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AFLAHEIMILDIR OG BEITING ALÞJÓÐLEGU 

REIKNINGSSKILASTAÐLANNA IFRS 
 

Bolli Héðinsson, aðjúnkt, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Um það leyti sem þessi grein birtist kann að vera að draga til tíðinda í því hvernig 
fiskveiðistjórnunarkerfi við Ísland eigi að vera háttað næstu árin. Einn angi þeirrar 
umræðu er spurningin um hvaða áhrif breytingar hafa á reikningsskil þeirra 
fyrirtækja sem keypt hafa sér aflaheimildir á liðnum árum og hvernig þau eiga að 
færa þann kvóta í ársreikningum sínum er þau munu hafa til afnota í framtíðinni.  
Lánadrottnar fyrirtækjanna hafa einnig lýst skoðunum sínum á því hvaða áhrif 
færsla veiðiheimildanna í ársreikninga fyrirtækjanna kann að hafa á mat lána-
drottnanna á þessum skuldunautum sínum.    
 

 
INNGANGUR 

 
Skipting aflaheimilda á Íslandsmiðum hefur verið umdeild allt frá því aflamarkskerfi var fyrst tekið 
upp árið 1983 og fram til dagsins í dag. Ofveiði og umframafkastageta fiskveiðiflotans varð til þess 
að gripið var til þess ráðs að úthluta fiskveiðiheimildunum til einstakra skipa. Hvert skip eða 
skipstjóri fékk heimild til að veiða ákveðna hlutdeild í heildarafla sem ákvarðaður var hverju sinni.  
Þegar framsal aflaheimilda var gert mögulegt (með kaupum og sölu á skipum sem aflaheimildir 
fylgdu) með lögum frá árinu 1990 fór að draga verulega úr sóknargetu fiskveiðiflotans og stærð hans 
varð líkari því sem til þurfti til að ná hinu takmarkaða aflamagni.   
 
Með framsali aflaheimilda, sem var nauðsynlegt til að draga úr umframafkastagetu fiskveiðiflotans, 
áttuðu stjórnmálamenn og almenningur sig á þeim fjármunum sem lágu í aflaheimildunum. Smátt og 
smátt leiddi þetta til aukinnar umræðu um hvernig aflaheimildunum hafði verið dreift í upphafi og 
spurningin um réttlæti í því sambandi orðið háværari.  
 
 

RÉTTINDI / EIGNIR 
 
Í byrjun var aflaheimildum úthlutað án þess að gjald kæmi fyrir. Þegar framsal aflaheimilda var svo 
gert mögulegt voru einu fjármunirnir sem fóru milli manna, þeir fjármunir, sem útgerðarmenn 
greiddu hverjir öðrum þegar aflaheimildir skiptu um hendur, aflaheimildir sem upphaflega hafði 
verið úthlutað án þess að fyrir þær væri greitt. Allt frá upphafi kvótakerfisins og enn frekar með 
heimildinni til framsals kvótans hefur kerfið legið undir ámæli fyrir að vera óréttlátt og keyrði um 
þverbak þegar umtalsverðar fjárhæðir, svo skipti tugum og hundruðum milljóna króna, skiptu um 
hendur án þess að nokkur hluti þeirra fjármuna rynni í sameiginlegan sjóð landsmanna. 
 
Þetta fyrirkomulag hefur jafnt og þétt aukið á sundurlyndi meðal þjóðarinnar um fyrirkomulag 
fiskveiðanna svo þess hefur verið freistað að leita leiða til að draga úr óánægjunni með 
fiskveiðistjórnunarkerfið. Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram í þessu skyni, bæði af 
stjórnvöldum og öðrum (Alþingi, 2011). Þessar hugmyndir eru býsna fjölbreytilegar, þær byggja á 
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mörgum mismunandi leiðum til úthlutunar aflaheimila samhliða, þannig að meta þyrfti hverja leið 
fyrir sig ef fram færi allsherjarúttekt á þeim leiðum sem þykja koma til greina.   
 
