörk en erfitt sé um 

það að segja með fullri vissu hvar þau mörk liggi.111   

8.4 Afnám núverandi kerfis 

Löggjafinn gæti afnumið núverandi kerfi og þá annars vegar gefið veiðar alveg frjálsar eins 

og var fyrir tíma aflastjórnunarkerfa en hins vegar með upptöku annars 

fiskveiðistjórnunarkerfis. Með því að afnema kerfið og gefa veiðar alveg frjálsar líkt og áður 

má velta því fyrir sér hvort bótaréttur í skilningi 72. gr. stjórnarskrár sé til staðar þar sem 

löggjafinn væri í raun að gera aflaheimildir sem menn hafa fjárfest í verðlausar. Sumir 

fræðimenn telja fráleitt að svo sé hvort heldur sem litið er til veiðiréttarins sem atvinnuréttar 

sem njóti verndar 72. gr. eða annarra eignaréttinda. Þeir sem njóta forréttinda til fiskveiða í 

atvinnuskyni í dag, á grundvelli veiðireynslu, geti ekki öðlast bótarétt við það eitt að aðrir 

verði gerðir eins settir þegar það jafnvægi hafi náðst í lífríki hafsins að óhætt teljist að gefa 

veiðar frjálsar að nýju. Í það minnsta verði að telja vandséð hvert tjón þeirra yrði.112  

 

Hins vegar velta margir upp þeirri spurningu hvort þeir sem ekki fengu þessi forréttindi í ljósi 

veiðireynslu heldur keyptu aflahlutdeild fullu verði og hófu útgerð eftir setningu laga nr. 

38/1990, ættu bótarétt þar sem aflahlutdeildin væri í raun gerð verðlaus. Hafa þeir jafnvel haft 

um það réttmætar væntingar að veiðar yrðu ekki gerðar frjálsar í náinni framtíð, ekki síst í 

ljósi þess að kvótakerfið í núverandi mynd hefur verið nokkuð óbreytt að grunninum til í tæp 

20 ár. Má ljóst vera að þeir sem lagt hafa í verulega fjárfestingu og jafnvel skuldsett sig til 

kaupa á aflahlutdeild gætu hafa orðið fyrir verulegu fjárhagstjóni ef þessi réttindi sem þeir 

                                                 
110 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 54. 
111 Sigurður Líndal. (1998). bls. 803. 
112 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 53. 
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hefðu umfram aðra yrðu gerð verðlaus og fráleitt að telja að þeir væru eins settir og þeir sem 

hefðu þá möguleika á því að koma nýir inn í greinina án þess að þurfa að leggja í þann 

kostnað að kaupa aflahlutdeild. Um það álitamál yrðu dómstólar væntanlega að skera úr um ef 

til þess kæmi. Hins vegar verður ekki litið framhjá því að þeir sem keyptu réttindin geta ekki 

öðlast meiri rétt en seljandinn hafði eins og áður hefur komið fram. Það að menn hafi á síðari 

árum verðlagt aflaheimildir gríðarlega hátt gerir eignaréttindin ekki rýmri en þau voru í 

upphafi kvótakerfisins. Eins má benda á að aflaheimildir gætu orðið verðminni af ýmsum 

öðrum orsökum s.s. ef svo ólíklega vildi til að hafið fylltist af fiski eða að markaðir með fisk 

erlendis myndu hrynja. 

 

Hin leiðin er sú að leggja niður núverandi kerfi og taka upp annað kerfi í þess stað. Hvort 

bótaskylda skapast við slíka aðgerð fer alveg eftir því hvernig að breytingunni er staðið. En ef 

heimildir þeirra sem nú eiga aflaheimildir eru ekki skertar og þeir hafi svipuð eða sömu 

réttindi í nýju kerfi, til jafns við aðra, er erfitt að sjá að bótaskylda verði fyrir hendi. Slík 

breyting myndi teljast í samræmi við almennar valdheimildir löggjafans til þess að breyta og 

bæta skipulag atvinnugreinarinnar til hagsbóta fyrir samfélagið í heild sinni.113 Ef breytingin 

yrði hins vegar til þess að skerða atvinnurétt núverandi handhafa umfram aðra, eða að 

aflaheimildirnar yrðu færðar úr höndum þeirra sem hafa þær nú og úthlutað til annarra án þess 

að núverandi handhafar stæðu þar a.m.k. jafnfætis öðrum, má telja að það yrði álitið að um 

eignaskerðingu væri að ræða sem falli undir vernd 72. gr. stjórnarskrár. 

8.5 Samantekt 

Ljóst er að löggjafinn hefur talsverðar heimildir og margar leiðir til að gera breytingar á 

lögum um stjórn fiskveiða. Hins vegar er ekki alltaf að fullu ljóst hvort þær breytingar leiði til 

bótaskyldu til handa þeim sem breytingarnar bitna á. Þegar litið er til þess hvort um brot á 72. 

gr. stjórnarskrár og 1. gr. 1. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu sé að ræða verður fyrst 

að líta til þess hvers eðlis réttindin eru, hvort um beinan eða óbeinan eignarrétt er að ræða eða 

vernd atvinnuréttinda og í framhaldinu hvort breytingarnar séu þess eðlis að bótaskylda 

skapist. Eru því talsverðar líkur á að ef af breytingum verði muni ekki verða skorið endanlega 

úr því deilumáli nema fyrir dómstólum.  

                                                 
113 Þorgeir Örlygsson. (1998). bls. 53. 
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9 Tillögur auðlindanefndar. 

Eins og áður hefur komið fram skilaði auðlindanefnd af sér skýrslu árið 2000 og kom þar 

fram með tvær tillögur til breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem nánar verður gerð grein 

fyrir hér á eftir. Komst auðlindanefnd að þeirri niðurstöðu að enginn vafi léki á því að unnt sé 

með lögum að afnema eða breyta núgildandi fiskveiðistjórnunarkerfi, þ.á.m. að gefa 

fiskveiðar frjálsar ef þær aðstæður sköpuðust. Hins vegar yrði að telja það vafasamt að svipta 

núverandi handhafa aflaheimilda heimildunum fyrirvaralaust eða fyrirvaralítið og úthluta 

þeim til annarra án þess að bótaskylda skapaðist vegna þeirrar röskunar sem það hefði í för 

með sér fyrir þá sem fyrir eru í greininni114 

 

Auðlindanefnd gerir þá tillögu að breyting verði gerð á stjórnarskrá og ný skilgreining í 

eignarrétti, þjóðareign, verði sett í stjórnarskrá. Gerir nefndin tillögu um breytingu í samræmi 

við það á 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og eins breytingar á 3. gr. laganna er varðar úthlutun 

aflaheimilda, eftir því hvort fyrningarleið eða veiðigjaldsleið verði fyrir valinu.115 

 

Núgildandi löggjöf um stjórn fiskveiða byggir á því að fiskistofnarnir séu sameign 

þjóðarinnar sem er úthlutað til útgerðaraðila án tímatakmarkana. Hefur þetta fyrirkomulag 

valdið óánægju og gagnrýni þeirra sem telja að eignir þjóðarinnar hafi með þessu verið 

afhentar ákveðnum aðilum án eðlilegs endurgjalds fyrir afnotin ásamt því að skapa óvissu og 

deilur sem bitna á þeim sem byggja rekstur sinn á aflaheimildunum. Telur nefndin að fyrsta 

skrefið til lausnar vandans sé að treysta lagalegan grundvöll þjóðareignar á náttúruauðlindum 

eins og áður hefur verið tíundað. Jafnframt telur nefndin að greiðsla fyrir afnot af auðlindinni 

sé til þess fallin að skapa sátt um stjórn fiskveiða enda verði gjaldtakan ákveðin með hliðsjón 

af afkomu og uppbyggingu sjávarútvegsins. Þó tekur nefndin fram að um verði að ræða 

hóflegt gjald og sanngjarnt yrði að núverandi handhafar fengju aðlögunartíma vegna 

íþyngjandi breytinga og áunninna atvinnuréttinda.116 Tiltekur nefndin tvær leiðir til gjaldtöku 

sem hún tók til skoðunar. 

 

  

                                                 
114 Auðlindanefnd. (2000). bls. 39. 
115 Auðlindanefnd. (2000). bls. 40. 
116 Auðlindanefnd. (2000). bls. 41-42. 
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9.1 Fyrningarleið 

Fyrningarleiðin er í því fólgin að allar aflahlutdeildir fyrnist um fastan hundraðshluta á ári og 

gangi til ríkisins. Með því telur nefndin að komið verði á festu um varnaleika hlutdeildanna en 

jafnframt sé umráðaréttur þjóðarinnar skýrt skilgreindur.  Með þeim tímabundna og 

skilgreinda afnotarétti sem í þessari leið felst telur nefndin að greitt verði fyrir því að 

handhafar aflaheimildanna getir farið með þær sem óbein eignarréttindi hvað varðar t.d. 

framsal og veðsetningu.  

 

Gert er ráð fyrir því að þær aflaheimildir sem á þennan hátt skila sér til ríkisins verði seldar 

jafnóðum aftur á markaði eða uppboði. Með því að fyrningarhlutfallið sé fastur hundraðshluti 

allra aflahlutdeilda á hverjum tíma verða þær einsleitar og því allar jafn verðmætar á markaði. 

Markaður með aflahlutdeildir verði virkari og sveigjanleiki innan sjávarútvegs aukinn. 

