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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í námi mínu til BS gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands og gefur 6 einingar. Ársæll Valfells, lektor við deildina, var leiðbeinandi við 

vinnslu hennar. Undirbúningsvinna og öflun heimilda hófst í byrjun árs og var ritgerðin 

unnin í mars og apríl.  

Málefni sjávarútvegs á líðandi stundu, þar með talin veiðigjöld, og kjör sjómanna hafa 

oft verið umræðuefni á mínu æskuheimili þar sem faðir minn hefur starfað sem vélstjóri 

á ýmsum gerðum skipa í fjöldamörg ár. Því var upplagt að umfjöllunarefni ritgerðarinnar 

skyldi tengjast sjávarútveginum og vegna mikillar umræðu um veiðigjöld undanfarin ár 

urðu þau fyrir valinu.  

Sérstökum þökkum vil ég koma á framfæri til Guðrúnar Magnúsdóttur og Láru 

Kristínar Traustadóttur fyrir yfirferð og prófarkalestur ásamt stuðningi við vinnslu 

verkefnisins og Þorvaldi Sigurðssyni fyrir innblástur og gagnlegar ábendingar.  
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Útdráttur 

Sjávarútvegur hefur verið samofinn íslensku efnhagslífi frá örófi alda. Mikil aukning í 

sjósókn varð á 20. öld með tilkomu aukinnar tækni og vélvæðingar skipa. Á áttunda 

áratugnum stefndi í óefni, vegna hruns fiskistofna í kjölfar ofveiði, og var því brýnt að 

koma á einhvers konar stjórn fiskveiða. Því var svokallað kvótakerfi innleitt með lögum 

árið 1984. 

Með takmörkun aðgangs að fiskimiðum skapaðist renta, eða umframhagnaður, sem 

handhafar veiðiheimilda nutu einir góðs af. Þar sem auðlindin er eign þjóðarinnar urðu 

þær raddir smám saman háværari að eðlilegt væri að þjóðin fengi hlut í þeim arði. 

Ákveðið var að leysa það mál með því að leggja veiðigjöld á fiskveiðar. 

Hér á eftir verða hugmyndir, tilgangur og markmið með álagningu veiðigjalda kynnt. 

Farið verður yfir meginatriði laganna sem sett voru á Alþingi árið 2012 og breytingar 

sem orðið hafa á þeim síðan þá. Eins verða helstu rök með og á móti því að leggja á 

veiðigjöld reifuð og hvernig breytingar hafa orðið á sjávarútvegi eftir álagningu 

veiðigjalda. Að lokum verður fjallað um hvernig útgerðarfélög hafa hagrætt í sínum 

rekstri og fjármagnað þann kostnað sem hlýst af gjöldunum.  

Upplýsingar og heimildir voru fengnar úr greinum eftir ýmsa sérfræðinga, lagasafni 

og þingskjölum Alþingis. Viðtöl voru tekin við forsvarsmenn tveggja útgerðarfélaga, þá 

Vilhjálm Vilhjálmsson, forstjóra HB Granda hf. og Einar Val Kristjánsson, 

framkvæmdastjóra Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. en hann situr jafnframt í stjórn 

Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. 

Vinnsla ritgerðarinnar leiddi í ljós að töluverður munur er á afstöðu 

útgerðarfélaga til veiðigjaldanna og má leiða líkum að því að ástæða þess sé munur á 

stærð og fjárhagsstöðu félaga. Veiðigjöldin hafa haft þær afleiðingar að fyrirtækjum 

með úthlutað aflamark hefur fækkað og veiðiheimildir hafa færst á færri hendur, þeirra 

sem hafa tök á að sækja afla með minni tilkostnaði. Rennir það stoðum undir kenningar 

fræðimanna að veiðigjöld auki hagkvæmni í sjávarútvegi.  
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1 Inngangur 

Fiskveiðiárið 2012-2013 voru í fyrsta sinn lögð á útgerðir, sem veiða fisk innann 

íslenskrar lögsögu, sérstök veiðigjöld sem ætlað er að standa straum af kostnaði við 

eftirlit og stjórn fiskveiða (Lög um veiðigjald nr. 74/2012).  

