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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og er vægi hennar 6 ETC 

einingar. Hugmyndavinna að ritgerðinni var í byrjun árs og var hún síðan skrifuð í mars 

og apríl árið 2013.   

Ég kem frá sjávarplássinu Ólafsvík og því langaði mig alltaf að skrifa ritgerð sem væri 

sjávarútvegstengd. Eftir að ný lög um veiðigjöld voru sett síðasta sumar fannst mér það 

tilvalið að kynna mér þau og skrifa um það í þessari ritgerð. Sjálfur hef ég unnið hjá 

fyrirtæki sem er mjög tengt og háð sjávarútvegnum og þar sá maður hversu mikilvægur 

hann er fyrir bæjarfélagið og fyrirtækin á svæðinu.  

Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands leiðbeindi mér við skrif á 

þessari ritgerð og kann ég honum bestu þakkir fyrir leiðbeiningar, yfirferð á ritgerðinni 

og liðleg samskipti. Einnig vil ég þakka systur minni, Helgu Hilmarsdóttir, kærlega fyrir 

stuðning og prófarkalestur ritgerðarinnar. 
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Útdráttur 

Íslenskur sjávarútvegur hefur lengi verið einn af burðarásum íslenska hagkerfisins. 

Sérstaklega eftir hrun bankanna árið 2008 nutu Íslendingar góðs af sterkri stöðu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna sem nýttu sér lágt gengi krónunnar til útflutnings á 

sjávarafurðum. 

Kvótakerfið eins og íslendingar þekkja það í dag hefur verið við lýði allt frá árinu 1984 

þegar ný lög um stjórn fiskveiða voru samþykkt. 

Íslenskur sjávarútvegur hefur á síðustu árum orðið fyrir mikilli gagnrýni frá 

utanaðkomandi aðilum sem telja að fyrirtækin borgi ekki nógan arð til þjóðarinnar. 

Fjallað verður um upphaf kvótakerfisins og hvernig útgerðir hagræddu í rekstri hjá sér 

með tilkomu þess, hvernig þróun á kerfinu hefur verið í gegnum árin og hvernig lög um 

stjórn fiskveiða hefur tekið breytingum allt frá árinu 1984. Veiðigjald kom síðan til 

sögunnar árið 2004 og átti það að skila þjóðinni arði í fiskveiðum sem útgerðarmenn 

voru ekki sáttir með. Umræðan og óvissan í kringum sjávarútveginn hefur verið mikil 

undanfarinn ár og hefur það haft áhrif á fjárfestingar í honum sem haldið hefur verið í 

lágmarki. Í júní 2012 voru síðan sett á ný lög um veiðigjöld sem fékk mikla gagnrýni frá 

útgerðarmönnum og ýmsum aðilum í atvinnulífinu. Í lokin verður gerður samanburður á 

tveimur minni sjávarútvegsfyrirtækjum, skoðað verður hvað þau þurfa að borga í 

veiðigjöld í kjölfar nýrra laga um veiðigjöld, reynt verður að rýna í það hvernig framhald 

fyrirtækjanna verður á næstu árum útfrá þessum nýju lögum og einnig öðrum þáttum. 

Í þessari ritgerð er reynt að vekja áhuga lesandans á kvótakefinu og þróun þess og 

hvernig ný lög um veiðigjöld koma við útgerðarfyrirtæki.  Skýrt verður út fyrir 

lesendanum hvernig útreikningur á veiðigjaldinu er settur fram. Reiknað verður út 

veiðigjald fyrir tvö minni sjávarútvegsfyrirtæki  til þess að skýra enn frekar fyrir 

lesendanum hvernig útreikningurinn virkar. Eftir lestur á þessari ritgerð vonast ég til að 

lög um veiðigjöld séu skýrari fyrir lesendanum og að hann geti myndað sér góða og gilda 

skoðun á þeim. 
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1  Inngangur  

Lög um stjórn fiskveiða sem voru sett árið 1984 og leystu af hólmi svokallaða 

skrapdagakerfi hefur hjálpað við að halda þorskstofni Íslendinga sterkum. 

Skrapdagakerfið sem var fyrir tíma kvótakerfisins skilaði ekki miklum árangri og 

offjárfesting í sjávarútvegi var mikil. Með því að setja á lög um stjórn fiskveiða dró úr 

offjárfestingu og bátum fækkaði hér við land.  Útgerðir hagræddu í rekstri og sóttu 

fiskinn með sem minnstum kostnaði sem mögulegt var. Sjávarútvegur hefur tekið 

miklum framförum á síðustu árum og hafa tækniframfarir orðið til þess að nú til dags 

þarf færri hendur til að vinna ákveðin verk hvort sem það er til lands eða sjós.  

Með setningu nýrra laga um veiðigjöld hefur óvissan í kringum sjávarútveg aukist til 

muna og fyrirtæki halda aftur að sér við fjárfestingar. 

Lög um veiðigjöld sem samþykkt voru á alþingi í júni árið 2012 voru sett fram með því 

markmiði að koma til móts við þann kostnað ríkisins sem myndast við eftirlit, stjórn, 

umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu, einnig voru þau sett til þess að tryggja þjóðinni 

hlut í þeim arði sem auðlindin skapar. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012).  

Markmið mitt með þessari ritgerð er að sýna fram á mikilvægi sjávarútvegs í 

efnahagslífi okkar Íslendinga, vekja athygli lesandans á þróun kvótakerfisins og hvernig 

það hefur aukið hagræðingu og verndað þorskstofninn hér við land. Einnig vil ég fræða 

lesandann um ný lög um veiðigjöld og hvernig útreikningur á þeim fer fram og hvernig 

það getur haft áhrif á fyrirtæki.  

Til þess að skoða áhrif  laga um veiðigjöld á fyrirtæki tók ég tvö minni 

sjávarútvegsfyrirtæki og gerði samanburð á þeim miðað við ný lög. Reiknað var út 

almenna veiðigjaldið, sérstaka veiðigjaldið og afsláttur sem fyrirtækin höfðu kost á. 

Einnig er skoðað hvort skuldastaða fyrirtækjanna hafi áhrif á afborgun á veiðigjaldinu. 
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2 Upphaf kvótakerfis á Íslandi 

Á árum áður stunduðu menn sjómennskuna af krafti og mikil umræða um ofveiði kom í 

kjölfarið. Það var svo árið 1976 að fiskifræðingar landsins komu með athyglisverða 

skýrslu um stöðu þorksstofnsins, þeir töldu að hryggningarstofninn væri í mikilli hættu 

og veiðar í jafn miklu mæli og menn væru að stunda væru ekki sjálfbærar. Leitað var 

eftir úrbótum til þess að vernda þorskstofninn og var ákveðið að setja á svokallað 

skrapdagakerfi árið eftir. Það sem fólst í skrapdagakerfinu var það að vissa daga á ári 

varð heildar uppistaða aflans að vera eitthvað annað en þorskur eins og t.d. ýsa eða ufsi. 