Jafnframt sé aðgengi nýrra aðila bætt og vaxtarmöguleikar betri fyrir hagkvæmustu 

fyrirtækin. Verð aflaheimildanna muni ráðast af eign mati fyrirtækjanna á þeim umframarði 

sem talinn er í greininni á hverjum tíma. Verð aflaheimildanna muni því mótast af aflahorfum 

og markaðsverði afurða á hverjum tíma.117 

9.2 Veiðigjaldsleið 

Veiðigjaldsleiðin byggist annars vegar á álagningu gjalds á aflahlutdeild fyrir afnot af 

auðlindinni en hins vegar á ákvæðum um lágmarksaðdraganda að breytingum en hvort 

tveggja staðfesti eignarhald þjóðarinnar á auðlindinni. Með þessari leið þyrfti að setja 

sérstakar reglur til að tryggja sveigjanleika í viðskiptum með heimildirnar og aðgang að 

greininni. Veiðigjaldið væri hægt að útfæra sem annað hvort hlutfall af verðmæti landaðs afla 

eða gjald á hvert kg. úthlutaðra heimilda. Ákvörðun veiðigjaldsins yrði að byggjast á mati á 

því hvers virði aðgangur að auðlindinni er fyrir heildarafkomu greinarinnar. Gjaldið yrði alltaf 

háð mati eða ágiskun þar sem auðlindarentan er óþekkt stærð en markaðsverð getur þó gefið 

vísbendingu um hana. Ákvarða þyrfti gjaldið til nokkurra ára í senn þó væri lengri tími en 10 

ár óæskilegur vegna þeirra breytinga sem fylgja sjávarútvegi. Hvað varðar sveigjanleika og 

aðgengi að greininni kæmi til greina að taka upp þá reglu að allir handhafar hlutdeildanna séu 

skyldaðir til að setja ákveðið hlutfall aflahlutdeilda sinna á markað þar sem þær yrðu seldar 

hæstbjóðanda. Þannig yrði tryggt lágmarksframboð aflahlutdeilda á markaðnum sem bæði 

nýir og eldri aðilar sem vilja auka umsvif sín geta boðið í.118 

                                                 
117 Auðlindanefnd. (2000). bls. 43-44. 
118 Auðlindanefnd. (2000). bls. 44. 
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9.3 Breytingar á öðrum  þáttum stjórnkerfisins 

Auðlindanefnd tekur á ýmsum öðrum þáttum stjórnkerfisins, s.s. framsali, dreifðri 

eignaraðild, brottkasti og skattalegri meðferð fjármuna. Eitt af því sem auðlindanefnd mælir 

með er að veiðiréttindi verði áfram bundin við skip og mælir ekki með því að úthluta megi 

vinnslustöðvum aflaheimildum. Ef menn telji óeðlilega mismunun fólgna í því þá telji nefndin 

eðlilegast, þó hún mæli ekki með því, að allir geti átt aflahlutdeild þó þær verði að sjálfsögðu 

nýttar af skipum. Jafnframt hefur nefndin ekki áhyggjur af samþjöppun aflaheimilda og telur 

ekki ástæðu til sérstakrar reglusetningar á því sviði, hafa beri í huga að íslenskur 

sjávarútvegur er í harðri samkeppni á erlendum mörkuðum og fyrirtækin fjarri því að teljast 

stór á alþjóðlegan mælikvarða119  

 

Telja verður að ekkert sé því til fyrirstöðu lagalega að þessar leiðir væru farnar svo fremi sem 

útfærsla þeirra byggði á jafnræði og málefnalegum rökum. Hins vegar eru þessar tillögur 

orðnar tíu ára gamlar og ekki enn komnar til framkvæmda þrátt fyrir umræðu um breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu undanfarinn áratug.  

10 Eru breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu á döfinni? 

Umræður um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu eru ekki nýjar af nálinni eins og skipan 

auðlindanefndar og tillögur bera með sér. Nú áratug seinna eru umræðurnar enn í gangi en í 

raun hefur lítið orðið um róttækar breytingar þó vissulega sé fiskveiðistjórnunarkerfið sífellt 

að taka minniháttar breytingum. 

 

Eins og áður hefur verið rakið voru eldri fiskveiðistjórnunarlög öll tímabundin og því fyrirséð 

á þeim tíma að breytingar yrðu gerðar á stjórnuninni er lögin féllu úr gildi. Þó var ekki 

endilega fyrirséð í hverju þær breytingar yrðu fólgnar. Ef lög nr. 38/1990 nú 116/2006, sem 

voru fyrstu ótímabundnu lögin um stjórn fiskveiða, eru skoðuð má sjá að á þeim hafa verið 

gerðar nokkuð margar og örar breytingar. Flestar þeirra eru þó smávægilegar og til þess 

gerðar að sníða af vankanta og skýra betur álitamál án þess að meginatriðum um úthlutun 

aflaheimilda og stjórnun veiðanna hafi verið breytt. Aðrar má telja stærri í sniðum þar sem 

aflaheimildir þeirra sem fyrir voru í kerfinu hafa verið skertar til að færa öðrum aðilum 

aflaheimildir, s.s. vegna strandveiða, línuívilnunar, byggðakvóta o.fl. auk þess sem veiðar á 
                                                 
119 Auðlindanefnd. (2000). bls. 49-50. 
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rækju voru gefnar frjálsar og auknar aflaheimildir í skötusel voru leigðar út en ekki úthlutað 

eftir aflahlutdeild. 

 

Því má velta því fyrir sér hvort unnt sé að gjörbylta fiskveiðistjórnunarkerfinu sem hefur að 

meginefni til verið nokkuð stöðugt og hefur fest sig í sessi undanfarin tæp 20 ár frá því að lög 

nr. 38/1990 tóku gildi, hvaða breytingar er mögulegt að gera og hvaða takmörkunum og 

skorðum þær eru settar. Eins má velta fyrir sér hvaða tilgangi þær eiga að þjóna. Til að breyta 

fiskveiðistjórnunarkerfinu þarf að breyta lögunum eða fella þau úr gildi og setja ný lög, slíkt 

er mögulegt ef um það er pólitísk sátt og meirihluti fyrir breytingunum á Alþingi. 

  

Á 135. löggjafarþingi 2007-2008 var lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um stjórn 

fiskveiða. Fyrsta gr. frumvarpsins hljóðar svo: „á eftir 27. gr. lagana kemur ný grein, 28. gr. 

sem orðast svo: Gildistími laganna er til 1. september enda taki þá gildi ný heildarlög um 

stjórn fiskveiða.“ Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. að harðar deilur hafi staðið um 

núverandi kerfi í tvo áratugi, óvissa og óstöðugleiki hafi verið fylgifiskur laganna og 

endurskoða þurfi kerfið í heild sinni. Markmið núgildandi laga um að vernda fiskistofna, 

stuðla að hagkvæmri nýtingu, treysta atvinnu og efla byggð í landinu hafi ekki náðst. Eitt af 

mikilvægustu málunum við endurskoðun laganna sé að auðlindin verði raunveruleg sameign 

þjóðarinnar.120 Ekki verður annað séð af þessu frumvarpi en að vilji sé til þess að gera a.m.k. 

þær breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu að eignarréttur þjóðarinnar verði á einhvern hátt 

skýrari en nú er. Frumvarpinu var hins vegar vísað til umsagnar sjávarútvegs- og 

landbúnaðarnefndar 26. febrúar 2008 og er þar óafgreitt.  

 

Í júlí 2009 skipaði Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, starfshóp um heildar 

endurskoðun laga um stjórn fiskveiða. Þau markmið sem hópurinn skyldi vinna að voru:  

1. Stuðla að vernd fiskistofna. 

2. Stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar. 

3. Treysta atvinnu. 

4. Efla byggð í landinu. 

5. Skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar. 

6. Leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára tímabili í samræmi 

við stefnu beggja flokka. 

                                                 
120 Alþingistíðindi vefútgáfa, 135. löggjafarþing. A. Þingskjal 157. 
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Starfshópurinn lauk störfum með útgáfu skýrslu í byrjun september 2010121 og verður fjallað 

nánar um einstaka þætti þeirrar skýrslu síðar. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er nú 

þegar þetta er skrifað að skipa hóp sem mun fá það verkefni að vinna frekar úr niðurstöðum 

starfshópsins og koma fram með nánari útfærslu og tillögu að breytingum á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. Þar sem hópnum var falið að vinna að endurráðstöfun aflaheimilda 

á 20 ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka er ekki úr vegi að gera þeim hugmyndum 

skil. 

10.1 Hugmyndir ríkisstjórnarinnar að niðurfærslu aflaheimilda. 

Í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs er kafli um fiskveiðar. Ein af megináherslum ríkistjórnarinnar í þeim málaflokki er 

að undirstrikað verði með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá að fiskistofnar umhverfis landið séu 

sameign þjóðarinnar. Úthlutun aflaheimilda sé tímabundinn afnotaréttur sem myndi ekki undir 

neinum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 

heimildunum. Ennfremur eru takmarkanir á framsali aflaheimilda og stofnun auðlindasjóðs 

sem fari með ráðstöfun fiskveiðiréttinda í eigu þjóðarinnar flokkað sem brýnar aðgerðir. Er 

arði af rekstri auðlindasjóðs ætlað að renna til atvinnuuppbyggingar. Heildar endurskoðun 

laga um stjórn fiskveiða með m.a. það að markmiði að skapa sátt meðal þjóðarinnar um 

eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar og leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun 

aflaheimilda á 20 ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka á að vera lokið og taka gildi 

í upphafi fiskveiðiárs 1. september 2010.122 Þessi leið hefur gengið undir ýmsum nöfnum, 

upptökuleið, fyrningarleið, niðurfærsluleið og tilboðsleið svo fátt eitt sé nefnt. Ekkert liggur 

fyrir um það hvernig endanleg útfærsla breytinganna mun líta út, ýmislegt hefur verið ritað 

um efni og framkvæmd þessara hugmynda en ekkert ákveðið. Hins vegar er ljóst að gagnger 

endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu stendur yfir með það að meginmarkmiði að skýra 

eignarhald heimildanna, innkalla aflaheimildirnar og endurúthluta þeim á þann hátt að eftir 

sitji tekjur í auðlindasjóði.  