Allt frá því að frumvarp til laga um veiðigjald var fyrst lagt fram hafa heyrst háværar 

raddir útgerðarmanna sem mótmæla þessum gjöldum og telja þau stangast á við 

stjórnarskrána, lög nr. 33/1944 um Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Árið 2014 lagði 

Vinnslustöðin hf., útgerðarfélag í Vestmannaeyjum, fram kæru á hendur íslenska ríkinu 

þar sem krafist var endurgreiðslu á sérstaka veiðigjaldinu. Taldi Vinnslustöðin að slík 

gjaldtaka væri ólögleg þar sem veiðigjöldin væru í raun skattlagning en ekki gjöld. Ekki 

væri um að ræða gjald fyrir aðgang að fiskimiðum heldur skatt sem reiknaður væri af 

afrkomu af rekstri handhafa veiðiheimildanna. Kemur einnig fram í kærunni að 

Vinnslustöðin telji þessa skattlagningu fela í sér mismunun milli skattaðila, þar sem lægri 

gjöld séu lögð á þau félög sem hafa hærra skuldahlutfall og vísar Vinnslustöðin þar með í 

jafnræðisreglu 65.gr stjórnarskrárlaga. Íslenska ríkið var sýknað í Héraðsdómi 

Reykjavíkur þann 25. janúar 2016. Taldi dómarinn að gjaldtaka ríkisins stangaðist ekki á 

við stjórnarskrána og að full lagaheimild fyrir henni hafi verið í gildi (Vinnslustöðin hf. 

gegn íslenska ríkinu, 2014). 

Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD (2013) komu fram tillögur um 

að íslenska ríkið eigi að stilla í hóf sérstöku auðlindagjaldi á sjávarútveginn, þá 

sérstaklega botnfiskveiðar, svo að atvinnugreinin standi undir sér. 

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á áhrif veiðigjalda á íslenska útgerð og sjómenn. 

Fjallað verður um almennt eðli og tilgang veiðigjalda og helstu rök með og á móti 

álagningu þeirra skoðuð. Upphafleg lög um veiðigjald og síðari breytingar á þeim verða 

tekin fyrir. Að lokum mun kynnt í stuttu máli hvernig sjávarútvegsgreinin hefur þróast 

síðan 2012 og hverju veiðigjöldin hafa skilað í ríkissjóð. Tekin voru viðtöl við Vilhjálm 

Vilhjálmsson, forstjóra HB Granda hf. og Einar Val Kristjánsson, framkvæmdastjóra 

Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf. sem situr jafnframt í stjórn Samtaka fyrirtækja í 

sjávarútvegi. Vonast höfundur til að viðtölin verði til að upplýsa enn frekar um afstöðu 

aðila innan sjávarútvegsgeirans til veiðigjalda. 
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Ætlun höfundar er að reyna að fá svör við þeirri spurningu með hvaða hætti útgerðir 

fjármagna þær auknu álögur sem íslenska ríkið hefur lagt á þær með veiðigjöldunum. 
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2 Veiðigjöld 

2.1 Almennt um veiðigjöld 

Þó að lögin um veiðigjald séu ekki ýkja gömul er hugmyndin á bak við þau alls ekki ný af 

nálinni. Gylfi Þ. Gíslason (1991) segir frá því í bók sinni, Fiskihagfræði, að fræðimenn hafi 

leitað leiða til að finna aðferðir sem eiga að auka hagkvæmni í rekstri í sjávarútvegi og 

tryggja að afli sé á hverjum tíma sóttur með sem minnstum tilkostnaði. Sú hugmynd var 

sett fram að veiðileyfi væru ekki afhent endurgjaldslaust heldur yrði að greiða fyrir þau, 

eins konar leigu fyrir afnot af fiskiauðlindum. Aðilar sjávarútvegs hafa mótmælt 

veiðigjöldum harðlega og segir Gylfi frá því að rök þeirra sem eru á móti álagningu 

veiðigjalda séu fyrst og fremst ferns konar: Útgerðar- og sjómenn hefðu ekki lengur 

sömu forsendur til að stunda sína vinnu, sjávarútvegurinn yrði skattlagður umfram aðrar 

atvinnugreinar, frekari byrðar væru lagðar á dreifbýli og að veiðileyfagjald tíðkaðist 

hvergi annars staðar.  