Hlutfall þorsk í heildarafla togara mátti ekki vera meira en 15%. (Birgir Þór Runólfsson, 

1999). 

  Árið 1983 kom út önnur skýrsla sem hafrannsóknarstofnun hafði unnið að og 

sýndi hún það að skrapdagakerfið var ekki að gera það gagn sem menn héldu að það 

myndi gera. Samkvæmt skýrslunni þurfti að grípa mjög fljótlega til aðgerða til að bjarga 

þorskstofninum. Afkoma sjávarútvegsfyrirtækja á árunum uppúr 1980 var verulega slök, 

það sem orsakaði þessa lélegu afkomu var minni afli og lægra afurðaverð. Einnig spilaði 

það mikið inní að útgerðir voru með mjög háan fjármagnskostnað vegna mikilla 

fjárfestinga á 8. áratugnum. (Forsætisráðuneytið, 2000). 

   Farið var að huga að því að setja á nýtt kerfi strax árið 1983. Halldór Ásgrímsson 

varð sjávarútvegsráðherra það ár og var það eitt af fyrstu verkum hans að huga að nýju 

fiskveiðistjórnunarkerfi. Í þeim málum dró síðan til tíðinda í febrúar árið 1984 að með 

lagabreytingum var hið svokallaða kvótakerfi í botnfiskveiðum sett á. Með kvótakefinu 

voru sett á veiðileyfi fyrir hvert og eitt skip landsins sem höfðu verið keypt eða samið 

um kaup fyrir árslok 1983, hins vegar fengu þau skip sem höfðu verið keypt í ársbyrjun 

1984 ekki veiðileyfi og gátu því ekki stundað veiðar. Ný leyfi voru ekki gefin út og því 

þurftu aðilar sem vildu byrja í útgerð að bíða eftir að aðrir myndu hætta. (Birgir Þór 

Runólfsson, 1999). 

Úthlutað var aflamarki fyrir þorsk, ýsu, ufsa, karfa, skarkola, grálúðu og steinbít.  

  Við ákvörðun á því hvað hvert skip fékk mikið af varanlegu aflamarki úthlutað var 

litið til veiðireynslu síðustu þriggja ára, eða frá tímabilinu 1. nóvember 1981 til 31. 

október 1983. (Birgir Þór Runólfsson, 1999). Þetta kerfi átti að stuðla að því að kapp við 
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veiðarnar minnkuðu og útgerðarfyrirtæki gætu hagrætt í rekstri hjá sér til þess að sækja 

fiskinn með sem minstum tilkostnaði. (Ragnar Árnason og Birgir Þór Runúlfsson, 1991). 

3 Af hverju að setja á kvótakerfi? 

Hvernig stofnarnir þróuðust studdi þær kenningar helstu hagfræðinga að opinn og 

ótakmarkaður aðgangur að fiskimiðum landsins leiddi til of stífrar sóknar. Olli það því að 

veiðarnar gengu of nálægt stofninum og hann minnkaði talsvert. Þetta leiddi til þess að 

til lengra tíma litið var efnahagslegur ávinningur af veiðunum minni en þegar þeim er 

stjórnað með ákveðnum hætti. Hið svokallaða skrapdagakerfi gaf ekki góða raun og var 

misheppnuð tilraun til þess að stjórna veiðum við strendur landsins og leiddi það einnig 

til offjárfestingar í búnaði og skipum. Mikið kapp var lagt á veiðarnar hjá mönnum og var 

farið til veiða í hvaða veðri sem var. (Forsætisráðuneytið, 2000) 

 Staða þorskstofnsins var ekki góð og því varð að ráðast í breytingar til þess að vernda 

hann. 

Kvótakerfið var sett á árið 1984 eins og hefur komið fram hér að ofan, fyrst í stað 

voru útgerðarmenn ekki á eitt sáttir með þetta kerfi, enda urðu þeir fyrir mikilli 

skerðingu í veiðum. Árið 1990 kom breyting á kerfinu og hefur kerfið haldist í svipuðum 

sniðum síðan. Breyting þessi fól meðal annars í sér að varanlegu aflamarki var úthlutað 

varanlega til einstakra skipa. Megin ástæða þessara breytinga varð til þess að fyrirtæki 

gætu skapað meiri stöðugleika í rekstri og þannig náð að skipuleggja rekstur sinn með 

því að horfa fram í tímann. Einnig gátu sjávarútvegsfyrirtæki framselt á milli sín kvóta 

með varanlegum aflaheimildum og síðan innan kvótaársins, svokallaður leigukvóti. Í 

kjölfar þess að framsal kvóta var gefið frjálst hefur arðsemi sjávarútvegsins aukist. (Atli 

Harðarson, 1999) 
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4 Offjárfesting og hagkvæmni í sjávarútvegi 

Eins og sést á töflu 1 varð talsverð fækkun báta á Íslandi frá árinu 1990 og fóru þeir úr 

því að vera 2072 árið 1990 niður í að vera 1931 árið 1997.  

Tafla 1. Fjöldi skipa í íslenska fiskiskipaflotanum 

Ár Smábátar 

Bátar yfir 10 

brl. Togarar Samtals 

1984 1060 573 103 1736 

1985 1338 572 106 2016 

1986 1357 566 107 2030 

1987 1560 551 107 2218 

1988 1770 546 108 2424 

1989 1894 556 115 2565 

1990 2045 542 115 2702 

1991 2046 522 112 2680 

1992 2001 478 108 2587 

1993 1966 437 109 2512 

1994 1856 425 109 2390 

1995 1721 379 114 2214 

1996 1538 360 121 2019 

1997 1471 345 115 1931 

(Birgir Þór Runólfsson, 1999) 

Ef litið er lengra fram í tímann fjölgaði bátum alveg frá 1999 til ársins 2001 og síðan 

tók þeim að fækka aftur alveg til ársins 2009 en eftir það fór bátum á Íslandi að fjölga 

aftur. Stór þáttur í þeirri aukningu má rekja til strandveiðanna við Ísland sem hófust árið 

2009, skipafloti Íslendinga var kominn upp í 1690 skip árið 2012. (Hagstofa Íslands). 

Togarafloti Íslendinga hefur breyst mikið á undanförnum árum, togararnir hafa stækkað 

til muna sem og frystigeta þeirra þannig að þeir geta verið lengur til sjós í einu. Miklar 

tækniframfarir hafa orðið hjá skipum í íslenska flotanum og því hefur störfum á sjó 

fækkað. 

   Gríðarleg offjárfesting var hjá sjávarútvegsfyrirtækjum áður en kvótakerfið var 

sett á. Fiskiskipaflotinn var alltof stór og var einungis 66% af honum notaður til sjós. 