 

Ekki er hægt að segja að þessar tillögur séu alveg nýjar af nálinni. Á vorþingi árið 2000 lagði 

þingflokkur Samfylkingarinnar fram frumvarp um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem 

var á svipuðum nótum og fram kemur í samstarfsyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar. Gengu 

                                                 
121 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/meginskyrsla_uppsett_lokaeintak.pdf , bls. 4 sótt 14. 
desember 2010. 
122 Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarinnar. http://www.vg.is/media/frettir/sattmali_mai2009.pdf  sótt 14. 
desember. 
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hugmyndirnar út á það að aflahlutdeild yrði skert um 1/10 hluta á ári. Megintilgangurinn með 

frumvarpinu var að tryggja jafnræði og atvinnufrelsi. Úthlutun aflahlutdeilda án endurgjalds 

átti samkv. frumvarpinu að afnema á tíu árum en útgerðum þess í stað gefinn kostur á að fá 

aflahlutdeild til fimm ára í senn sem leigð yrði á markaði. Framsal aflahlutdeilda yrði samkv. 

frumvarpinu óheimil en mögulegt að leigja allt að 50% af aflaheimild hvers árs hafi 

útgerðaraðili staðið skil á greiðslu af heimildinni. Einnig væri hægt að skila aflaheimild til 

baka sjái útgerðin sér ekki hag í að nýta hana og yrði hún þá leigð aftur til annarra aðila. Þó 

yrði framsal áfram heimilt á þeim hluta sem úthlutað yrði samkv. gamla kerfinu þau tíu ár sem 

tæki að afturkalla allar fiskveiðiheimildirnar samkv. 1/10 hluta reglunni. Ástæðan fyrir 

þessum breytingarhugmyndum var svipuð og þær sem nú eru uppi. Það hafi verið harðlega 

gagnrýnt í gegnum tíðina að sameign þjóðarinnar skuli hafa verið afhent tilteknum aðilum án 

endurgjalds og þeir í framhaldinu fengið leyfi til að nýta veiðiréttindin til eigin útgerðar, til 

leigu eða selja þau réttindi öðrum varanlegu framsali. Með breytingum á kerfinu væri lögð 

áhersla á að endurheimta og skýra eignarhald þjóðarinnar á auðlindinni. Aflaheimildirnar yrðu 

í eigu þjóðarinnar og ríkið hefði af auðlindinni tekjur í formi leigugreiðslna af aflaheimildum. 

Töldu flytjendur frumvarpsins að í skjóli 1. gr. laga nr. 38/1990 væri þessi leið 

framkvæmanleg án þess að bótaskylda skapaðist í skilningi 72. gr. stjórnarskrár.123 Þetta 

frumvarp var lagt fram til útbýtingar á Alþingi 3. apríl árið 2000 en telst ekki útrætt eða 

málinu lokið. Er frumvarpið efnislega svipað þeim hugmyndum sem nú eru uppi en í stað 

innköllunar á tíu árum er nú rætt um tuttugu ár. 

10.2 Hvernig samræmast hugmyndir stjórnarflokkana um innköllun og 

endurúthlutun aflaheimilda eignarréttarákvæðum 72. gr. 

stjórnarskrár? 

Eins og áður hefur komið fram er sú leið sem mögulega yrði farin til að ná markmiðum í 

samstarfsyfirlýsingunni ekki fullmótuð, þó líkist hún um margt tillögum auðlindanefnda. En 

að því gefnu að niðurfærsluleiðin snúist um það að afturkalla aflaheimildir á tuttugu árum eða 

um 5% á ári án þess að bætur komi fyrir og endurleigja á opnum leigumarkaði er að mörgu að 

hyggja.  

 

Í upphafi var þeim útgerðum og skipstjórnendum sem höfðu veiðireynslu úthlutað 

aflahlutdeild á grundvelli reynslu áranna á undan. Þessir aðilar fengu aflaheimildirnar án þess 

að nokkuð endurgjald kæmi í staðinn en stór hluti þeirra hefur selt aflaheimildirnar og þeir 
                                                 
123 Alþingistíðindi, 125. löggjafarþing. A. Þingskjal 820. 
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sem eru handhafar þeirra í dag hafa því keypt þær af öðrum. LÍÚ heldur því mjög á lofti að 

um eða yfir 90% aflaheimilda hafi verið seldar, þ.e. að innan við 10% séu enn í höndum 

þeirra sem fengu aflaheimildum úthlutað í upphafi.124 Þessum tölum ber að taka með miklum 

fyrirvara því oft er um það að ræða að aðilar hafa selt nýju fyrirtæki, í eigu þeirra sjálfra, 

aflaheimildirnar sem eru því eftir sem áður í eigu sömu aðila og upphaflega fengu úthlutað 

aflaheimildum. Hins vegar er ljóst að stór hluti þeirra sem eiga aflahlutdeild í dag hafa greitt 

fyrir hana hátt verð.  

 

Heimild til breytinga á kerfinu er vissulega til staðar í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og 

forræði aflaheimilda ekki óafturkallanlegt. Hvort uppsögn á nýtingarétti aflaheimilda nýtur 

stjórnarskrárverndar hlýtur að einhverju leyti að ráðast af eðlilegum væntingum 

afnotaréttarhafa og gera verður ráð fyrir því að væntingar þeirra séu þó nokkrar þar sem 

heimildin byggir á ótímabundnum lögum sem hafa verið í gildi í tæp tuttugu ár, hins vegar 

hefur fyrirvari 1. gr. laganna ávallt verið til staðar og handhafar veiðiheimildanna væntanlega 

meðvitaðir um hann.  

 

Hins vegar má gera ráð fyrir því að því lengur sem aflaheimildirnar eru veittar ótímabundið 

aukist væntingarnar um að kerfið sé búið að festa sig í sessi og verði ekki breytt. Við 

uppsagnarfrest ber að líta til sanngirnis og réttlætissjónarmiða, sérstaklega í ljósi þess að 

menn hafa lagt á sig talsverðar fjárfestingar í aflaheimildum og gera verður ráð fyrir að 

kaupendum heimildanna sé gert mögulegt að vinna sig út úr þeim skuldbindingum. Eins 

verður að gæta þess að ekki sé gengið á atvinnuréttindi þeirra sem nutu afnotaréttarins, gæta 

þarf þess að tryggja jafnræði milli þeirra og nýrra aðila við úthlutun.125  

 

Velta má fyrir sér hvernig slíkt jafnræði getur verið fyrir hendi ef þeir sem nutu afnotaréttarins 

sitja eftir með skuldir vegna kaupa á aflaheimildum og þurfi síðan að leigja heimildirnar aftur 

á móti þeim sem engar skuldir bera. Það er því nokkuð ljóst að það skiptir höfuðmáli hvernig 

staðið er að afturköllun aflaheimilda og hvort gætt sé jafnræðis, sanngirni og meðalhófs en 

eins því hvernig endurúthlutun verður háttað, hvort hún verði án endurgjalds eða tímabundin 

leiga. Ljóst er þó af samstarfslýsingunni að ætlunin er að taka upp gjald eða leigu af 

aflaheimildunum.  

                                                 
124 LÍÚ. Upplýsingar um íslenskan sjávarútveg,. http://www.liu.is/files/%7B780E033F-5FF2-4AA3-B920-
133B2126551A%7D_Uppl%C3%BDsingar%20L%C3%8D%C3%9A_8.pdf  sótt 14. desember. 
125 Ágúst Geir Ágústsson. (2003). bls. 204-205. 
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Við breytingu í takt við þær hugmyndir sem felast í innköllun og endurútleigu aflaheimilda 

vegur þungt hver tilgangur þeirra breytinga er. Markmiðin sem ná á fram með breytingunni 

þurfa að vera skýr. Breyting í þágu heildarhagsmuna þjóðfélagsins væri líklegri til að vera 

heimiluð án þess að bætur kæmu fyrir. Við mat á hagsmununum yrði að líta til almenns 

ástands þjóðfélagsins og þeirra skoðana sem efstar eru á baugi og almennastar á hverjum tíma. 

Þjóðarnauðsyn þess að hafa stjórn á fiskveiðunum vegi einnig þungt þegar metnar eru 

heimildir löggjafans. Ríkjandi viðhorf þjóðfélagsins eru jafnframt talin hafa áhrif og sú 

skoðun að atvinnuréttindi njóti takmarkaðri verndar en hefðbundin eignarréttindi.126 

Ennfremur ber að líta til jafnræðissjónarmiða og þess hvort sofnað sé til beinna 

eignarheimilda handa öðrum eða eignarheimildir takmarkaðar án slíks. Þannig telja sumir 

fræðimenn að innköllun aflaheimilda og endurleiga, hvort heldur sem er gegn föstu gjaldi eða 

í útboði, stæðist ekki.127 

 

Innköllun á 20 ára tímabili þar sem 5% aflaheimilda yrðu innkallaðar á hverju ári og 

endurleigðar með það að markmiði að auka tekjur ríkisins af náttúruauðlindinni yrðu þó að 

teljast byggðar á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum auk þess sem meðalhófs er gætt 

sé litið til langs aðlögunartíma þeirra sem nú hafa aflaheimildir með höndum. 

Almannahagsmunirnir væru taldir ríkir í núverandi efnahagsástandi auk þess sem telja verður 

að sátt um núverandi kerfi hafi aldrei náðst og krafa almennings, og þá um leið ríkjandi 

viðhorf í þjóðfélaginu, sé að breytingar verði gerðar á fiskveiðistjórnunarkerfinu og ríkið njóti 

tekna af auðlindinni. Í ljósi Hrd. 182/2007 í máli Björgunar sem áður hefur verið reifaður má 

telja líklegt að innköllun aflaheimilda og endurúthlutun gegn gjaldi, ekki síst á svo löngum 

tíma sem um er talað, myndi ekki teljast brot á eignarréttarvernd 72. gr. né atvinnurétti 75. gr. 

stjórnarskrár.  

 

10.3 Helstu niðurstöður starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn 

fiskveiða. 

Starfshópurinn skilaði af sér skýrslu í september 2010. Meðal helstu niðurstaðna hópsins var 

að setja skyldi auðlindaákvæði í stjórnarskrá, við úthlutun aflaheimilda skildi gæta 

þjóðhagslegrar hagkvæmni til að tryggja afkomu greinarinnar og hámarka afrakstur 

                                                 
126 Sigurður Líndal. (1998). bls. 796. 
127 Sigurður Líndal. (1998). bls. 795. 
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auðlindarinnar, þá skyldi gæta jafnræðis við úthlutun veiðiheimilda og tillit tekið til álits 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Lögð var áhersla á að hagsmunaaðilar fengju 

eðlilegan tíma til að aðlaga sig breyttum aðstæðum ef til breytinga á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu kæmi. 