Ein er þó sú hugmynd sem er sjálfu sér samkvæm og þannig sett fram að auðvelt er að meta hana. Til 
einföldunar er sú leið ein valin til umfjöllunar hér en um leið þarf það ekki að þýða að aðrar leiðir 
megi ekki skoða einnig út frá sömu nálgun. Hér er átt við tilboðsleiðina. Sú hugmynd sem nefnd 
hefur verið tilboðsleið er í sem stystu máli sú að gert er ráð fyrir að öllum fiskveiðiheimildum sé 
úthlutað í einu með þeim hætti að núverandi heimildir verði allar innkallaðar í upphafi, 95% þeirra sé 
strax úthlutað til núverandi kvótahafa til afnota næstu 20 árin en afnot af þeim 5% sem eftir eru séu 
boðin upp og afhent hæstbjóðanda til notkunar næstu 20 árin. Svona haldi þetta svo áfram, 5% 
heildarkvótans verði leigður nýjum kvótahöfum til 20 ára í senn. Þessi leið hefur fram yfir flestar 
aðrar sem fram hafa verið settar að hún er sjálfum sér samkvæm, einföld í framkvæmd og án 
undantekninga. Aðrar leiðir, sem viðraðar hafa verið, eru leiðir sem gera ráð fyrir úthlutun kvóta 
samkvæmt fyrirframgefnu byggðamynstri. Þær leiðir gera ekki ráð fyrir einni einfaldri reglu líkt og 
tilboðsleiðin heldur er fjölbreytileiki þeirra meiri en svo að hægt sé að gera úttekt á því fyrirkomulagi 
í einni grein eins og áður greinir (Axel Hall o.fl, 2011). Því hefur tilboðsleiðin verið valin hér til 
skoðunar fremur en aðrar leiðir sem settar hafa verið fram m.t.t. hvernig slíkt fyrirkomulag birtist í 
ársreikningum fyrirtækja samkvæmt lögum um ársreikninga sem byggja á Alþjóðlegu reikningsskila-
stöðlunum IFRS  (Lög um ársreikninga nr. 3/ 2006). Látið er nægja að skoða þau álitamál sem kunna 
að vera uppi út frá Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum þar sem þeir mynda þann grunn sem hin 
íslensku lög um ársreikninga byggja á. Þó er ekki útilokað að einstök viðfangsefni sem hér eru til 
skoðunar séu svo sérstök og án fordæma að IASB (Alþjóðareikningsskilaráðið) hafi ekki myndað sér 
skoðun á öllum sjónarmiðum sem það varðar og kunna að vera  uppi. Á þetta hefur þó ekki reynt til 
neinnar hlítar en gæti komið upp síðar og þyrfti þá að beina viðfangsefninu til IASB til sérstakrar 
úrlausnar.  
 
Einnig kynni það að vera sérstakt athugunarefni hvort 5% fyrning aflaheimilda, samkvæmt tilboðs-
leið, leiðir til meiri sveiflna í aflaheimildum útgerða en útgerðir hafa orðið fyrir á undanförnum árum 
af völdum almenns aflasamdráttar, þ.e. aflarýrnunar sem leiðir af því þegar Hafrannsóknarstofnun 
gefur til kynna að draga þurfi úr heildarafla vegna fiskverndarsjónarmiða og í framhaldinu gefi 
Sjávarútvegsráðuneytið út minni aflaheimildir. Þar hafa sveiflur verið verulegar milli ára og jafnvel 
meiri en sem nemur þeim 5% sem fyrirhugað er að fyrna samkvæmt tilboðsleið eins og henni hefur 
verið hér lýst. Sú athugun mun þó ekki fara fram hér.     
 