 

12 

Gerði þetta það að verkum að dýrara var að sækja fiskinn í sjónum. Frá árinu 1990 hefur 

verið mikið um styrkveitingar til þess að úrelda skip og fóru þær styrkveitingar aðallega í 

gegnum Hagræðingarsjóð. Með þessum sjóði var ríkið að stuðla að aukinni hagkvæmni í 

útgerð og koma þannig bæjarfélögum til hjálpar sem stóðu ekki vel eftir breytingar á 

útgerðar þáttum. 

  Með komu kvótakerfisins hefur hagkvæmni innan greinarinnar aukist og eru 

aðallega tvær ástæður gefnar fyrir því. Kjarni kvótakerfisins er að hvert skip fær 

ákveðinn afla til úthlutunar ár hvert og skapar það nánast séreignarrétt yfir hluta 

fiskistofnsins. Þar með þurfa útgerðarmenn að ná sem mestu verðmætum úr 

aflahlutdeild sinni með því að lágmarka kostnað við veiðarnar, einnig þurfa þeir að 

hámarka aflaverðmætið sitt á sama tíma. Þannig hverfur hugsun og hvatning manna um 

fjárfestingu og þeir halda sig við það sem þeir eiga. 

   Önnur ástæða fyrir því að hagkvæmni innan greinarinnar hefur aukist er sú að 

varanlegu aflaheimildirnar eru framseljanlegar og því er hægt að leigja þær innan 

fiskveiðiársins, einnig geta útgerðir selt varanlegu aflaheimildirnar alfarið. 

  Hagkvæmustu útgerðirnar sem geta sótt til sjós og veitt fiskinn með sem 

minnstum tilkostnaði munu því kaupa aflaheimildirnar af þeim útgerðum sem eru ekki 

jafn hagkæmar í rekstri. (Sigurður Snævarr, 1993). 

5 Þróun kvótakerfisins 

Í desember árið 1983 var kvótakerfið í botnfiskveiðum lögfest með breytingum á lögum 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi. Það var síðan 8. febrúar árið 1984 sem gefin var út 

reglugerð um fiskveiðistjórnunina, í því kom fram að hverju skipi stærra en 10 

brúttórúmlestir var úthlutað heimild til veiða. Þessum heimildum var síðan skipt niður á 

einstakar botnfisktegundir sem voru háðar kvóta, þessar tegundir voru þorskur, ýsa, 

ufsi, karfi, grálúða, skarkoli og steinbítur. 

Árið 1985 var kvótakerfið endurskoðað og sett voru lög um það í árslok sama árs sem 

voru í gildi næstu tvö árin. Aðalbreytingin fólst í því að útgerðum var kleift að velja á 

milli afla og sóknarmarks, en ýmis ákvæði um sóknarmark voru hert, einungis 15% af 

skipunum árið 1984 völdu sóknarmark. Ástæður fyrir því að skipum var gert kleift að 
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velja á milli sóknar og aflamarks voru þær að að ekki var sátt um aflamarkskerfið og því 

var sett upp sóknarmark til þess að koma til móts við gagnrýnendur kerfisins. Einnig var 

það óréttlátt gangvart skipum sem höfðu ekki verið til veiðar af einhverjum ástæðum 

eða voru ný að miða úthlutunina eingöngu við veiðireynslu frá árunum 1981 til 1983. 

(Sveinn Agnarsson, 2000). 

 Við úthlutun kvóta árið 1986 og 1987 var hinsvegar helmingur fiskiskipa búin að velja 

sóknarmark. Næsta endurskoðun á kvótakerfinu kom árið 1990 og þá voru 

breytingarnar á kvótakerfinu þó nokkrar, hverju skipi var úthlutað ákveðnu varanlegu 

aflamarki af leyfðum heildarafla tegundar og réðist því aflamark hvers skips af 

heildaraflamarkinu. Úthlutun til báta sem ekki voru háðir kvótakerfinu var byggð á 

árunum 1991-1993, þeim var leyft að veiða kvóta með línu og handfæri og höfðu þeir  

dagatakmarkanir í stað aflahlutdeildar, þetta kerfi var kallað krókaleyfi því einungis var 

veitt með króka. Útgerðum var heimilt að flytja allt að 20% af varanlegu aflamarki milli 

fiskveiðiára. Einnig  var útgerðum heimilt að færa varanlegt aflamark á milli skipa, 

þannig gat útgerð sem var búin að kaupa nýtt skip en ákvað að leggja hinu eða selja í 

brotajárn flutt kvótann yfir á nýja skipið. Ef að útgerð hætti og vildi selja kvóta sinn þá 

hafði sveitarstjórn þess sveitarfélags sem útgerðin var í forkaupsrétt á kvótanum og því 

leitað eftir útgerðarfélagi til þess að kaupa kvótann, með þessu var verið að tryggja að 

kvótinn héldist í byggðarlaginu og væri ekki að fara á milli landshluta. Að lokum var 

ákveðið að framsal varanlegs aflamarks gat farið fram í formi kaupa eða leigu. (Sigurður 

Snævarr, 1993). 

  Sóknardagakerfinu var síðan endanlega lagt af með nýjum lögum 15. maí árið 

1990, því voru allir bátar landsins yfir 6 brúttólestir komnir með aflamark.  Mörg skip 

náðu ekki því meðaltali sem þau höfðu verið með í sóknardagakerfinu og því voru þeim 

úthlutað bætur sem náðu 40% af því sem vantaði uppá. ( Sveinn Agnarsson, 2000). 
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6 Upphaf veiðigjalds 

Upphaf veiðigjaldsins má rekja til þess þegar Alþingi Íslands samþykkti árið 2002 að 

leggja til svokallað auðlindagjald á útgerðir landsins með lögum nr. 85/2002. Þegar þetta 

gjald var komið á að fullu var áætlað að upphæð þess sem innheimtist væri um 3 

milljarðar króna, miðað við áætlanir útgerðarinnar og úthlutaðar varanlegar 

aflaheimildar á fiskveiðiárinu 2001/2002. (Líú, auðlindagjald). 

 Þetta gjald var lagt á 1. september 2004 í fyrsta skipti. Það kom fram í 

lagafrumvarpinu að veiðigjaldið varð að vera ákveðið af ráðherra fyrir komandi 

fiskveiðiár og yrði það að vera gert fyrir 15. júlí ár hvert, til grundvallar gjaldinu mátti 

leggja aflaverðmæti næstliðins árs miðað við tímabilið 1. maí til 30. apríl. Ýmsan kostnað 

mátti hinsvegar draga frá aflaverðmætinu, olíukostnaður var dreginn frá, annar 

rekstrarkostnaður var dreginn frá og síðan var launakostnaður frá sama tímabili einnig 

dreginn frá. Veiðigjaldið sem innheimtist síðan fyrir fiskveiðiárið 2004 var  9,5% af þeirri 

fjárhæð sem stóð eftir þegar búið var að draga frá ýmsan rekstrarkostnað af 

aflaverðmæti. Auðlindagjaldið var síðan innheimt með þremur jöfnum greiðslum af 

fiskistofu, en þær greiðslur komur ár hvert í byrjun janúar, maí og september. 