 

Meirihluti starfhópsins mælti með því að svonefnd samningaleið yrði farin en minnihluti 

mælti með að tilboðsleið yrði farin. Með báðum þessum leiðum yrði svonefnd pottaleið farin, 

þ.e. í pottunum yrðu annars vegar aflahlutdeildir en hins vegar ýmsar bætur og ívilnanir, s.s. 

byggðakvóti, strandveiðar og aðrar sérstakar ráðstafanir.128 

10.3.1 Samningaleið 

Í samningaleiðinni eru sett fram sex grundvallaratriði sem horfa þarf til við útfærslu. 

• Útgerð og fiskvinnsla séu undirstaða byggðar víða um landið og svo eigi að vera 

áfram. 

• Sjávarútvegur verði að vera rekinn á eins hagkvæman máta og við eins stöðug 

rekstrarskilyrði og unnt er til þess að hann þrífist til lengri tíma sem sjálfbær 

atvinnugrein. 

• Umhverfissjónarmið verði höfð í huga og vernd fiskistofnanna. 

• Þjóðin fái eðlilegan arð sem skilgreindur yrði sem renta af auðlindinni. 

• Eðlileg nýliðun verði í greininni 

• Verðmyndun afnotaréttar verði með eðlilegum og skilvirkum hætti. 

 

Í meginatriðum byggist samningaleiðin á því að breyta núverandi aflahlutdeild í 

samningsbundin réttindi til lengri tíma. Við gerð samninganna yrði tekið tillit til þess að 

afnotaréttinum að auðlindinni hefði nú þegar verið ráðstafað og þau réttindi ekki tekin af þeim 

sem nú hafa þau í einni svipan. Gæta þyrfti meðalhófs og eðlilegrar aðlögunar við breytingar. 

Samningarnir sem gerðir yrðu við núverandi handhafa væru tímabundin afnota- eða 

leiguréttindi en um samningana giltu þó almennar reglur fiskveiðistjórnunarkerfisins. Ekki 

væri óeðlilegt að horfa til þess að samningstíminn yrði 15-30 ár með framlengingarrétti, 

mikill ágreiningur var þó um tímalengdina innan hópsins. Hvað byggðasjónarmið varðar væri 

hægt að setja skilyrði um að sveitarfélög hefðu forleigurétt á samningunum og það með 

                                                 
128 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/meginskyrsla_uppsett_lokaeintak.pdf , bls. 12-13. sótt 
14. desember. 
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heimildunum sem í þeim felast og jafnframt yrði að setja viðurlög ef aðilar standi ekki við 

gerða samninga.129 

 

Samningaleiðin er því langt því frá að vera fullkomlega útfærð leið, hún líkist þó um margt 

veiðigjaldsleið auðlindanefndar en er þó ljóst að með samningaleiðinni er ætlunin að fara mun 

formlegri leið með því að gera samninga til mjög langs tíma sem er andstætt þeim tíu árum að 

hámarki sem auðlindanefnd mælti með. Í stuttu máli má segja að með samningaleiðinni sé 

verið að festa núverandi kerfi í sessi til lengri tíma. Þessa leið á hins vegar eins og áður sagði 

eftir að útfæra frekar. 

 

10.3.2 Fyrningaleið. 

Fyrningaleiðin er byggð á hugmyndum ríkistjórnarinnar um 5% línulega eða hlutfallslega 

innköllun aflaheimilda á lengri tíma og endurúthlutun í gegnum tilboðsmarkaði til leigu. En 

hagsmunaaðilar í sjávarútvegi voru mjög á móti þessari leið og hún því ekki ítarlega 

skilgreind í skýrslunni.130 Hins vegar unnu Jón Steinsson og Þorkell Helgason greinargerð um 

leið sem þeir kölluðu tilboðsleið og kynntu fyrir starfhópnum. Má segja að sú leið hafi verið 

eina útfærða útfærslan á fyrningaleiðinni svokölluðu. Grunnhugmynd þeirrar leiðar var að 

aflahlutdeildum verði endurúthlutað hlutfallslega við lok hvers fiskveiðiárs í ákveðnu 

hlutfalli, gerði tillaga þeirra ráð fyrir því að 92% yrði endurúthlutað en 8% félli til ríkisins til 

endurútleigu í gegnum opinberan tilboðsmarkað fyrir aflaheimildir. Andvirði af leigu á rétti til 

nýtingar þeirra rynni síðan í auðlindasjóð. Var gert ráð fyrir því að boðnar yrðu upp margar 

hrinur tilboða, tilboðsmarkaðurinn yrði opinn og gæfist aðilum tækifæri til að hækka tilboð 

sín eða setja inn ný tilboð á meðan markaðurinn væri opinn. Verð tilboða réði svo því hvaða 

tilboðum yrði tekið. Í greinargerðinni var tekið fram að kostir tilboðsleiðarinnar væru að hún 

væri einföld, í henni fælist rúm aðlögun þar sem stærstum hluta aflaheimildanna frá fyrra ári 

yrði endurúthlutað án endurgjalds, aflahlutdeildirnar væru einsleitar hvort heldur sem þær 

væru úr eldra kerfinu eða keyptar á uppboðsmarkaðinum sem drægi úr líkum á að kerfinu yrði 

breytt, verð á markaðinum sveiflaðist með arðsemi veiðanna og væri því ekki matskennt 

heldur byggt á því sem útgerðirnar treystu sér til að greiða fyrir heimildirnar. Töldu höfundar 

að leiðin væri hagkvæm og öllum grunnþáttum aflamarkskerfisins yrði viðhaldið auk þess 

                                                 
129 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/meginskyrsla_uppsett_lokaeintak.pdf , bls. 30-31. sótt 
14. desember. 
130 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/meginskyrsla_uppsett_lokaeintak.pdf , bls. 29. sótt 14. 
desember. 
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sem það væri til þess fallið að skapa sátt um fiskveiðistjórnunarkerfið meðal þjóðarinnar þar 

sem eignahald þjóðarinnar væri skýrt og þjóðin nyti arðs af auðlindinni í formi tilboðsverðs. 

Innan leiðarinnar rúmist auk þess ýmsar leiðir varðandi tilhögun gjaldtöku og hægt væri að 

koma byggðarsjónarmiðum að í kerfinu með t.d. löndunar- eða vinnsluskyldu.131 

 

Segja má að þessi leið sé keimlík fyrningaleiðinni sem auðlindanefnd mælti með og ætti þessi 

leið að vera vel fær út frá lagalegu sjónarmiði þar sem meðalhófs er gætt varðandi 

aðlögunartíma, auknu jafnræði yrði komið á þar sem opinn markaður með aflaheimildir ýtir 

undir nýliðun og opnar kerfið fyrir þeim sem áhuga hafa á að byrja útgerð.  

11 Er þörf á, eða ástæða til, að gera breytingar á löggjöfinni um stjórn 

fiskveiða? 

Eins og fram hefur komið er ýmsum leiðum velt upp varðandi breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu og umræðan um breytingar jafnvel verið í gangi alla tíð. En velta 

má upp þeirri spurningu hvort einhver atriði bendi til þess að þörf sé á því að breyta 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. 

 

Eins og að framan hefur verið talið er ljóst að heimildir löggjafans til að gera breytingar á 

löggjöfinni um stjórn fiskveiða eru umtalsverðar. Hins vegar verður að líta til þess að löggjöf 

ætti ekki að breyta nema fyrir því séu einhverjar tilteknar ástæður þar sem borgarar verða að 

geta gengið að því nokkuð vísu að löggjöf sé stöðug og henni ekki breytt eingöngu vegna 

geðþóttaákvarðana. 

  

Það er margt sem getur kallað á breytingar á löggjöfinni, til dæmis gætu lög orðið úrelt s.s. 

vegna tæknibreytinga eða þróunar eða breytinga í samfélaginu sem síðan kalla á breytingar í 

löggjöf. Jafnframt getur verið nauðsynlegt að breyta löggjöf til að ná fram einhverjum 

skilgreindum markmiðum og eins ef löggjöfin brýtur á einhvern hátt gegn stjórnarskrá eða 

gegn öðrum lögum þannig að misræmi sé í löggjöfinni. En er þörf á að breyta löggjöfinni um 

stjórn fiskveiða og hvers vegna ætti að gera það? 

 

                                                 
131 http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/meginskyrsla_uppsett_lokaeintak.pdf , bls. 27-28. sótt 
14. desember. 
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11.1 Erindi mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna nr. 1306/2004 

Eitt af þeim atriðum sem minnst er á í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkana er að bregðast 

frekar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, m.a. með því að gæta atvinnufrelsis 

og að tryggja að við úthlutun afnotaréttarins og aðgengi að auðlindinni verði jafnræðis gætt.132 

Mjög umdeilt er hvaða gildi álit mannréttindanefndarinnar, erindi nr. 1306/2004, hefur og um 

skuldbindingagildi þess.  

Erindið varðaði það að kærendur töldu það brot gegn jafnræðisreglu að þeir þyrftu 

lögum samkvæmt að greiða samborgurum sínum fyrir að geta haft atvinnu af 

fiskveiðum ásamt því að brotið væri gegn atvinnufrelsi þeirra þar sem þeir gætu 

ekki valið það að stunda þá atvinnu sem þeir kysu sér án þess að þurfa að greiða 

fyrir forréttindi sem öðrum samborgurum væri veitt. Niðurstaða nefndarinnar var 

sú að í lögum um stjórn fiskveiða væri kveðið á um það að nytjastofnarnir væru 

sameign þjóðarinnar en hins vegar væri með sömu lögum aflahlutdeild gerð að 

varanlegum grundvelli eignarréttar að kvóta. Þannig hafi rétti til að hagnýta 

sameign íslensku þjóðarinnar verið breytt í eignarréttindi einstakra aðila þar sem 

þeir sem upprunalega fengu kvóta gátu leigt hann eða selt á markaðsverði hverju 

sinni ef þeir kysu svo og vildu ekki nýta hann sjálfir. Eðlilegra hefði verið að þeir 

sem ekki nýttu sinn kvóta yrðu að skila honum aftur til ríkisins til 

endurúthlutunar. Var það niðurstaða nefndarinnar að þessi varanlega úthlutun 

kvóta til ákveðinna einstaklinga væri kærendum til tjóns og úthlutunin ekki byggð 

á sanngjörnum forsendum og um brot á jafnræðisreglu væri að ræða. Komst 

nefndin jafnframt að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkinu væri skylt að ábyrgjast 

raunhæfar úrbætur svo og skaðabætur til handa kærendum og að íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfið yrði endurskoðað. 