 
IFRS – IASB 

Almennt gildir um ástæður reikningsskila hjá útgerðum og öðrum fyrirtækjum að eigendur (t.d. hlut-
hafar í almenningshlutafélagi), stjórnendur og opinberir aðilar fá þar upp í hendurnar, með 
samræmdum og sjálfum sér samkvæmum hætti, fjárhagsupplýsingar sem nýtast til ákvarðanatöku 
innan fyrirtækisins. Upplýsingarnar eru ekki síður hugsaðar fyrir lánadrottna og hugsanlega fjárfesta 
auk þess sem lög um ársreikninga einfaldlega kveða um slíkt þannig að skattyfirvöld geta byggt 
álagningu sína á þessum upplýsingum. Um tilgang reikningskila samkvæmt lögum er helst fjallað í 
Fylgiskjali (Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla) laga um ársreikninga (Lög um ársreikninga nr. 3/2006) þar sem 
bent er á mikilvægi þess að sömu reglur gildi í einstökum löndum svo bera megi saman tölur 
einstakra fyrirtækja óháð staðsetningu þeirra. Þar sem segir m.a. „Til þess að bæta starfsemi innri 
markaðarins skal þess krafist að félög, sem eru skráð í kauphöllum, beiti einu safni afar vandaðra 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla þegar þau semja samstæðureikningsskil sín. Enn fremur er mikilvægt 
að reikningsskilastaðlar sem félög í bandalaginu, sem eru aðilar að fjármálamörkuðum, fara eftir séu 
alþjóðlega viðurkenndir og eigi við alls staðar í heiminum. Þetta felur í sér aukna samræmingu 
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reikningsskilastaðla, sem eru nú í notkun á alþjóðavettvangi, og lokatakmarkið er að setja fram eitt 
safn alþjóðlegra reikningsskilastaðla“ (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) eru þeir alþjóðlegu reikningsskilastaðlar sem 
gilda á Íslandi, gefnir út af International Accounting Standards Board (IASB), sjálfseignarstofnun 
sem gefur út þá reikningsskilastaðla sem víðast hvar er stuðst við í veröldinni, en þó ekki vestanhafs. 
Meðal þess sem segir þar sem IASB fjallar um tilurð og tilgang staðlanna er:  
 

„35 Substance over form.   

If information is to represent faithfully the transactions and other events that it 
purports to represents, it is neccessary to that they are accounted for and presented 
in accordance with their substance and economic reality and not their legal form“ 
(IASB, 2005, bls. 39).  

 
Af þessari tilvitnun má ráða að staðlarnir eru ekki ætlaðir til orðhengilsháttar og túlkunaræfinga í 
orðfæri heldur skiptir þar meginmáli innihald og þau raunverulegu viðfangsefni sem við er að glíma.  
Staðlarnir eru alls í 41 kafla þar sem lýst er markmiðum og nálgunum IASB að viðfangsefnum hvers 
kafla. Þar á eftir fylgir röksemdafærsla og nokkrar útlistanir. Einnig er í sérstökum viðaukum við 
hvern kafla greint frá breytingum sem hafa orðið frá fyrri útgáfu og ástæður þeirra breytinga raktar. 
Meðal þeirra sem hafa nálgast þessa umfjöllun er Endurskoðunarskrifstofan Deloitte (Þorvarður 
Gunnarsson o.fl., 2011). Sú vinna hefur öll verið unnin samkvæmt samkomulagi við LÍÚ og er það 
rakið í heimildinni. 
 
IFRS og tilboðsleiðin  

Það viðfangsefni sem hér er tekið til umfjöllunar, þ.e. innköllun allra aflaheimilda, endurúthlutun 
95% þeirra til 20 ára og svo árlegt uppboð á 5% aflaheimildanna er það sem verður hér skoðað út frá 
IFRS. Það sem kynni að vera álitaefni hér er spurningin um hvernig eigi að meðhöndla samkvæmt 
IFRS er: 
 

1. þær aflaheimildir sem nú eru hjá einstökum útgerðum ef um kerfisbreytingu 
(innköllun) á þeim verður að ræða og svo eftir hina mögulegu innköllun 
 

1.1. aflaheimildir sem útgerðir fá afnotarétt af til næstu 20 ára án endurgjalds 
(95% aflahlutdeildarinnar) og loks 
 

1.2. aflaheimildir sem útgerðir kunna að kaupa (öðlast eftir tilboðsgjöf) af þeim 
5% heildaraflamarksins sem boðin verða upp árlega og kann að koma í 
þeirra hlut. 

 
Margar fleiri útfærslur eru til eins og áður er rakið (Alþingi, 2011) en þeim verða ekki gerð skil hér 
heldur einskorðast umfjöllunin um fyrirkomulagið sem kallað hefur verið tilboðsleið.  
 