  Árni M. Mathiasen sem var sjávarútvegsráðherra á þessum tíma ákvað að 

innheimt yrði 1. september 2004 1,99 kr. á hvert þorskígildiskíló sem úthlutað var til 

útgerða. Á þessum tíma var gert ráð fyrir að gjaldið myndi skila ríkissjóði 935 milljónum 

króna fyrir fiskveiðiárið 2004 til 2005, en þegar gjaldið yrði komið að fullu til 

framkvæmda myndi það skila ríkissjóði um 1.475 milljónum króna eða um 4,81 kr á 

hvert þorskígildiskíló. (Gjaldið skilar 935 milljónum í ríkissjóð, 2004). 

  Ekki voru allir á eitt sáttir við setningu þessara laga og sögðu menn að þetta 

kæmi misjafnlega niður á fyrirtækjum og eftir landssvæðum. Talað var um að 

ríkisstjórnin væri að setja á svokallaðan ,,landsbyggðarskatt“ þar sem veiðigjaldið myndi 

koma harðast niður á útgerðum sem væru starfræktar á landsbyggðinni. 

  Landsamband íslenskra útvegsmanna lét hagfræðistofnun Háskóla Íslands vinna 

fyrir sig skýrslu um áhrif auðlindagjaldsins og urðu megin niðurstöður þessarar skýrslu á 

þann veg að neikvæð áhrif yrðu af auðlindagjaldinu á eignir landsmanna og þá einkum á 

landsframleiðslu. Gat það leitt til þess að tekjuaukning hins opinbera myndi þurrkast út 

og yrði jafnvel neikvæð. (Líú, auðlindagjald  er landsbyggðarskattur).  
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7 Veiðigjaldið eins og það er í dag 

Lög um veiðigjaldið eins og þau eru í dag voru samþykkt af Alþingi Íslands í júní árið 

2012, voru þau sett af Steingrími J. Sigfússyni núverandi sjávarútvegsráðherra. 

  Taka þessi lög bæði til almenns veiðigjalds og síðan sérstaks veiðigjalds og er það 

lagt á aflamark og aðrar úthlutaðar aflaheimildir eða afla sem er landaður. Markmið 

þessara laga eru fjölmörg og má þar nefna að þau eru sett til þess að ,,mæta kostnaði 

ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu til að 

tryggja þjóðinni hlut í þeim arði sem sjávarútvegurinn skapar“. (Lög um veiðigjöld nr. 

74/2012). 

  Sérstök veiðigjaldsnefnd er sett saman af ráðherra, í hana eru skipaðir sex 

einstaklingar þrír aðalmenn og þrír til vara. Þeir sem settir eru í veiðigjaldsnefnd eru 

skipaðir í hana til 5 ára við að ákveða sérstaka veiðigjaldið. Einstaklingar sem skipaðir 

eru í veiðigjaldsnefnd verða að hafa þekkingu í hagfræði, sjávarútvegsmálum og 

reikningshaldi. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012).  

  Þeir sem skipa þessa nefnd í dag eru þau Arndís Á. Steinþórsdóttir, hagfræðingur 

sem er jafnframt formaður nefndarinnar með henni í nefndinni eru þeir Daði Már 

Kristófersson, hagfræðingur og Jóhann Sigurjónsson, viðskiptafræðingur. Varamenn í 

veiðigjaldsnefndinni eru þau Stefán Már Gunnlaugsson, dósent, Emil Thorarensen, 

útgerðarstjóri og Ingibjörg Ólög Vilhjálmsdóttir, lögfræðingur. (Atvinnnuveg- og 

nýsköpunarráðuneytið).  

  Þeir aðilar sem þurfa að borga veiðigjald eru öll fyrirtæki og einstaklingar sem fá 

aflmarki úthlutað eða landa afla í atvinnuskyni . (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). 

Veiðigjaldinu er síðan skipt í almennt veiðigjald og sérstakt veiðigjald eins og kom 

fram hér að ofan. 

Almennt veiðigjald er 9,50 krónur á hvert þorskígildiskíló, getur það þó aldrei verið 

lægra en 5.000 krónur. Hérna er bara einhver fasti sem hver og ein útgerð þarf að borga 

og er almenna gjaldið svipað hátt og útgerðir þurftu að borga áður en ný lög um 

veiðigjöld voru samþykkt á Alþingi. 

Sérstakt veiðigjald er skilgreint í krónum á hvert þorskígildiskíló eftir verðflokkum á 

annaðhvort botnfiskveiðar eða uppsjávarveiðar. Gjald þetta er 65% af stofni til 
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útreikningar eins og hann er skilgreindur. Álagning sérstaks veiðigjalds skal vera á hvern 

gjaldskyldan aðila. Sérstaka veiðigjaldið er þannig sett fram að ekkert veiðigjald greiðist 

af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum, hálft veiðigjald greiðist af næstu 70.000 

þorskígildiskílóum og síðan greiðist fullt veiðigjald af þorskígildiskílóum umfram 

100.000. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). 

8 Útreikningur á sérstöku veiðigjaldi 

Útreikningur á sérstöku veiðigjaldi byggist á svokallaðri rentu sem reiknast fyrir hvert 

þorskígildiskíló, bæði fyrir veiðar á fisk og síðan í vinnslu á fisk. Sérstök renta er fundin út 

fyrir fiskveiðar og fiskvinnslu í botnfiski og einnig fyrir fiskveiðar og fiskvinnslu 

uppsjávarfisks. Passa þarf uppá það að jafna afla í fiskveiðum og fiskvinnslu á sama ári 

og skattframtöl eru sett fram við útreikning hjá Hagstofu Íslands. 

Aflinn þarf síðan að vera reiknaður yfir í þorskígildiskíló samkvæmt ákveðnum 

stuðlum fyrir komandi fiskveiðiár eins og ákvæði laga um stjórn fiskveiða gerir ráð fyrir. 

Renta sem reiknuð er út fyrir uppsjávarveiðar skal vera jöfnuð á móti þorskígildiskílóum. 

Reiknuð renta í vinnslu á uppsjávarafla skal vera jöfnuð á móti þorskígildiskílóum að 

80/100 hlutum af afla sem keptur var til vinnslu af erlendum skipum eða fluttur til 

landsins. Kemur þetta í veg fyrir að uppsjávarvinnslur séu ekki að borga veiðigjald af afla 

sem er keyptur af erlendri grundu. 

  Stofninn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi verðu því rentan á þorskígildi fyrir 

veiðar á uppsjávarfisk og við það bætist síðan renta á hvert þorskígildi fyrir vinnslu á 

uppsjávarfiski. 