Sú endurskoðun hefur ekki farið fram enn sem komið er. Hins vegar hefur verið komið á 

svokölluðu strandveiðikerfi og það fest í sessi, ekki verður hægt að segja að atvinnuréttur 

þeirra sem vilja gera útgerð að ævistarfi sé tryggður með því kerfi þar sem um er að ræða 

mjög takmarkaðar aflaheimildir og stuttan tíma ár hvert sem stunda má veiðarnar. Er þetta 

erindi mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í það minnsta ágæt vísbending um það að 

tilefni sé til þess að gera breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu þó menn greini á um hvaða 

                                                 
132 Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarinnar. http://www.vg.is/media/frettir/sattmali_mai2009.pdf  sótt 14. 
desember. 
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gildi og skyldur niðurstaðan hefur í för með sér. Rétt er að geta þess að nefndin var klofin í 

afstöðu sinni. 

 

11.2 Samkeppnisleg mismunun – afleiðing laga um stjórn fiskveiða. 

Ofangreint mál er ekki það eina sem túlka má sem mismunun í íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfinu, ýmsa meinbugi má á því finna. Löggjafinn verður að gæta þess í 

lagasetningu sinni að löggjöfin leiði ekki til mismununar á öðrum tengdum sviðum. Úthlutun 

aflaheimilda er úthlutun á gæðum sem eru af skornum skammti og aðgangshindranir 

talsverðar að veiðunum. Fyrirtæki sem reka útgerð reka mörg hver fiskvinnslur samhliða 

útgerðinni og kaupa hráefnið í fiskvinnsluna í raun af eigin bátum á mun lægra verði en 

markaðsverði, í skjóli laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd 

sjómanna og útvegsmanna.133 Um hlutverk Verðlagsstofu segir í 1. gr. laganna „Hlutverk 

Verðlagsstofu skiptaverðs er að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og 

stuðla að réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna eins og nánar er kveðið á um í lögum 

þessum.”  

 

Svokallað Verðlagsstofuverð hefur verið talið lágmarksverð í beinum viðskiptum með afla, 

oftast nær á milli útgerðar og vinnslu í eigu sama aðila. Þó Verðlagsstofuverð sé uppgefið sem 

lágmarksverð má segja að það verð sé engu að síður það verð sem almennt er notað í 

viðskiptum milli útgerðar og vinnslu í eigu sama aðila. 

 

Verðlagsstofuverð hefur alla jafna verið umtalsvert undir því verði sem almennt gildir á 

opnum mörkuðum.134 Aðili sem stundar bæði veiðar og vinnslu er því að fá hráefni á lægra 

verði en aðrar fiskvinnslur. Þessi tvöfalda verðlagning skekkir samkeppnisstöðuna verulega 

og veitir handhafa aflaheimilda samkeppnislegt forskot sem hann getur síðan nýtt sér til að 

halda verði á opnum fiskmarkaði háu og eins með undirboðum á fullunninni vöru hjá 

erlendum kaupendum. Að auki felst ákveðið samkeppnislegt forskot í því að fá úthlutað 

aflaheimildum og með því tryggt hráefni í sína vinnslu. 

  

Úthlutun aflaheimilda eftir lögum um stjórn fiskveiða og í framhaldinu verðlagning milli 

útgerðar og fiskvinnslu í skjóli laga nr. 13/1998 um verðlagsstofu, veitir því þeim aðila sem 

                                                 
133 Sjá töflu í viðauka 1. 
134 Sjá töflu í viðauka 1. 
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hefur á höndum bæði útgerð og vinnslu samkeppnislegt forskot á þann sem einungis rekur 

fiskvinnslu og kaupir sitt hráefni á frjálsum markaði. Má færa fyrir því gild rök að þessi 

tilhögun sé andstæð jafnræðisreglu stjórnarskrár, hún vegi að atvinnufrelsi manna og sé 

andstæð markmiðum samkeppnislaga nr. 44/2005. 

 

Með afnámi Verðlagsstofuverðs og upptöku markaðsverðs yrði samkeppnisstaða fiskvinnslu 

jöfnuð auk þess sem sjómenn fengju það sama greitt fyrir afla hvort heldur sem afli væri 

seldur í beinum viðskiptum eða á fiskmarkaði. Óeðlilegt verður að telja að sjómenn sem vinna 

nákvæmlega sömu störf og landa nákvæmlega sama afla séu á mismunandi launum eftir því 

hvort skipið er í eigu aðila sem jafnframt á vinnslu eða ekki. Jafnframt verður að telja 

óásættanlegt að slík kjaramismunun sé auk þess varin af lögum. Slíka mismunun verður að 

telja andstæða jafnræðisreglu stjórnarskrár. 

 

 

Í áliti Samkeppnisráðs nr. 6/1996 er varðar erindi Samtaka fiskvinnslustöðva án útgerðar um 

meinta mismunun fiskvinnslufyrirtækja er fjallað um samkeppnismismunum sem sé 

fylgifiskur þess stjórnkerfis sem komið var á með lögum um stjórn fiskveiða. 

Samtök fiskvinnslustöðva án útgerðar (S) töldu að þau fyrirtæki sem fá úthlutað 

aflahlutdeild endurgjaldslaust frá ríkinu geti nýtt þær heimildir til að flytja 

fjármuni beint og óbeint frá útgerð til fiskvinnslu þó í raun væri um tvær 

atvinnugreinar að ræða. Lögbundið stjórnkerfi mætti ekki verða til þess að raska 

samkeppni milli fyrirtækja og gildi þar einu um hvaða svið atvinnulífsins væri að 

ræða. Komast mætti hjá þessu með því að skylda allan fisk á fiskmarkað og selja 

hann þar áður en hann færi til vinnslu eða að uppgjör milli útgerðar og vinnslu 

yrði miðað við meðalverð á opnum fiskmörkuðum. Mat samkeppnisráð það svo 

að þessi aðstöðumunur væri ekki í sjálfu sér tilgangur eða markmið 

lagasetningarinnar eða stjórnvaldfyrirmæla heldur væri hann til kominn vegna 

eignatengslanna og sambærilegs stöðumunar væri víða vart í atvinnurekstri. Hins 

vegar bendir Samkeppnisráð stjórnvöldum, í samræmi við d-lið 5. gr. 

samkeppnislaga, á leiðir til að gera samkeppni virkari í greininni. Bendir 

Samkeppnisráð sjávarútvegsráðherra á það mat ráðsins að ef reglur um handhöfn 

aflahlutdeildar yrðu rýmkaðar og heimilað yrði að framselja aflahlutdeild til aðila 

sem reka fiskvinnslu yrði það til þess fallið að auka samkeppni í viðskiptum með 
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sjávarafla og jafna að vissu marki samkeppnisstöðu fiskvinnslustöðva með og án 

útgerðar. 

Ekki var farið að þessari ábendingu Samkeppnisráðs og staðan í raun óbreytt í dag. Hins vegar 

væri hægt að fara fleiri leiðir að því marki að jafna aðstöðumun í fiskvinnslu, t.d. með því að 

kveða á um að allur fiskur skyldi seldur á opnum fiskmarkaði eða að markaðsverð gilti í 

beinum viðskiptum með fisk. 

 

Hráefni til fiskvinnslu er mjög takmarkað og takmarkast af kvótakerfinu sem slíku. Segja má 

að nýtingaréttur útgerðarinnar á auðlindum hafsins hafi verið viðurkenndur með lögum um 

stjórn fiskveiða. Hins vegar á enn eftir að viðurkenna nýtingarrétt landvinnslunnar að 

aflanum. Því væri ástæða til að skoða það að innleiða þá skyldu í lögin að fiski yrði landað á 

fiskmarkaði til að tryggja rétt landvinnslunnar til auðlindarinnar til jafns við þá sem draga 

fiskinn úr sjó. Slíkt má útfæra á ýmsan hátt með því að hækka þessa skyldu í þrepum.  

 

 

Líta má svo á að útgerðarhluti fyrirtækisins sé á vissan hátt rekinn í skjóli opinbers einkaleyfis 

eða verndar en vinnsluhlutinn í frjálsri samkeppni á opnum markaði. Í því ljósi má líta til 14. 

gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 er fjallar um fjárhagslegan aðskilnað, en hún hljóðar svo: 

„Þegar um er að ræða opinbert fyrirtæki eða fyrirtæki sem starfar að einhverju 

leyti í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar er Samkeppniseftirlitinu heimilt 

að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað, annars vegar á milli þess hluta 

rekstrar fyrirtækisins sem nýtur einkaleyfis eða verndar og hins vegar þess 

hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Skal þess gætt að 

samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis 

eða verndar.” 

Samkvæmt skilyrðum 14. gr. eru formskilyrði fjárhagslegs aðskilnaðar tvö. Þ.e. að annars 

vegar þarf fyrirtækið að starfa í skjóli opinbers einkaleyfis eða verndar. Hins vegar þarf hluti 

rekstrarins að vera í frjálsri samkeppni. Líta má svo á að útgerðarhluti fyrirtækja njóti 

opinbers einkaleyfis eða verndar er kemur að úthlutun aflaheimilda, enda ekki öllum frjálst að 

sækja sér hráefni úr sjó. Vinnsluhluti fyrirtækjanna er hins vegar í frjálsri samkeppni. Því má 

styðja það gildum rökum að skilyrðum 14. gr. sé fullnægt og jafnframt má fyrir því gild rök 

að úthlutun aflaheimilda án endurgjalds eða óverulegs endurgjalds sé ríkisstyrkur þar sem um 
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yfirfærslu verðmæta frá ríki til einkaaðila er að ræða og að úthlutunin sem slík raski 

samkeppni. 