Almennt má má segja að um afnotarétt gildi hinar almennu reglur um fyrirframgreiðslu leigugjalds 
þ.e. að fyrirframgreiðsla fyrir afnotarétt af fiskveiðiauðlind 20 ár fram í tímann megi meðhöndla líkt 
og hvern annan leigurétt og er þar nærtækast að taka húsnæði og leigu sem fyrir það er greidd, sem 
hliðstæðu. Ef greitt er fyrirfram fyrir afnot af húsnæði þá öðlast leigutakinn rétt með hinni fyrirfram-
greiddu leigu sinni sem hann færir í efnahagsreikningi sínum meðal eigna sinna sem fyrirframgreidd 
leiga. Hin almennu sjónarmið að baki þessari nálgun eru auðvitað þau að viðkomandi hefur öðlast 
afnotarétt sem er ekki ýkja frábrugðinn eignarétti í því tilliti að um ákveðið (endanlegt) árabil getur 
hann hagnýtt þann rétt sem af þessu stafar líkt og hann væri skráður eigandi hans. Þessi sjónarmið 
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geta gilt um hvort heldur er húsnæði eða fiskveiðiréttindi. Nokkuð ljóst er að vanda þarf til laga-
breytinganna á löggjöfinni um úthlutun fiskveiðiheimildanna þannig að ljóst sé hvað verið er að gera 
og að það falli athugasemdalaust undir IFRS. Þannig gengur IFRS út frá hinu efnislega formi, sem er 
ljóst að umbreytingin á við (IASB, 2005).  
 
Hið útgefna IFRS, viðbætur og skýringar 

Þeir kaflar í staðlinum sem einkum koma til álita til að tengja við viðfangsefnið eru 17. og 38. kafli.  
17. kafli (IAS 17) sem heitir „Leases“ tekur á hvers konar leigusamningum nema hvað þar segir: 
 

„This standard shall be applied in accounting for all leases other than: (a) leases to 
explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenrative resources; 
and...“ (IASB, 2005, bls. 892). 
 

Hér er vissulega verið að fjalla um náttúruauðlindir sem á margan hátt svipar til fiskveiða sem gæti 
leitt hugann að því að kaflinn eigi við fiskveiðar.  En svo kemur fram: 
 

„A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards inci-
dental to ownership of an asset.  Title may or may not eventually be transferred“ 
(IASB, 2005, bls. 892).  

 
Á grundvelli framanritaðs ætti það ekki endilega að þurfa að útloka að 17. kaflinn eigi við fiskveiði-
heimildir. Mótbára gegn því, hvort sem hún hefur verið endanlega til lykta leidd eða ekki, er að 
kaflinn eyðir mestu púðri í að fjalla um „áþreifanlegar“ eignir sem teknar eru á leigu, á borð við 
húsnæði og land en ekki „réttindi“ á borð við fiskveiðiréttindi sem heimila leigutaka að leitast við að 
nýta þann rétt sem hann hefur greitt fyrir, en tryggir honum það ekki. Ljóst má hins vegar vera af 
fyrri tilvitnuninni að einhvers annarsstaðar í IFRS er tekið sérstaklega á náttúruauðlindum, sennilega 
út frá fyrrgreindri ályktun um að í því eru fólgin réttindi en ekki er um áþreifanlegt fyrirbrigði að 
ræða. Því er það fremur kafli 38 sem kemur til álita og það er einnig í samræmi við álit Deloitte 
(Þorvarður Gunnarsson o.fl., 2011). Kafli 38 í IFRS heitir aftur á móti „Intangible assets“  og tekur 
þar m.a. á leigusamningum um tiltekin réttindi þ.á.m. fiskveiðiréttindi. Að nokkru leyti er 38. kafla 
ætlað að taka við því sem víða er kallað ótalið annars staðar því þar segir: 
 

„The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for 
intangible assets that are not delt with specificallly in another Standard“ (IASB, 
2005, bls.  1594).   

 
Í ljósi þessa má horfa til flokkunar fiskveiðiheimilda undir gildissvið 38. kafla án þess að útiloka að 
annað kunni að koma til álita.  
 