 Eins er með farið í botnfiski en þar segir að ef rentan sé reiknuð fyrir bæði 

botnfiskafla og uppsjávarafla skal henni vera skipt á milli í hlutfalli við þorskígildi. (Lög 

um veiðigjöld nr. 74/2012). 
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9 Álagning og innheimta veiðigjalds 

Veiðigjaldið sem lagt er á af fiskistofu rennur beint í kassa ríkissjóðs. Álagning vegna 

aflamarks fer fram við úthlutun ár hvert. Álganing á afla sem landað er fer fram 31. 

ágúst á hverju ári fyrir afla sem var landað 1. ágúst næstliðiðs ár til 31. júlí á árinu sem 

álagning fer fram. Það kemur síðan í hlut Fiskistofu að tilkynna gjaldskyldum aðilum 

álagninguna sem leggst á þá. 

   Það kemur einnig í hlut Fiskistofu að sjá um innheimtu veiðigjaldsins. Ráðherra 

getur þó einnig falið innheimtumönnum ríkissjóðs eða öðrum aðilum að sjá um 

innheimtu. Gjald sem lagt er á vegna aflamarks sem er úthlutað 1. september falla í 

gjalddaga með fjórum jöfnum greiðslum ár hvert, greiðist það í byrjun mánaðar, þ.e. 

október sama ár, janúar, apríl og júlí næsta árs. Gjalddagi veiðigjalda sem ekki er háður 

aflamarki og á afla sem eru stundaðar á strandveiðum er 1. október á því ári sem 

fiskveiðunum lýkur. 

  Veiðileyfi skips fellur niður greiðir útgerð ekki veiðigjaldið innan mánaðar frá 

eindaga. Ef sjávarútvegsráðherra ákveður að lækka áður leyfðan heildarafla innan 

fiskveiðiársins í ákveðnum tegundum skal ríkið endurgreiða útgerðum skipa þann hluta 

veiðigjaldsins sem nemur sömu fjárhæð og því sem aflaheimildirnar skerðast um. ( Lög 

um veiðigjöld nr. 74/2012). 

10 Lækkun á sérstöku veiðigjaldi 

Frá fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2017/2018 fá sjávarútvegsfyrirtæki ákveðna lækkun á 

sérstöku veiðigjaldi, kemur þessi lækkun til vegna vaxtakostnaðar sem útgerðir þurfa að 

borga vegna kaupa á aflahlutdeildum allt til ársloka 2011.  

  Ákveðinn atriði þurfa að vera í lagi hjá útgerðum til þess að þær eigi möguleika á 

lækkun á sérstaka veiðigjaldinu. Varanleg aflahlutdeild sem útgerðir hafa fest kaup á 

þurfa enn að vera í eigu viðkomandi útgerðarfélags, félagið þarf einnig að vera búið að 

greiða veiðigjöld af varanlegri aflahlutdeild fyrir komandi fiskveiðiár. Vaxtaberandi 

skuldir útgerðarfélags  sem eru í bókum félagsins í árslok 2011 samkvæmt skattframtali 
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án bókfærðrar tekjuskattsskuldbindingar og peningalegar eigna þurfa að vera hærri en 

4% af bókfærðu verði varanlegrar aflahlutdeildar samkvæmt skattframtali sama árs.   

 Séu þessi atriði uppfyllt skal lækka veiðigjaldið á hverju fiskveiðiári frá 2012/2013 til 

2017/2018 sem nemur vaxtagjöldum samkvæmt skattframtali árið 2011 en 

frádrátturinn má þó aldrei vera hærri en sem nemur 4% af bókfærðu verði varanlegrar 

aflahlutdeildar. 

  Eftir fiskveiðiárin 2017/2018 mun lækkunin á sérstöku veiðigjaldi falla úr gildi og 

hvert og eitt sjávarútvegsfyrirtæki þarf að borga fullt veiðigjald. (Lög um veiðigjöld nr. 

74/2012). 

11 Hverju mun veiðigjaldið skila? 

Samkvæmt núverandi ríkisstjórn munu ný lög um veiðigjald skila ríkissjóði töluvert af 

tekjum miðað við núverandi hagnað sjávarútvegsfyrirtækja. Almenna gjaldið helst alltaf 

það sama en sérstaka gjaldið mun sveiflast í takt við afkomu greinarinnar. Ríkisstjórnin 

telur að ný lög um veiðigjald muni skila þjóðinni 15 milljörðum aukalega í tekjur. 

(Stjórnarráð Íslands). 

12 Umræður í þjóðfélaginu 

Umræður í þjóðfélaginu um ný lög um veiðigjald hafa verið miklar. Má segja að það sé 

hægt að flokka þetta í tvo hópa, annars vegar þeir sem eru mjög sáttir við þessi nýju lög 

og hins vegar þá sem eru ósáttir. Stefán Ólafsson prófessor við Háskóla Íslands sagði í 

grein sinni að ný lög um veiðigjöld sé bæði stórsigur fyrir þjóðina og einnig 

ríkisstjórnarflokkanna. Segir að hann að það sé komin tími til þess að útvegsmenn greiði 

gjald fyrir að veiða fiskinn í sjónum.( Stefán Ólafsson, 2012).  

  Landssamband Íslenskra Útvegsmanna lét gera könnun um framtíðarhorfur 

sjávarútvegs á Íslandi, kom þar fram í henni að fjárfesting sjávarútvegsfyrirtækja muni 

dragast verulega saman á næstu mánuðum og árum. Kemur einnig fram að fjárfesting í 

sjávarútvegi hafi minnkað á síðustu árum þrátt fyrir góða afkoma, ástæða þess er talið 
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vera óvissan sem hefur ríkt í kringum sjávarútveginn og einnig vegna komu veiðigjaldsins 

sem mun draga verulega úr fjárfestingu. (Líú, spá því að fjárfesting 

sjávarútvegsfyrirtækja dragist saman). 

Ýmis sveitarfélög hafa einnig lýst yfir áhyggjum af komandi veiðigjaldi. Snæfellsbær 

lét endurskoðendafyrirtækið Deloitte skoða afleiðingar frumvarpsins fyrir Snæfellsbæ og 

kom þar í ljós að fyrirtæki í bænum myndu greiða 817 milljónir króna á ári, en árið 2010 

greiddu fyrirtæki þar í bæ 154 milljónir. Veiðigjald á hvern íbúa í Snæfellsbæ yrði 473 

þúsund krónur, tapaðar útsvarstekjur myndu svo þýða greiðsluþrot fyrir Snæfellsbæ á 

skömmum tíma þar sem fiskveiði er aðaluppistaða atvinnu í bæjarfélaginu. (Líú, 

greiðsluþrot Snæfellsbæjar verði frumvörpin samþykkt). 