Til að skilja sjónarmið útgerðarmanna er nauðsynlegt að skoða sögu 

fiskveiðistjórnunar. Lengi vel var aðgangur að fiskiauðlindum Íslands óheftur, hverjum 

sem vildi var heimilt að hefja veiðar og sækja eins mikinn afla og hann gat. Óheftur 

aðgangur að fiskimiðum getur skapað nokkur vandamál, ekki bara ofveiði á fiskistofnum 

heldur getur tilkostnaður við sjósókn aukist, fjárfestingar farið fram úr hófi og miklar 

sveiflur orðið í afla og afkomu (Þorkell Helgason og Snjólfur Ólafsson, 1990). Fjölgun 

veiðimanna leiðir til aukinnar samkeppni um veiðar, hærri kostnaðar, lægri tekna hvers 

og eins og engin auðlindarenta myndast (Birgir Þór Runólfsson, 1991). Auðlindarenta er 

hugtak sem notað er yfir þann arð sem skapast hjá þeim fyrirtækjum sem byggja 

framleiðslu sína á náttúruauðlindum umfram önnur fyrirtæki. Í hagfræðilegum skilningi 

mætti segja að auðlindarenta séu sölutekjur afurða að frádregnum kostnaði við að nýta 

viðkomandi auðlind (Auðlindanefnd, 2000). 
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Á mynd 1 er myndun auðlindarentu útskýrð á einfaldan hátt. Með auknu aflamarki 

eða hærra fiskverði eykst rentan en minnkar aftur á móti ef kostnaður eykst 

(Greiningardeild Arion banka, 2012). 

 

Mynd 1: Myndun auðlindarentu í íslenskum sjávarútvegi. 

Árið 1984 var tekið upp nýtt kerfi í fiskveiðistjórnun, það er svokallað aflamarkskerfi. 

Skipum sem höfðu verið á veiðum á árunum 1981-1983 var úthlutað aflamarki, sem í 

daglegu tali hefur verið kallaður kvóti, í samræmi við aflareynslu þeirra ára 

(Greiningardeild Arion banka, 2012). Veiði skipanna var þar með takmörkuð við 

aflaheimildir og átti þannig að koma stjórn á magn fisks sem veiddur var í íslenskri 

lögsögu. Reyndar var það svo að á árunum 1985-1990 höfðu skip á botnfiskveiðum 

heimild til að velja milli aflamarks og sóknardagakerfis (Auðlindanefnd, 2000). 

Sóknardagakerfið fól í sér að skip höfðu einungis valda daga til þess að stunda veiðar og 

kappkostuðu þá að fá sem mestan afla innan þess takmarkaða tímaramma 

(Greiningardeild Arion banka, 2012). 

2.2 Lög um veiðigjöld nr. 74/2012 

Í mars 2012 lagði þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Steingrímur J. 

Sigfússon, fram frumvarp til laga um veiðigjöld sem voru síðar samþykkt og tóku gildi 

þann 1. júní sama ár. Meginmarkmið með álagningu veiðigjalda var að standa straum af 

kostnaði við rannsóknir, eftirlit, stjórn og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu auk þess 

að veita þjóðinni hlut í þeim arði sem hlýst af nýtingu sjávarauðlinda. Veiðigjöldin skyldu 
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vera lögð á alla einstaklinga og lögaðila sem fengju úthlutað aflamarki eða öðrum 

aflaheimildum og skyldi gjaldstofninn vera afli hvers aðila í þorskígildum. Gjöldin voru af 

tvennum toga, almenn og sérstök. Hið almenna gjald var 9,5 kr. á hvert þorskígildiskíló, 

þó aldrei lægra en 5.000 kr. á hvert skip. Sérstaka veiðigjaldið átti að vera 65% af stofni 

til útreiknings að frádregnu almennu veiðigjaldi. Samkvæmt ákvæðum til bráðabirgða 

skyldi sérstakt gjald á hvert þorskígildiskíló í botnfiskveiðum vera 23,20 kr. og 27,50 kr. í 

uppsjávarveiðum á fiskveiðiárinu 2012-2013. Fiskveiðiárið 2013-2014 átti að greiða 50% 

af gjaldstofninum, 55% fiskveiðiárið 2014-2015 og 60% fiskveiðiárið 2015-2016. 