Leiga/kaup aflaheimilda - áhrif á efnahagsreikning 

Þar sem fjallað er um gildissvið 38. kafla IFRS staðalsins segir að hann taki til eftirfarandi:  
 

„Intangible assets  ... Common examples of items encompassed by these broad hea-
dings are computer software, patents, copyrights, motion picture films, custom lists, 
mortgage servicing rights, fishing licences, import quotas, franchises, customer or 
supplier relationships, customer loyalty, market share and marketing rights“ (IASB, 
2005, bls. 1597). 
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E.t.v. kann einhverjum að þykja sérstakt að sjá í hvaða félagsskap fiskveiðikvótar hafa ratað þarna en 
ef skoðað er hvað að baki býr er ljóst að hér er á margan hátt um rökrétta niðurröðun að ræða. Hér er 
nefnilega aðeins afhent heimildin til að veiða fiskinn en ekki fiskurinn sjálfur. Sé þetta haft til 
hliðsjónar skýrir það félagsskap fiskveiðanna. Litlu síðar segir nefnilega einmitt um skilyrðið sem 
ofangreint þarf að uppfylla til að vera þarna með: 
 

 „ ... control over resources...“ (IASB, 2005, bls. 1597).  
 
og það er einmitt kjarni málsins og ennfremur:  
 

„An asset meet the identifiability criterion in the definition of an intangible asset 
when it:  

(a) is separable, ie is capable of being separated or divided from the entitiy and sold, 
transferred, licenced, rented or exhcanged, either individually or together with a 
related conract, asset or liability; or  
 

(b) arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are 
transferable or separable from the entity or from other rights and obligations“ 
(IASB, 2005, bls. 1597). 

 
Ofangreindar tilvitnanir gefa til kynna að fiskveiðiréttindi sem úthlutað hefur verið eða leigð til 
ákveðins tíma samkvæmt tilboðsleið uppfylla þau skilyrði sem þarna eru sett um yfirráð leigutakans 
yfir hinu leigða. Til að hnykkja enn frekar á um til hvaða réttinda kaflinn taki þá segir ennfremur: 
 

„17 The future economic benefits flowing form an intangible asset may include 
revenue from the sale of products or services, cost savings, or other benefits 
resulting from the use of the asset by the entity.“  (IASB, 2005, bls. 1598). 
[undirstrikun mín] 

 
Aflaheimildir til skipa á Íslandsmiðum uppfylla öll þessi skilyrði sem hér eru sett fram um að hinn 
hagræni ávinningur af hagnýtingu aflaréttindanna komi þeim til góða. Ennfremur: 
 

„21  An intangible asset shall be recognised if, and only if: 
(a) it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to 

the asset will flow to the entity: and  
(b) the cost of the asset can be measured reliably“  (IASB, 2005, bls. 1599).  

 
Litlu síðar: 

 
„24  An intangible aset shall be measured initially at cost“  (IASB, 2005, bls. 1599). 

Svo: 
„26 In addition, the cost of a separately acquired intangible asset can usually be mea-
sured reliably.  This is particularly so when the puchase considerations is in the form 
of cash or other monetary assets“  (IASB, 2005, bls. 1600). 

 
Af ofangreindu má ljóst vera að aflaheimildir samkvæmt skilgreiningu tilboðsleiðar, hvort sem þær 
hafa verið keyptar af öðrum útgerðum upphaflega, eða í útboði síðar, geta fallið hér undir. Aðeins 
verður ljóst að vera hvaða greiðslur hafi komið fyrir þær og hvernig þær hafi verið greiddar. Í 
staðlinum segir ennfremur: 
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„Past expenses not to be recognised as an asset 
71  Expenditure on an intangible item that was initially recognised as an expense 
shall no be recognised as part of the cost of an intangible asset at a later date“ 
(IASB, 2005, bls. 1609). 
 

Það sem hér er  átt við er að ekki er hægt að bæta við verðmæti fyrirliggjandi eigna, þ.e. ekki er hægt 
að auka á verðgildi þeirra með kostnaði sem áður hefur fallið til og verið greiddur. Samkvæmt 
framangreindu er einsýnt að þau tilvik sem að framan eru rakin þ.e. töluliðurinn 1.1 þ.e. sá hluti 
upprunalegu aflaheimildanna (95%) sem kemur sjálfkrafa í hlut núverandi kvótahafa og 1.2, 
veiðiréttindi sem útgerðir öðlast með tilboðsgjöf til 20 ára eftir kerfisbreytingu, geti sem hægast 
flokkast undir 38. kafla alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna.    
 