  Kom meðal annars fram í umsögn frá Snæfellsbæ að fjöldi launþega hjá 

útgerðarfélögunum eru 314 manns og fjöldi starfsmanna sem vinna hjá félögum sem 

ekki geta staðið undir veiðigjaldinu eru 204 manns. Greiddu þessi félög á árinu 2010 sem 

nam 2,4 milljörðum króna í laun og voru meðallaun 7.7 milljónir króna. Af því voru 297 

milljónir króna sem fóru til Snæfellsbæjar í formi útsvars. Ef að því verður að 204 manns 

missa vinuna verður Snæfellsbær af 193 milljónum króna í útsvarstekjum sem myndi 

þýða greiðsluþrot eftir stuttan tíma hjá bæjarfélaginu. (Landið og miðin). 

13 Samanburður á tveimur fyrirtækjum 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið í það að skoða tvö minni sjávarútvegsfyrirtæki 

og afborgarnir þeirra af veiðigjaldinu miðað við nýju lögin. 

   Fyrirtæki þessi eru mjög svipuð að stærð og nema aflaheimildir þeirra um 

300.000 þúsund þorskígildiskílóum, félögin stunda sama veiðiskap og þurftu bæði að 

fjárfesta í nýjum skipum fyrir nokkrum árum. Hér á eftir verða þessi fyrirtæki nefnd 

fyrirtæki A og fyrirtæki B.  

  Hins vegar er munurinn sá á þessum fyrirtækjum að fyrirtæki A hefur verið 

starfrækt frá því fyrir tíma kvótakerfisins og því lítið þurft að fjárfesta í kvóta, einungis til 

þess að viðhalda stöðu sinni í sjávarútvegnum, einnig eins og kom fram hér að ofan að 

fjárfesta í nýju skipi. Fyrirtæki B er talsvert yngra og hefur það verið starfrækt frá því um 

aldamótin 2000, ýmsan byrjunarkostnað hefur fyrirtækið þurft að standa straum af við 
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að koma fyrirtækinu af stað, eins og að fjárfesta í aflaheimildum, fjárfesta aukalega í 

kvóta til þess að halda stöðu sinni innan sjávarútvegsins og síðan fjárfesti fyrirtækið í 

nýju skipi fyrir nokkrum árum eins og kom fram hér að ofan.  

  Bæði þessi fyrirtæki leggja mikið upp úr því að leigja til sín varanlegar 

aflaheimildir svo þau geti stundað veiðar sínar allt árið um kring. Í þessum samanburði 

og útreikningi ætla ég að skoða hvað hvert fyrirtæki þarf að borga í veiðigjald. Einnig 

verður skoðað sérstök lækkun vegna skulda sem sjávarútvegsfyrirtæki eiga kost á og 

hvernig þessi lækkun hefur áhrif á þau.  

  Útreikningurinn verður settur fram í fjórum hlutum, fyrsti hlutinn snýr að 

reikningi almenna og sérstaka veiðigjaldsins, annar hluti snýr að afslætti sem fyrirtæki fá 

á sérstaka veiðigjaldinu, þriðji hlutinn snýr að lækkun sem fyrirtæki fá á sérstaka 

veiðigjaldinu vegna skulda og síðan fjórði og síðasti hlutinn er samantekt á því hvað 

fyrirtækin þurfa að borga í veiðigjald. 

14 Útreikningur almenna og sérstaka veiðigjaldsins 

Útreikningur almenna og sérstaka veiðigjaldsins er ákveðinn krónu tala á hvert 

þorskígildiskíló. Fyrir fiskveiðiárið 2012/2013 skal almenna gjaldið vera 9,5 kr á hvert 

þorskígildiskíló en þó aldrei lægra heldur en 5.000 krónur. (Lög um veiðigjöld nr. 

74/2012). 

Þegar skoðuð er tafla 2 sést að fyrirtækin eru bæði með úthlutaða aflahlutdeild uppá 

300.000 þorskígildiskíló og verður því almenna veiðigjaldið hjá þeim báðum 2.8 milljónir 

króna. 

Tafla 2. Útreikningur almenna og sérstaka veiðigjaldsins. 

Fyrirtæki A Fyrirtæki B

Úthlutuð aflahlutdeild 12/13 300.000 Úthlutuð aflahlutdeild 12/13 300.000

Almenna gjaldið 9,5 kr. pr íg 2.850.000 Almenna gjaldið 9,5 kr. pr íg 2.850.000

Sérstaka gjaldið 23,2 kr. pr íg. 6.960.000 Sérstaka gjaldið 23,2 kr. pr íg. 6.960.000

Samtals 9.810.000 Samtals 9.810.000  
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Á hvert þorskígildiskíló skal reikna 23,2 kr í sérstakt veiðigjald hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum sem stunda botnfiskveiðar, fisktegundir sem falla ekki undir 

botnfiskveiðar eru loðna, síld, kolmunni og makríll. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). 

Sérstaka veiðigjaldið hjá fyrirtæki A og fyrirtæki B verður því 6.9 milljónir króna.  

Heildar summa almenna og sérstaka veiðigjaldsins hjá fyrirtæki A og fyrirtæki B er því 

9.8 milljónir króna samkvæmt þessum útreikningum. Sú tala er ekki endanleg tala og 

mun sérstaka gjaldið lækkka en frekar því eftir á að taka tillit til afsláttar sem 

fyrirtækjum er völ á. Einnig á eftir að reikna inn lækkun sem fyrirtæki fá vegna skulda. 

Afborgunin á almenna og sérstaka veiðigjaldinu getur þó aldrei orðið hærri en samtala 

þessara tveggja talna sem er 9.8 milljónir króna, því eftir þetta getur sérstaka 

veiðigjaldið einungis lækkað. 

15 Útreikningur afsláttar 

Sjávarútvegsfyrirtæki fá sérstakan afslátt af fyrstu 100.000 þorskígildiskílóum sem dregst 

frá sérstaka veiðigjaldinu. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). Afslátturinn  er settur þannig 

fram að af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum greiðist ekkert gjald, ef litið er á töflu 3 sést 

að það dregst  696.00 krónur frá hjá báðum fyrirtækjunum. Er það vegna þess að búið er 

að reikna fullt gjald fyrir sérstaka veiðigjaldið og því er verið að draga frá gjaldið fyrir 

þessi 30.000 þorskígildiskíló sem ekki þarf að borga af. Aðeins hálft gjald greiðist af 

næstu 70.000 þorskígildiskílóum og því dregst 812.000 frá hjá báðum fyrirtækjunum 

eins og sést á töflu 3. 