Veiðigjaldið skyldi vera þannig að af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum þyrfti ekki að 

greiða neitt gjald. Af næstu 70.000 þorskígildiskílóum átti að greiða hálft gjald og af 

öllum afla umfram 100.000 þorskígildiskíló skyldi greiða fullt gjald (Lög um veiðigjöld nr. 

74/2012). 

Við álagningu veiðigjalds er notast við mælieininguna þorskígildi. Þorskígildi er 

ákveðin leið til að bera saman verðmæti mismunandi aflategunda og er eitt kíló af 

þorski grunneiningin. Árlega reiknar Fiskistofa þorskígildisstuðla fyrir hverja tegund sem 

sætir ákvörðun um stjórn fiskveiða og byggist sú ákvörðun á 19.gr. laga nr. 116/2006 um 

stjórn fiskveiða. Þorskígildi eru þá hlutfall verðmætis hverrar tegundar af verðmæti 

slægðs þorsks (Fiskistofa, e.d.). 

Útreikningar veiðigjalda sneru að því að meta umfang auðlindarentu í sjávarútvegi. 

Reiknuð renta á hvert þorskígildiskíló var notuð til útreikninga á sérstöku veiðigjaldi og 

var gerður greinarmunur á útreikningi fyrir veiðar og vinnslu í landi á botnfiski annars 

vegar og uppsjávarfiski hins vegar. Rentan var reiknuð sem söluverðmæti afla eða 

afurða, þar með taldar tekjur af sölu og leigu aflaheimilda, að frádregnum 

rekstrarkostnaði og reiknaðri ávöxtun á verðmæti rekstrarfjármuna. 

Fjármagnskostnaður og afskriftir eru undanskilin í útreikningi á rekstrarkostnaði. Notast 

skyldi við gögn frá Hagstofu Íslands, sem árlega aflar gagna frá útgerðum og Fiskistofu 

og vinnur úr skattframtölum fyrirtækja í veiðum og vinnslu (Lög um veiðigjald nr. 

74/2012).  
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Í lögunum var auðlindarenta skilgreind svona: 

Arður sem myndast í atvinnustarfsemi sem byggist á nýtingu 
náttúruauðlinda umfram rekstrarkostnað og ávöxtun þess fjár sem bundið er 
í starfseminni sem eðlileg er talin með tilliti til þeirrar áhættu sem í henni 
felst.  

 

2.3 Breytingar á lögum um veiðigjöld nr. 74/2012 

Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar frá árinu 2013 er kveðið á um að lög um 

veiðigjald skyldi endurskoða. Almennu veiðigjaldi var ætlað að endurspegla 

heildarafkomu sjávarútvegsgreinarinnar en sérstöku veiðigjaldi að miðast við afkomu 

einstakra fyrirtækja (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Lögin hafa tekið umtalsverðum breytingum síðan þau voru fyrst sett og má til að 

mynda nefna að búið er að taka út ákvæði um auðlindarentu og í stað tvískiptra gjalda, 

almennra og sérstakra, er nú aðeins fjallað um eitt veiðigjald. 

Á 143. löggjafarþingi árið 2014 voru sett lög nr. 47 um breytingu á lögum nr.74/2012 

um veiðigjöld. Í breytingunni kom fram að felldar yrðu niður álagningar sem ekki næðu 

250.000 kr. og að auki skyldu 250.000 kr. dregnar frá því gjaldi sem fer umfram þau 

mörk áður en til álagningar kæmi. (Lög um breytingu á lögum um veiðigjöld nr. 

47/2014). Það ákvæði var aftur fellt niður í frumvarpi til breytinga á lögunum ári seinna 

(Þingskjal 1166/692, 2014-2015). Alþingi samþykkti í júlí árið 2015 lög nr. 73/2015 um 

breytingar á lögum um veiðigjald sem gildir út árið 2018. Sú lagasetning fól í sér fleiri 

breytingar en áður höfðu verið gerðar. Ekkert er fjallað um auðlindarentu í nýjustu 

útgáfu laganna og er búið að breyta gjaldstofni úr reiknaðri rentu í reiknaða framlegð. 