 

Í því ljósi má benda á til hliðsjónar 7. gr. og 27. gr. raforkulaga nr. 65/2003 en í 7. gr. segir 

m.a.: „Heimilt er vinnslufyrirtæki að stunda sérleyfisstarfsemi en óheimilt er því að 

niðurgreiða vinnsluna með sérleyfisstarfseminni eða starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. 

Vinnslufyrirtæki skulu í bókhaldi sínu halda reikningum fyrir vinnslustarfsemi aðskildum frá 

annarri starfsemi“  

 

Í 27. gr. raforkulaga segir m.a.: „Samkeppnislög gilda um atvinnustarfsemi sem lög þessi ná 

til. Ef fyrirtæki stundar vinnslu eða sölu á raforku er því óheimilt að niðurgreiða þá starfsemi 

með sérleyfisstarfsemi sem fyrirtækið hefur með höndum eða starfsemi sem hefur 

sambærilega stöðu. Í þeim tilgangi að koma í veg fyrir slíka niðurgreiðslu er samkeppnisráði 

heimilt að mæla fyrir um fjárhagslegan aðskilnað, þ.m.t. fyrirtækjaaðskilnað milli 

samkeppnisstarfsemi og starfsemi er nýtur sérleyfis eða hefur sambærilega stöðu.“ 

 

Ekki er óeðlilegt að ætla að sömu reglur ættu að gilda um nýtingu takmarkaðra 

náttúruauðlinda sem stjórnvöld úthluta og leyfa nýtingu á. Því mætti ætla að ástæða væri til 

þess að löggjafinn tæki til athugunar að samræma löggjöf og taka upp svipaðar kvaðir um 

fjárhagslegan aðskilnað í sjávarútvegi rétt eins og við nýtingu raforku. 

 

11.3 Samantekt. 

Þeir ágallar á fisveiðistjórnunarkerfinu sem bent hefur verið á í framansögðu eru á engan hátt 

tæmandi, fjölmargar aðrar réttmætar ástæður gætu verið fyrir því að gera breytingar á lögum 

um stjórn fiskveiða. Hins vegar má ljóst vera að ofansögðu að ekki sé annað réttlætanlegt út 

frá sanngirnis og jafnræðissjónarmiðum en að endurskoða lög um stjórn fiskveiða með það að 

leiðarljósi að eyða þeirri mismunun sem innbyggð er í kerfið. 
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12 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari hefur verið reynt að leita svara við þeirri spurningu hver eignarréttarleg staða 

aflaheimilda sé og hvaða heimildir löggjafinn hafi til breytinga á löggjöfinni um stjórn 

fiskveiða. 

 

Hér er í raun um tvíþætta spurningu að ræða og verður að telja rétt að svara fyrri hluta hennar 

fyrst.  

12.1 Hver er eignarréttarleg staða aflaheimilda? 

Í ritgerðinni var fyrst farið almennt yfir fræðigreinina eignarétt og ef litið er til almennra 

skilgreininga  eignaréttarins sem fræðigreinar má sjá að aflaheimildir lúta flestum, ef ekki 

öllum, þeim lögmálum sem talin eru felast í eignarréttindum, en grundvallarheimildir 

eignarréttarins hafa verið taldar vera umráðaréttur, nýtingaréttur, ráðstöfunarréttur, 

skuldfestingarréttur og yfirfærsla við erfðir. Ljóst er að handhafi aflaheimilda hefur umráð 

þeirra, getur nýtt þær, selt þær og þær erfast. Skuldfestingarrétturinn er þó mögulega óbeinn 

þar sem skip er veðsett en ekki aflaheimildin sem slík en virði skipsins hækkar vegna 

aflaheimildarinnar sem við það er bundið, því má segja að aflaheimildin sé veðsett þó með 

óbeinum hætti sé.  

 

Þegar litið er til almennt viðurkenndra kenninga fræðimanna um eignarrétt og 

dómaframkvæmd varðandi túlkun á eignarréttarhugtaki 72. gr. stjórnarskrár má ljóst telja að 

aflaheimildir njóti verndar 72. gr. á einn eða annan hátt. Almennt hefur eignarréttarákvæði 72. 

gr. verið túlkað rúmt og þegar metið hefur verið hvað felist í hugtakinu eign í skilningi 72. gr. 

hefur verið álitið að þar sé við átt allar áþreifanlegar eignir, bein eignarréttindi en ekki síður 

óbein eignarréttindi s.s. höfundarréttindi, kröfuréttindi, atvinnuréttindi og önnur eignarréttindi 

í víðri merkingu líkt og lesa má út úr Hrd. 1964:573 Sundmarðarmálinu, þar sem eiganda voru 

dæmdar bætur fyrir hús, búr og tæki er sundmarðareldi var bannað með lögum þar sem þær 

eignir urðu ónothæfar. En hins vegar voru honum ekki dæmdar bætur vegna atvinnuspjalla 

þar sem bannið var byggt á almannahagsmunum.  

 

Líkt og kom fram í ritgerðinni hefur Ísland lögfest mannréttindasáttmála Evrópu. Verður af 

þeim sökum ekki komist hjá því að horfa jafnframt til eignarréttarákvæðis 1. gr. 1. viðauka 

við þann samning. Er það sama uppá teningnum við túlkun þeirrar greinar og 

eignarréttarverndarákvæði stjórnarskrár að hún hefur verið túlkuð rúmt og undir 
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eignarréttarverndina falli allir fjárhagslegir hagsmunir sem geti verið eignarrétti undirorpnir. 

Er sú vernd m.a. talin ná yfir leigusamninga og ýmis réttindi tengd atvinnurekstri, s.s. 

vínveitingaleyfi og skipulagsleyfi. Annað mikilvægt atriði sem kemur inn í íslenskan rétt með 

1. gr. 1. viðauka MSE eru réttmætar væntingar, en talið hefur verið að réttmætar væntingar til 

atvinnurekstrar sem bundin er leyfi og leyfishafi hefur um að leyfið standi hafa verið taldar 

falla undir eignarréttindi. Er það mikilsvert atriði við mat á því hvort aflaheimildir njóti 

verndar sem eignarréttindi.  

 

Þó aflaheimildir beri merki um allar grundvallarheimildir eignarréttarins telur höfundur, að 

teknu tilliti til annarra þátta, ekki vera hægt að tala um að aflaheimildir lúti beinum eignarrétti. 

Byggist það mat höfundar á því, líkt og tíundað er í 3. kafla ritgerðarinnar, að frá upphafi 

Íslandsbyggðar og allt þar til fiskveiðistjórnunarkerfinu var komið á hafi gilt sú meginregla að 

hafsvæðin utan netalaga væru hafalmenningar. Má rekja reglur um hið frjálsa haf allt aftur til 

Rómarréttar og kenningar verið uppi um að þeirra áhrifa Rómarréttar hafi gætt hér á landi fyrr 

á öldum. Jafnframt hafi á þeim tíma verið álitið að fiskistofnarnir væru óþrjótandi auðlind sem 

enginn gæti kastað eign sinni á. Líta verður svo á að hafsvæðið í kringum Ísland sé enn 

hafalmenningur sem enginn, hvorki íslenska ríkið né aðrir aðilar, geti talist eiga beinan 

eignarrétt að og slíkt það sama gildi um óveiddan fisk þar sem almennt er álitið að villt dýr 

séu ekki háð eignarrétti nokkurs manns fyrr en þau hafa verið fönguð eða felld.  

 

Óumdeilt er þó að íslenska ríkið hefur fullveldisrétt yfir íslensku efnahagslögsögunni, líkt og 

fram kemur í kafla 3.1.1., og hefur þar með allar heimildir til að setja reglur er varðar 

rannsóknir, nýtingu og verndun hafsins. Í því felst þó ekki beinn eignarréttur ríkisins á 

hafsvæðinu eða fiskistofnunum.  

 

Það er viðurkennd regla í eignarrétti að sá sem afsalar sér eign getur aldrei veitt viðsemjanda 

sínum betri réttindi en hann hafði sjálfur líkt og kemur fram í kafla 6.3. Það sama á við um 

sölu aflaheimilda, kaupandi getur ekki hlotið ríkari rétt en seljandinn hafði. Einnig má benda á 

að í dómum sem reifaðir hafa verið s.s. Hrd. 291/1993, Hrannardómnum er álitið að þó svo að 

aflaheimildir séu fémæt réttindi sem ganga kaupum og sölum þá hafi þeir sem aflaheimilda 

njóti ekki tryggingu fyrir því að lögum að þeir geti síðar notað aflahlutdeildina, hins vegar 

væru kaup engu að síður gerð á grundvelli reynslu og spár um hvað verða muni. Jafnframt má 

líta til Hrd. 12/2000, Vatneyrarmálsins en í dómsniðurstöðu sagði m.a. „Til þess verður og að 

líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun veiðiheimilda ekki eignarrétt eða 
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óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru 

þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt 

nema með lögum.“ Í ljósi alls þessa er ljóst að íslenska ríkið var ekki að úthluta beinum 

eignarréttindum til handhafa aflaheimilda með setningu kvótakerfisins. Að sama skapi öðlast 

þeir sem keypt hafa aflaheimildir ekki bein eignarréttindi að fiskistofnunum þar sem þeir 

öðlast aldrei betri réttindi en seljandi hafði, hátt verð sem greitt er fyrir aflaheimildir breytir 

þar engu um. 

 

Því er það mat höfundar að við úthlutun aflahlutdeilda  hafi einungis verið úthlutað 

afnotarétti, heimild til að veiða fisk. Úthlutunin var hins vegar einungis til þeirra sem bjuggu 

að aflareynslu á viðmiðunartímanum og telur  höfundur að með því hafi verið fest í sessi 

ákveðin atvinnuréttindi sem innifalin væru í afnotaréttinum. Er það því mat höfundar að 

aflahlutdeildir falli undir óbein eignarréttindi í formi nýtingar- og atvinnuréttinda. 