Tafla 3. Útreikningur afsláttar 

Fyrirtæki A Fyrirtæki B

Afsláttur af sérstaka gjaldinu Afsláttur af sérstaka gjaldinu

0kr. Af fyrstu <30.000 kg 696.000 0kr. Af fyrstu <30.000 kg 696.000

50% af 70.000 kg. 812.000 50% af 70.000 kg. 812.000

Heildar afsláttur 1.508.000 Heildar afsláttur 1.508.000

Sérstaka gjaldið 5.452.000 Sérstaka gjaldið 5.452.000

Samtals 8.302.000 Samtals 8.302.000  
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Umfram 100.000 þorskígildiskíló fá sjávarútvegsfyrirtæki engan afslátt og þurfa því að 

borga sérstaka veiðigjaldið að fullu. 

  Eins og sést á töflu 3 verður heildar afsláttur hjá fyrirtæki A og fyrirtæki B því 

rúmar 1.5 milljónir króna. Sérstaka veiðigjaldið hjá báðum fyrirtækjunum lækkar því úr 

rúmum 6.9 milljónum króna niður í rúmar 5.4 milljónir króna eins og sést á töflu 3. 

  Summa almenna og sérstaka veiðigjaldsins er því búin að lækka úr rúmum 9.8 

milljónum króna eins og sést á töflu 2 niður í rúmar 8.3 milljónir króna eins og sést á 

töflu 3. 
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16 Lækkun sérstaka veiðigjaldsins vegna skulda 

Í þessum hluta verður farið í að skoða lækkun sérstaka veiðgjaldsins vegna skulda sem 

eru í bókum fyrirtækjanna. Ef tafla 4 er skoðuð sést að það fyrsta sem litið er til í þessum 

útreikningi er það að skoða bókfært verð aflaheimilda samkvæmt skattframtali 

fyrirtækjanna. Eins og segir í lögum um veiðigjald er að hámarks lækkun sem fyrirtæki 

geta fengið er 4% af bókfærðu verði aflaheimilda. (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012).  Í 

tilviki fyrirtækis A er það 1.6 milljón en 6 milljónir hjá fyrirtæki B. Það sem veldur 

þessum mun á hámarkslækkun sem fyrirtækin geta fengið er bókfærða verð 

aflaheimilda, eins og sést á töflu 4 er bókfært verð aflaheimilda fyrirtækis A 40 milljónir 

króna en 150 milljónir króna hjá fyrirtæki B. 

Tafla 4. Útreikningur vaxta sem tilheyra sjávarútvegi. 

Fyrirtæki A Fyrirtæki B

Bókfært verð aflaheimilda 40.000.000 Bókfært verð aflaheimilda 150.000.000

Hámarkslækkun v/ skulda 1.600.000 Hámarkslækkun v/ skulda 6.000.000

Vaxtaberandi skuldir 2011 65.000.000 Vaxtaberandi skuldir 2011 200.000.000

Skattar ársins -1.500.000 

Heildarskuldir 63.500.000 Heildarskuldir 200.000.000

Peningalegar eignir 2011 Peningalegar eignir 2011

Heildareignir 80.000.000 Heildareignir 250.000.000

Aflaheimildir -40.000.000 Aflaheimildir -150.000.000 

Heildareignir- aflaheimildir 40.000.000 Heildareignir- aflaheimildir 100.000.000

Hlutfall skulda sem tilh. Sjávarútv 37,01% Hlutfall skulda sem tilh. Sjávarútv 50,00%

Vaxtagjöld ársins 4.000.000 Vaxtagjöld ársins 11.500.000

Vextir vegna skulda sem tilheyra sjávarútvegi 1.480.315 Vextir vegna skulda sem tilheyra sjávarútvegi 5.750.000  

Ástæða þess að hámarkslækkun sem fyrirtæki A hefur völ á er einungis 1.6 milljón 

króna á meðan hámarkslækkun fyrirtækis B er 6 milljónir króna er sú að bókfærða verð 

aflaheimildanna er ekki það sama. Bókfærða verðið hjá fyrirtæki A er 40 milljónir króna  

og er það svo lágt vegna þess að fyrirtækið hefur verið starfrækt frá því að kvótakerfið 

byrjaði og því var kvótinn lægra metinn heldur en hann er í dag. Hjá fyrirtæki B er 

kvótinn ,,nýrri“ og því hærra metinn í bókum félagsins. 
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 Í lögum um veiðigjöld segir að sjávarútvegsfyrirtæki sé heimilt að lækka sérstakt 

veiðigjald á fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2017/2018 um því sem nemur vaxtagjöldum 

af skuldum sem tilheyra sjávarútvegshluta fyrirtækisins, þ.e. skuldirnar verða að vera 

vegna kaupa á aflahlutdeild, lækkunin skal þó aldrei vera hærri en sem nemur 4% af 

bókfærðu verði aflaheimilda. 

  Til þess að finna vaxtagjöld sem tilheyra sjávarútvegi eins og sést á töflu 4 þarf að 

skoða heildarskuldir fyrirtækisins og deila þeim með heildareignum að frádregnum 

aflaheimildum. Útkoman úr því er hlutfall skulda sem tilheyra sjávarútvegshluta 

fyrirtækisins og því þarf einungis að margfalda vaxtagjöld ársins með þessu hlutfalli og 

þannig er fengin út vaxtagjöld sem tilheyra sjávarútvegnum sem er síðan lækkun 

fyrirtækisins á sérstaka veiðigjaldinu.  

  Ef tafla 4 er skoðuð sést að vextir sem tilheyra sjávarútvegi hjá fyrirtæki A eru 

tæpar 1.5 milljónir króna en hjá fyrirtæki B eru vextirnir rúmar 5.7 milljónir króna. 

17 Samantekt á útreikningi 

Samantekt á heildar veiðigjaldi sem fyrirtækin þurfa að borga sést á töflu 5. Töluverður 

munur er á afborgun veiðigjalda fyrir fiskveiðiárið 2012/2013 milli fyrirtækjanna þó 

stærð þeirra sé svipuð. 

  Eins og sést á töflu 5 þarf fyrirtæki B einungis að borga það sem samsvarar 

almenna veiðigjaldinu sem eru rúmar 2.8 milljónir króna. Þó að samanlögð tala afsláttar 

og lækkunar sé hærri en sérstaka veiðigjaldið þá gengur mismunurinn ekki síðan inn í 

sem lækkun á almenna gjaldinu, því almenna gjaldið helst alltaf það sama. Fyrirtæki A 

þarf að borga rúmar 6.8 milljónir í veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 2012/2013. 
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Tafla 5. Útkoma útreiknings veiðigjalds 

Fyrirtæki A Fyrirtæki B

Almenna gjaldið 2.850.000 Almenna gjaldið 2.850.000

Sérstaka gjaldið 6.960.000 Sérstaka gjaldið 6.960.000

Afsláttur -1.508.000 Afsláttur -1.508.000 

Lækkun -1.480.315 Lækkun -5.750.000 

Lækkun alls -2.988.315 Lækkun alls -7.258.000 

Heildar veiðigjald 2012/2013 til greiðslu 6.821.685 Heildar veiðigjald 2012/2013 til greiðslu 2.850.000  

Út frá útreikningnum sem gerður hefur verið hér að ofan í þessari ritgerð eru tvær 

ástæður þess að fyrirtæki A þarf að borga meira heldur en fyrirtæki B í veiðigjald á 

næstu árum.  