Framlegðin er reiknuð með því að draga launakostnað og breytilegan úthaldskostnað, 

þar með talinn kostnað vegna orkugjafa, viðhalds, veiðarfæra, frystingar og umbúða auk 

flutnings- og löndunarkostnað, frá aflaverðmæti (Lög um breytingar á lögum um 

veiðigjöld nr. 73/2015). Reiknigrunnur er áfram byggður á upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands. Önnur veigamikil breyting sem hefur verið gerð er að nú eru veiðigjöld lögð á 

mánaðarlega miðað við landaðan afla í stað þess að miða við úthutað aflamark í upphafi 

fiskveiðiárs (Þingskjal 1166/692, 2014-2015). Í lögunum er nú kveðið á um að 

gjaldskyldir aðilar skuli greiða eitt veiðigjald í stað almenns og sérstaks veiðigjalds og er 
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upphæð gjaldsins reiknuð niður á aflategundir eftir framlegð hverrar og einnar fyrir sig 

(Lög um breytingar á lögum um veiðigjöld nr. 73/2015). Samhliða þeirri breytingu hefur 

heiti laganna einnig verið lagfært, úr lögum um veiðigjöld í lög um veiðigjald. 

2.4 Rök með veiðigjöldum 

Í fyrstu grein laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 segir orðrétt: 

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. 

Fiskiauðlindin er afar verðmæt ekki síst vegna þess að fiskistofnarnir gefa af sér arð, 

óháð heildarútkomu útgerðarinnar. Þegar veiðileyfi eru afhent útvöldum aðilum án 

endurgjalds fá þeir arðinn sem þjóðin á samkvæmt lögum með réttu. Ekki er réttlátt að 

veita þeim sem stunduðu sjávarútveg, og gera enn, neinn einkarétt á því. Í því felst 

misrétti gagnvart öðrum þjóðfélagsþegnum. Kvótakerfið sjálft mismunar með þeim 

hætti að það veitir þeim sem áttu skip á ákveðnum tíma réttindi umfram aðra sem hafa 

áhuga á að stunda útgerð. Það er óréttlátt sérstaklega þegar horft er til þess að um er að 

ræða hagnýtingu á sameiginlegri eign allrar þjóðarinnar. Ef ekki kæmu til veiðigjöld 

fengju þegnar þjóðfélagsins sem ekki stunda sjómennsku enga hlutdeild í þeim arði sem 

sjávarútvegurinn gefur af sér vegna þess að þeir sem fengu veiðiheimildir fengju einir 

rentuna ókeypis (Gylfi Þ. Gíslason, 1991). Gylfi líkir sjósókn við laxveiði. Líkt og eigendur 

laxveiðiáa fá greitt fyrir veiðileyfi ætti eigandi fiskimiðanna, þjóðin sjálf, að innheimta 

gjald fyrir lögverndaðan eignarrétt sinn. 

Til lengri tíma litið eru álögð veiðigjöld fljótleg og hagkvæm leið til að draga úr fjölda 

fiskiskipa þannig að óhagkvæmustu skipin hætti veiðum en þeir útgerðarmenn sem geti 

stunda þær með hagkvæmasta hætti haldi þeim áfram (Gylfi Þ. Gíslason, 1989). Gjöld á 

fiskveiðar eru því góð aðferð til að tryggja að auðlindarentan eyðist ekki eins og gæti 

gerst ef of margir eru um hituna. 

Ákveðin hagkvæmni felst í því að hið opinbera innheimti að minnsta kosti hluta af 

auðlindarentunni með sérstökum skatti eða gjaldi. Slíkt gjald mun ekki skekkja 

efnahagskerfið eða valda óhagkvæmni þar sem um er að ræða tilfærslur á fjármunum 

milli aðila innan sama efnahagskerfis. Í eðli sínu dregur skattur á vinnuafl úr notkun og 

eftirspurn eftir vinnuafli, skattur á arð dregur úr sparnaði og fjármunamyndun og er 



 

16 

hvorugt af hinu góða. Ríkið verður þó að sætta sig við það til að standa straum af rekstri 

hins opinbera. Virðisaukaskattur er dæmi um skatt sem dregur úr eftirspurn eftir 

vinnuafli og stuðlar þar af leiðandi að skattsvikum. Nauðsynlegt er að ríkið afli sér tekna 

sem ekki bara valda óhagræði heldur hvetja til frekara hagræðis. Gjald af fiskimiðum er 

dæmi um það (Rögnvaldur Hannesson, 1990). 