 

Ef ekki hefði komið til fyrirvari 1. gr. kvótalaga mætti telja að handhafar aflaheimilda nytu 

varanlegra óbeinna eignarréttinda að nýtingu fiskistofnanna. Íslenska ríkið hefði afsalað sér 

þessum óbeina eignarrétti til nýtingar á fiskistofnunum yfir til þeirra sem úthlutað fengu 

aflaheimildum með því að heimila framsal á aflaheimildum og gera löggjöfina þannig úr garði 

að aflaheimildirnar lytu nú öllum þeim lögmálum sem talin eru felast í eignarréttindum. Gera 

hefði mátt ráð fyrir því að með því að setja ótímabundin lög, leyfa sölu, leigu, óbeina 

veðsetningu auk þess að heimila að aflaheimildirnar erfist og innheimta af þeim 

erfðarfjárskatt hefði löggjafinn falið þeim sem úthlutað var aflaheimildunum full og varanleg 

réttindi til að fara með eignina.  

 

Fyrirvari 1. gr. fiskveiðistjórnunarlaga gerir það hins vegar að verkum að þessi óbeinu 

eignarréttindi eru ekki varanleg, aðeins bundin við þann tíma sem lögin um stjórn fiskveiða 

gilda, þar sem fyrirvarinn hefur verið inni í lögunum frá því þau voru fyrst sett til ótilgreinds 

tíma. Löggjafinn hafi því heimildir til að gera breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu líkt og 

Hæstiréttur kemst að í  Hrd. 12/2000 hér að framan og rökstutt er í kafla 5.2. Það er lykilatriði 

að fyrirvarinn hafi verið inni í lögunum frá upphafi þar sem líta mætti svo á að ef fyrirvarinn 

hefði verið settur eftir gildistöku laganna væri verið að skerða eignarréttindi. Er það mat 

höfundar að fyrirvari 1. gr. veiti löggjafanum því rýmri heimildir til breytinga á 

fiskveiðistjórnunarlögum en annars hefði verið. 
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Lítur höfundur svo á að aflaheimildir teljist vera óbein eignarréttindi í formi nýtingar- og 

atvinnuréttar sem gæti eftir atvikum notið eignarréttarverndar stjórnarskrár.  Fyrirvari 1. gr. 

laga nr. 116/2006 veiti löggjafanum hins vegar rýmri heimildir til breytinga án þess að 

bótaskylda skapist en verið hefði ef fyrirvarinn hefði ekki verið inni í lögunum frá upphafi.   

12.2 Hvaða heimildir hefur löggjafinn til breytinga á löggjöfinni um stjórn 

fiskveiða? 

Seinni hluti rannsóknarspurningarinnar lýtur að heimildum löggjafans til þess að gera 

breytingar á löggjöf um stjórn fiskveiða. Um þær heimildir er fjallað nokkuð ítarlega í 8. kafla 

ritgerðarinnar. Helstu niðurstöður höfundar eru að heimildum löggjafans séu almennt settar 

skorður við setningu laga og breytingar á löggjöf. Takmarkist heimildirnar af stjórnarskrá og 

þjóðréttarsamningum s.s. mannréttindasáttmála Evrópu og EES samningnum. Þannig þurfi 

löggjafinn að gæta mannréttindaákvæða stjórnarskrár er gera á breytingar á löggjöf um stjórn 

fiskveiða, s.s. varðandi atvinnufrelsi, jafnræði og friðhelgi eignarréttarins. Löggjafanum sé því 

fyrst og fremst ætlað að setja almennar réttarreglur er séu grundvöllur að starfi dómstóla og 

framkvæmdavalds.  

 

Í 8. kafla voru reifaðir dómar er varða heimildir löggjafans til lagasetninga. Í Hrd. 274/2010, 

er varðaði setningu laga nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn, komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að lögin kvæðu á um brottfall ábyrgða sem stofnað hefði verið til fyrir gildistöku 

laganna, en ábyrgðirnar nytu eignarréttarverndar stjórnarskrár. Slík réttindi yrðu ekki skert án 

bóta með afturvirkri íþyngjandi löggjöf og lögin því virt að vettugi og vikið til hliðar. Í Hrd. 

311/1997, er varðaði setningu skaðabótalaga, taldi A að setning laganna gengi gegn 

eignarréttinum sem hann taldi felast í aflahæfi sínu. Hæstiréttur taldi að lögin væru almennar 

reglur og gefa yrði löggjafanum nokkurt svigrúm til slíkra lagasetninga, auk þess hefði við 

setningu laganna verið gætt málefnalegra sjónarmiða sem ekki hafi falið í sér mismunun.  

 

Verður að telja að löggjafanum sé því heimilt að setja almennar reglur sem byggðar eru á 

skýrum markmiðum og mannréttindasjónarmiða gætt. 

 

Stjórnarskráin setur ákveðnar hömlur á handhafa löggjafarvaldsins varðandi eignarnám og 

eignaskerðingu, þ.e. að almannahagsmunir krefjist, lagafyrirmæli þurfi og fullar bætur komi 

fyrir. Ekki hefur verið talið að þetta ákvæði verði túlkað svo þröngt að um brýna 

almannahagsmuni þurfi að vera ræða og eignarnám sé óhjákvæmilegt, einungis þurfi að vera 
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um einhverskonar samfélagslega hagsmuni að ræða en ekki hagsmuni fárra manna eða 

einstaklinga.  

 

Telja verður að í ljósi þess hve fiskveiðar eru stór hluti af útflutningstekjum myndu 

hverskonar breytingar sem ætlaðar væru til að hámarka arðsemi veiðanna, þjóðfélaginu til 

heilla,  rúmast innan almannahagsmunaákvæðisins. Má benda á Hrd. 182/2007, 

Björgunardóminn, þar sem Hæstiréttur taldi löggjafanum heimilt að stytta, með lagabreytingu, 

áður útgefið leyfi til nýtingar á náttúruauðlind úr 30 árum í 15 ár vegna almannahagsmuna. 

Var það mat Hæstaréttar að við mat löggjafans á almannaþörf hafi verið gætt réttra og 

lögmætra sjónarmiða, breytingarnar væru almennar og málefnalegar og ekki sýnt fram á að 

þær hafi ekki stuðst við haldbær rök eða viðurkennd löggjafarsjónarmið. Jafnræðis og 

meðalhófs hafi auk þess verið gætt þar sem B fékk 5 ára aðlögunartíma að breytingunum. 

 

 Hvað varðar breytingu á fiskveiðistjórnunarlögunum verður að líta til þess að fyrirvari 1. gr. 

laganna gefi löggjafanum rýmri heimild til breytinga en ella hefði verið eins og áður hefur 

komið fram. Ljóst má einnig vera, ekki síst í ljósi reynslunnar, að löggjafanum er heimilt að 

gera smávægilegar breytingar á löggjöfinni til að sníða af vankanta hennar. Hvað það varðar 

að afnema núverandi kerfi og gefa veiðar frjálsar verður að teljast að löggjafanum væri það 

heimilt: þeir sem njóti forréttinda til fiskveiða í atvinnuskyni í dag geti ekki öðlast bótarétt við 

það eitt að aðrir verði gerðir eins settir ef lífríki hafsins næði því jafnvægi að óhætt teldist að 

gefa veiðar frjálsar. Út frá atvinnuréttindunum yrði að telja að bótaskylda væri ekki fyrir 

hendi að því gefnu að aðilar hafi sömu réttindi og aðrir til að stunda veiðar í atvinnuskyni, 

réttur þeirra hefði í raun ekki verið skertur þó öðrum væru fengin sömu réttindi. 

Nýtingarrétturinn væri jafnframt enn til staðar. 

 

Að taka upp aukið endurgjald fyrir aflaheimildir yrði einnig að teljast fær leið fyrir löggjafann 

líkt og sjá má á Hrd. 12/2000, Vatneyrarmálinu, en í dómsorðum segir „Í skjóli valdheimilda 

sinna getur Alþingi því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða 

innheimt fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða um ráðstöfun 

þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru“ Nokkuð ljóst 

má því telja að gjaldtaka eða skattheimta til tekjuöflunar fyrir ríkið sem væri í samræmi við 

40. og 77. gr. stjórnarskrár myndi vera framkvæmanleg án þess að bætur kæmu fyrir af því 

gefnu að skatturinn væri miðaður við raunveruleg verðmæti og legðist jafn á þá sem eru í 

sömu stöðu. Skattarnir mættu þó ekki vera svo óhóflegir að það jafnist á við eignarnám. Ef 
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um gjaldtöku væri að ræða yrði hún að takmarkast við það að hún væri ekki umfram það 

endurgjald sem lægi að baki gjaldtökunni. 

 

Að innkalla aflaheimildirnar um ákveðið hlutfall á löngum tíma og endurleigja verður 

jafnframt að teljast leið sem löggjafanum væri fær að án þess að bótaskylda skapaðist. 

Markmiðin með þeirri breytingu þyrftu þá að vera skýr og rökstudd á þann hátt að 

breytingarnar væru í þágu heildarhagsmuna þjóðfélagsins. Það yrði að líta til 

jafnræðissjónarmiða og meðalhófs auk þess sem breytingin yrði að vera byggð á lögmætum 

og málefnalegum sjónarmiðum. Telja verður að þær hugmyndir um slíka innköllun sem 

reifaðar hafa verið í þessari ritgerð séu allar færar. 

 

Í raun má telja heimildir löggjafans til breytinga mjög rúmar og byggjast þær heimildir ekki 

síst á fyrirvara 1. gr. laga um stjórn fiskveiða þar sem mönnum mátti vera ljóst frá upphafi 

hvers eðlis eignarréttarleg staða aflaheimildanna væri. Má segja að löggjafinn hafi allar þær 

heimildir sem þarf til að gera hvaða breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem byggðar væru 

á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum. Hins vegar má telja víst að það að innkalla 

aflaheimildir og úthluta þeim öðrum aðilum en þeim sem nú eru handhafar aflaheimildanna 

myndi skapa bótarétt í ljósi 72. gr. stjórnarskrár vegna sviptingar atvinnu- og nýtingarréttinda. 
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13 Lokaorð 

Allt frá því að kvótakerfinu var komið á hefur verið deilt um ágæti þess, hvort heldur horft 

hefur verið til stjórnunar fiskveiðanna sjálfra, þ.e. ráðgjafar Hafrannsóknarstofnunar og 

ákvörðunar heildarafla hvers árs, eða til úthlutunar þeirra takmörkuðu gæða og réttinda sem 

felast í aflaheimildunum sjálfum. Kvótakerfið var lögleitt á níunda áratug síðustu aldar og það 

fest í sessi til lengri tíma með lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, endurútgefnum sem lög 

nr. 116/2006. Þó svo að kvótakerfið sé orðið þetta gamalt hafa óánægjuraddirnar ekki þagnað 

og krafan um breytingar ekki síður hávær í dag en hún var í upphafi. Engu að síður hafa ótal 

breytingar verið gerðar á fiskveiðistjórnunarkerfinu síðustu áratugi til þess að sníða af því 

vankanta og reyna að skapa meiri sátt í þjóðfélaginu um kerfið. 