Afskrift aflaheimilda 

Ef flokkun aflaheimildanna sem þarf að eiga sér stað samkvæmt IFRS – staðlinum sbr. hér að ofan er 
skoðuð, þá leiðir af sjálfu sér hvaða aðferðum á að beita við afskrift þeirra. Um það segir svo í 38. 
kafla: 
 

„The amortisation method used shall reflect the pattern in which the asset‘s future 
economic benefits are expected to be consumed by the entity. If that pattern cannot 
be determined reliably, the straight-line method shall be used. The amortisation 
charge for each period shall be recognised in profit or loss unless this or another 
Standard permits or requires it to be included in the carrying amount of another 
asset“ (IASB, 2005, bls. 1613). 

 
Samkvæmt þessu ættu aflaheimildirnar, sem greitt hefur verið fyrir, að afskrifast samkvæmt bein-
línu-afskrift á þeim tíma sem þær eru fyrirtækinu til ráðstöfunar. Samkvæmt tilboðsleið til 20 ára, 
eins og um hana hefur verið fjallað hér, þýðir það 5% afskrift á ári á þeirri fjárhæð sem fyrirtækið 
hefur þurft að ráðstafa til kaupa á aflahlutdeild, ýmist frá fyrri tíð eða eftir innköllun og síðan ráð-
stöfun á 5% heildaraflahlutdeildarinnar hafi viðkomandi útgerð boðið í þann hlut og hlotið hann.    
 
Aflaheimildum á Íslandsmiðum hefur fram til þessa verið úthlutað ótímabundið og í samræmi við; 

 
„107 An intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortised“ 
(IASB, 2005, bls. 1615). 

 
en aflaheimildir útgerðarfyrirtækja hafa einmitt ekki verið afskrifaðar fram að þessu. Með þeirri 
breytingu að aflaheimildunum yrði útlutað/leigðar hæstbjóðanda til 20 ára í senn, samkvæmt tilboðs-
leið, er ljóst að til afskrifta kemur venjubundin beinlínu-afskrift eins og áður er lýst.  
       
Niðurstaða 

Af ástæðum sem ekki hafa verið nægjanlega skýrðar hafa flestar þær hugmyndir (Alþingi, 2011) sem 
nú eru uppi um breytingu á kvótakerfinu verið sagðar breyta svo efnahagsreikningum þeirra sjávar-
útvegsfyrirtækja sem hafa fjárfest í kvóta að við það verði ekki unað. Aukinheldur breyti það fjárhag 
viðskiptabanka þeirra sem tekið hafa veð í kvótum fyrirtækjanna (Steinþór Pálsson, 2011). Reyndar 
er sú umfjöllun ekki beinlínis um þá afmörkuðu hugmynd sem hér er til umfjöllunar þ.e. hina svo-
kölluðu  tilboðsleið sem gerð var grein var fyrir í upphafi að yrði umfjöllunarefnið hér heldur um 
breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu yfirleitt.  
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Meðferð nýrrar tilhögunar fiskveiðiheimilda með innköllun aflaheimilda samkvæmt tilboðsleið fellur 
ágætlega að 38. kafla IFRS – staðalsins líkt og fleiri hafa komist að raun um (Þorvarður Gunnarsson, 
o.fl., 2011) og veldur engum sérstökum vandkvæðum, túlkunum eða útlistunum hjá íslenskum 
sjávarútvegsfyrirtækjum eða lánadrottnum þeirra líkt og rakið er í kaflanum Leiga/kaup aflaheimilda 
- áhrif á efnahagsreikning. Gildir þar einu um hvort um er að ræða aflaheimildir sem verða eftir hjá 
einstökum útgerðum til næstu 20 ára, eftir innköllun aflaheimilda (95% þeirra) eða þann hluta sem 
einstakar útgerðir öðlast nýja heimild til veiða úr, í árlegu uppboði á 5% heildaraflahlutdeildarinnar.  
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