  Í fyrsta lagi er bókfært verð aflaheimilda hjá fyrirtæki A 40 milljónir króna og 

gerir það að verkum að heildarlækkun vegna skulda sem fyrirtækið fær getur ekki verið 

hærri en 1.6 milljón króna. Hins vegar er bókfært verð aflaheimilda fyrirtækis B 150 

milljónir króna og getur því heildarlækkun vegna skulda ekki verið hærri en 6 milljónir 

króna.  

  Í öðru lagi er það skuldastaða fyrirtækjanna. Ef byrjað er að horfa á skuldirnar hjá 

fyrirtæki A nema þær 65 milljónum króna á móti 200 milljónum króna hjá fyrirtæki B. 

Þetta endurspeglast síðan í vaxtagjöldum hjá fyrirtækjunum sem tilheyra 

sjávarútvegnum. Fyrirtæki A er einungis með rúmar 1.4 milljónir króna í vaxtagjöld sem 

tilheyra sjávarútvegi en fyrirtæki B er aftur á móti með rúmar 5.7 milljónir króna. 

18 Niðurstöður 

Við fyrstu sýn var lítill munur á þessum tveimur fyrirtækjum sem skoðuð voru hér að 

ofan. En mismunandi skuldastaða fyrirtækjanna gerði það að verkum að greiðsla þeirra 

á veiðigjaldinu fyrir fiskveiðiárið 2012/2013 var ekki sú sama. 

  Miðað við útreikninginn hér að ofan þarf fyrirtæki A að borga rúmar 6.8 milljónir 

króna í veiðigjald en fyrirtæki B þarf að borga rúmar 2.8 milljónir króna.  

Framhald þessara tveggja fyrirtækja er mjög óljós, því margt þarf að taka inn í til þess 

að sjá hvort þau fari í greiðsluþrot á næstu árum. Eitt af því er hækkun á sérstaka 
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veiðigjaldinu sem mun hækka skref fyrir skref allt til fiskveiðiársins 2015/2016 þegar það 

hefur náð hámarki. Einnig mun mun lækkun vegna vaxtagjalda sem fyrirtæki greiða falla 

úr gildi eftir fiskveiðiárið 2017/2018 og eftir það þurfa öll fyrirtæki að borga fullt gjald. 

(Lög um veiðigjöld nr. 74/2012).  

  Einnig þar að skoða stöðu handbærs fjárs hjá þessum fyrirtækjum getur hún 

komið þeim vel. Ætla má að staða handbærs fjárs hjá fyrirtæki A sé betri heldur en hjá 

fyrirtæki B vegna þess að afborganir af skuldum eru töluvert minni og því getur safnast 

upp peningur í fyrirtækinu. Fyrirtæki B er kannski ekki með jafn sterka stöðu handbærs 

fjárs en aftur á móti þarf það að borga aðeins það sem nemur almenna veiðigjaldinu. 

  Annað sem þarf að taka tillit til í rekstri þessa tveggja fyrirtækja er að þau leggja 

mikla áherslu á það að leigja til sín aflaheimildir, bæði í þorsk og ýsu sem er uppistaða 

heildarafla þeirra á hverju fiskveiðiári. Meðalleiguverð á hvert kíló af ýsu á fiskveiðiárinu 

2011/2012 voru rúmar 207 krónur á hvert kíló.( Fiskistofa, 2013).  

Hins vegar var meðalverð sem fékkst á fiskmörkuðum á ýsu rúmar 291 króna á hvert 

kíló. (Fiskmarkaður, 2013) 

 Meðalleiguverð á þorski á fiskveiðiárinu 2011/2012 voru rúmar 250 krónur á hvert 

kíló (Fiskistofa, 2013) en meðalverð á fiskmörkuðum voru rúmar 345 krónur á hvert kíló. 

(Fiskmarkaður, 2013).  Þegar þessar tölur eru skoðaðar má sjá að ekki fást hundrað 

krónur út úr leigunni á bæði þorsk og ýsu, þ.e. þegar dregið er frá gjaldið við að leigja 

hvert kíló frá því sem fæst fyrir hvert kíló á fiskmörkuðum hverju sinni. Eftir þetta á 

útgerðin eftir að reikna laun, borga af lánum sínum, standa straum af olíukostnaði við að 

ná í fiskinn, borga markaðskostnað, borga fyrir hafnarlegu hjá bæjarfélginu sínu við að fá 

að hafa bátinn við bryggju, svo fá dæmi séu tekin. 
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19 Lokaorð 

Mikið kapp var á veiðar hér á árum áður fyrir tíma kvótakerfisins. Skýrsla 

Hafrannsóknarstofnunnar leiddi til þess að sett var á svokallað skrapdagakerfi til þess að 

reyna að vernda þorskstofninn. Ekki leið á löngu þar til kom í ljós að þetta kerfi var ekki 

að skila tilætluðum árangri og var því farið að leita leiða til þess að bæta þetta kerfi.  

  Setning laga um stjórn fiskveiða árið 1984 er mikilvægur hluti af því að 

þorskstofninn við Ísland er í sögulegu hámarki, hefur hann ekki mælst hærri í 28 ár. 

(Þorskstofninn mælist enn og aftur sterkur, 2013). Eftir að þessi lög voru sett fram hefur 

hagkvæmni í sjávarútvegi aukist og offjárfesting minnkað til muna. Útgerðirnar sem 

náðu í fiskinn á sem hagkvæmasta hátt keyptu varanlegu aflaheimildirnar af hinum 

útgerðunum sem ekki gátu hagrætt eins vel í rekstri hjá sér.  

  Lögin um veiðigjöld sem samþykkt voru á Alþingi í júní árið 2012 voru afar 

umdeild, hægt hefði verið að gefa sjávarútvegsfyrirtækjum meira svigrúm til þess að 

aðlagast þeim. Einnig er en verið að vinna úr skuldamálum margra 

sjávarútvegsfyrirtækja og því hafa þess lög aukið enn á afborganir margra fyrirtækja. 

Vonandi hefur lestur þessarar ritgerðar skýrt fyrir fólki hvernig sjávarútvegurinn hefur 

þróast hér á landi og hversu mikilvægur hann er í endurreisn Íslands eftir hrun 

bankanna. Einnig vona ég að þessi ritgerð hafi skýrt fyrir fólki hvernig ný lög um 

veiðigjald eru sett fram, hvernig útreikngur þeirra virkar og hvaða áhrif þau geta haft á 

útgerðir landsins. 
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