 

Ljóst má vera að löggjöf á ekki að breyta breytinganna vegna, lögum er ætlað að skapa 

stöðugleika og vissu. Hins vegar ætti að breyta löggjöf sem leiðir til markaðsmismununar, 

óeiningar og hefur verið undir stöðugri gagnrýni um langa hríð. Hugmyndir hafa vissulega 

verið uppi um að gera breytingar til þess ekki síst að reyna að ná sátt í þjóðfélaginu um þessa 

mikilvægu auðlind. Hafa komið fram vel rökstuddar og fullmótaðar hugmyndir um hvaða 

breytingar væru mögulegar án þess að stjórnvöld hafi stigið skrefið til fulls og breytt kerfinu. 

 

Það má einnig benda á að þau markmið sem sett voru við setningu laganna hafa mörg hver 

ekki náðst. Vandséð er að efling fiskistofna hafi tekist, í það minnsta er úthlutað aflamark nú í 

sögulegu lágmarki. Rekstrarkostnaður útgerðarinnar hefur ekki lækka og sjálfsagt sjaldan 

verið meiri en nú vegna fjármagnskostnaðar. Skuldir sjávarútvegsins hafa síður en svo lækkað 

og fiskiskipaflotinn jafnvel enn of stór. 

 

Kvótakerfið sem slíkt er þó ekki alslæmt, sú leið t.d. að byggja á aflamarki og ráðgjöf 

Hafrannsóknarstofnunar er almennt ekki umdeild þó menn deili á um reiknireglur 

stofnunarinnar. Deilurnar snúast mun frekar um eignarhald á auðlindinni og hversu óljóst það 

er, gjaldtöku fyrir afnot af auðlindinni og ekki síst það hve kerfið er lokað og erfitt fyrir þá 

sem byrja vilja útgerð að komast inn í það. Einnig leiðir kerfið af sér markaðslega mismunun 

við fiskvinnslu og við kaup og sölu á afurðum. 

 

Ljóst má vera að sátt næst ekki um óbreytt kerfi. Því ættu stjórnvöld að setjast yfir verkefnið 

og klára það í stað þess að skipa hverja nefndina á fætur annarri. Endurskoða ætti löggjöfina 
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með það að markmiði að opna kerfið og mæta með því gagnrýninni sem felst í erindi 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, einnig að tryggja eignarhald þjóðarinnar á 

auðlindinni með ákvæði í stjórnarskrá líkt og tillaga auðlindanefndar kvað á um. Til að ná sátt 

um kerfið þarf einnig að koma til sanngjarnt og réttlátt endurgjald fyrir afnot af auðlindinni og 

ekki síst þarf þjóðin sjálf að hafa síðasta orðið um lögin með því að fá að kjósa um þau í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Er það mat höfundar að á annan hátt náist ekki sátt við eiganda 

auðlindarinnar – íslensku þjóðina. 

 

Einnig þarf að horfa til afleiðinga fiskveiðistjórnunarlaga á aðra þætti sjávarútvegs. Koma 

þyrfti á fjárhagslegum aðskilnaði milli veiða og vinnslu með lögum líkt og tíðkast í löndunum 

í kringum okkur. Þar að auki ætti að skylda allan afla á opinn fiskmarkað innanlands, líkt og 

skylt er innan Evrópusambandsins, til að allar vinnslur sitji við sama borð er kemur að 

verðlagningu á hráefni, innlendar og erlendar vinnslur geti keppt um hráefnið í eðlilegu 

samkeppnisumhverfi og sjómenn fái uppgert á sama hátt hvort sem útgerðarmaðurinn á 

fiskvinnslu eða selur á opnum fiskmarkaði. 

 

Ekki er mögulegt að gera öllum vanköntum núverandi kerfis skil í stuttum lokaorðum en það 

ætti að vera orðið nokkuð ljóst eftir 20 – 30 ár í núverandi kerfi að vandinn líður ekki hjá með 

tímanum og sátt næst ekki nema með breytingum. 

 

Skýra þarf eignarhald á aflaheimildum, koma auðlindaákvæði í stjórnarskrá og koma á réttlátu 

samkeppnisumhverfi í sjávarútvegi í heild sinni. 
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Viðauki 1. 

 

Í þessum viðauka eru töflur er sýna mismun á verði afla eftir því hvort selt er í beinum 

viðskiptum eða á fiskmarkaði. Töflurnar eru fengnar af vef Verðlagsstofu skiptaverðs, 

www.verdlagsstofa.is Ath. að þetta er ekki tæmandi listi heldur aðeins til að sýna fram á þá 

samkeppnislegu mismunun sem af stjórnkerfi fiskveiða leiðir er kemur að innkaupum hráefnis 

til fiskvinnslu. 

 

Meðalverð : Slægður þorskur m/haus í janúar 2010 til 
september 2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 240,81 7.433 346,67 1.140 254,88 

feb. 2010 270,87 8.923 342,51 1.016 278,19 

mar. 2010 268,19 9.324 342,78 1.532 278,72 

apr. 2010 264,17 5.139 319,98 1.094 273,96 

maí. 2010 276,50 4.915 311,23 1.072 282,72 

jún. 2010 267,88 2.791 329,98 532 277,82 

júl. 2010 263,05 1.103 311,88 426 276,66 

ágú. 2010 248,79 3.684 314,83 431 255,71 

sep. 2010 252,31 6.276 317,63 528 257,38 

Meðalverð og magn 261,39 49.589 329,92 7.770 270,68 
 

Meðalverð : Óslægður þorskur í janúar 2010 til september 
2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 243,36 2.851 316,20 2.277 275,70 

feb. 2010 249,87 2.754 309,29 1.491 270,75 

mar. 2010 257,31 2.349 312,70 1.780 281,19 

apr. 2010 255,84 1.740 304,83 1.476 278,32 

maí. 2010 257,64 2.314 303,17 2.492 281,25 

jún. 2010 261,62 1.813 316,95 1.853 289,59 

júl. 2010 268,21 1.100 303,53 1.479 288,47 

ágú. 2010 258,03 1.579 296,73 1.441 276,50 

sep. 2010 247,63 1.745 313,42 1.321 275,97 

Meðalverð og magn 254,13 18.245 308,84 15.610 279,36 
 

 



86 
 

Meðalverð : Slægð ýsa m/haus í janúar 2010 til september 
2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 198,51 1.172 280,93 266 213,75 

feb. 2010 211,95 1.483 288,58 444 229,60 

mar. 2010 202,36 1.578 274,52 739 225,38 

apr. 2010 210,33 1.370 291,07 547 233,37 

maí. 2010 206,14 1.732 244,15 833 218,49 

jún. 2010 202,00 780 261,79 394 222,06 

júl. 2010 211,79 186 233,69 224 223,75 

ágú. 2010 222,10 345 228,63 235 224,75 

sep. 2010 217,82 826 244,11 248 223,88 

Meðalverð og magn 207,45 9.473 264,14 3.930 224,08 
 

Meðalverð : Óslægð ýsa í janúar 2010 til september 2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 187,76 898 270,96 1.919 244,43 

feb. 2010 201,44 477 284,00 1.704 265,94 

mar. 2010 207,41 639 279,18 1.988 261,72 

apr. 2010 222,26 336 292,68 765 271,18 

maí. 2010 201,49 484 269,12 1.191 249,58 

jún. 2010 220,19 398 296,79 814 271,62 

júl. 2010 230,76 421 260,51 727 249,60 

ágú. 2010 224,37 680 250,79 1.313 241,78 

sep. 2010 207,13 880 246,63 1.276 230,50 

Meðalverð og magn 208,91 5.215 271,72 11.698 252,35 
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Meðalverð : Slægður ufsi m/haus í janúar 2010 til 
september 2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 111,68 1.278 195,07 78 116,48 

feb. 2010 112,20 1.345 210,30 153 122,22 

mar. 2010 122,26 1.407 215,14 313 139,17 

apr. 2010 113,19 1.187 218,42 144 124,57 

maí. 2010 120,29 1.594 194,64 203 128,69 

jún. 2010 116,52 1.893 197,68 199 124,25 

júl. 2010 133,13 1.488 165,66 292 138,47 

ágú. 2010 120,82 1.873 169,64 191 125,33 

sep. 2010 118,40 2.248 175,45 287 124,85 

Meðalverð og magn 118,97 14.313 191,49 1.860 127,31 
 

Meðalverð : Óslægður ufsi í janúar 2010 til september 2010  
  

 

Selt beint til 
fiskverkenda 

Selt á innlendum 
mörkuðum 

Vegið 
meðalverð 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 

jan. 2010 126,91 29 166,38 69 154,67 

feb. 2010 142,23 24 187,48 127 180,32 

mar. 2010 117,82 139 190,60 180 158,86 

apr. 2010 139,06 48 181,74 167 172,21 

maí. 2010 146,09 290 171,87 443 161,66 

jún. 2010 160,89 503 180,41 516 170,77 

júl. 2010 151,65 363 147,34 395 149,40 

ágú. 2010 145,03 228 141,98 222 143,52 

sep. 2010 134,89 101 154,66 114 145,40 

Meðalverð og magn 147,93 1.725 168,61 2.233 159,60 
 

 

Heimild: Fiskistofa 

 

Landssvæði: Öll landssvæði 

 

Veiðarfæri: Öll veiðarfæri  
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