Menn virðast deila um það hvort veiðigjald sé skattur eða ekki. Hugtakið 

auðlindaskattur hefur oft verið notað yfir gjald sem sjávarútvegurinn hefur þurft að 

greiða og ekki er lagður á aðrar atvinnugreinar. Lengi vel var sjávarútvegurinn 

skattlagður með duldum skatti í formi hágengisstefnu, það er gengi krónunnar hefur 

verið stýrt þannig að hagnaður í sjávarútvegi fari ekki fram úr hófi. Þannig hefur 

sjávarútvegurinn verið skattlagður með því að greiða honum ekki fullt verð fyrir 

gjaldeyrisskil (Þorkell Helgason, 1990). 

2.5 Rök á móti veiðigjöldum  

Í áratugi hefur sjávarútvegurinn verið ein helsta grunnstoð íslenska hagkerfisins og að 

meðaltali lagt til um 12% af vergri landsframleiðslu á hverju ári (Greiningardeild Arion 

banka, 2012). Sé tekið mið af öllum fyrirtækjum sem tengjast sjávarútvegi með einum 

eða öðrum hætti má áætla að óbeint framlag sjávarútvegsins sé um 25-30% 

landsframleiðslunnar (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtök atvinnulífsins, 2015).  

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtök atvinnulífsins sendu frá sér umsögn um 

frumvarp til laga um breytingu á veiðigjöldum, sem lagt var fram á Alþingi vorið 2015, 

þar sem breytingunum er mótmælt harðlega. Samtökin furða sig á ákvæði um 

auðlindarentu hafi verið felld brott. Vísa þau í að tilgangur fyrri laga hafi verið að leggja 

gjöld á fiskveiðar í því skyni að sækja rentuna, sem myndast með nýtingu auðlindanna, 

og er með réttu eign þjóðarinnar. Spyrja samtökin hvað réttlæti skattheimtu á 

sjávarútveg ef ákvæði um rentuna eru felld úr gildi.  

Óréttlátt er að miða við gamlar upplýsingar þegar stofn veiðigjaldsins er reiknaður. Á 

fiskveiðiárinu 2015-2016 munu eigendur fiskiskipa greiða gjald vegna hreins hagnaðar 

ársins 2013 (EBT). Veiðigjöldin eru ennþá of há og skapa þannig ekki stöðugt og 

fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi fyrir fyritæki í sjávarútvegi. Samkeppnisstaða íslenskra 

fyrirtækja í sjávarútvegi á alþjóðavettvangi veikist með viðvarandi og íþyngjandi 

álagningu. Erlendir samkeppnisaðilar greiða ekki sambærileg gjöld og gefur það þeim 
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betra svigrúm til rekstrar, nýfjárfestinga og sóknar á markaði. Ekki má gleyma að 

sjávarútvegur er einnig í samkeppni við annan matvælaiðnað, til dæmis alifugla- og 

kjötframleiðslu (Einar Valur Kristjánsson, munnleg heimild, 25. apríl 2016). 

Að auki telja menn ekki rétt að reikna afkomu fiskvinnslu með í gjaldstofninn þar sem 

hluti afkomu vinnslunnar byggir einnig á kaupum á afla frá erlendum skipum. Það kemur 

niður á þeim útgerðum sem ekki reka fiskvinnslu og hefur áhrif á samkeppnishæfi þeirra 

vegna þess að verið sé að skattleggja þær vegna virðisauka í annarri atvinnugrein 

(Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtök atvinnulífsins, 2015). 

Þó svo að skýrt komi fram í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða að úthlutaður 

kvóti sé ekki til eignar eða óafturkallanlegur er í raun hægt að skilgreina hann sem 

einkarétt einstakra aðila á að veiða fiskinn (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 1989). Skip 

með aflamark geta valið milli þess að sækja aflann sjálf eða framselja kvótann, annað 

hvort tímabundið (leigja) eða varanlega, til annarra sem hafa tök á að sækja hann með 

hagkvæmari hætti. 

Bent hefur verið á að nýjar fjáröflunarleiðir ríkisins leiði til aukinna umsvifa og sóunar 

í opinberum rekstri. Óraunhæft sé að ganga út frá því að yfirvöld lækki aðra skatta þó 

fundin sé önnur og hagkvæmari leið til að fjármagna rekstur ríkisins (Rögnvaldur 

Hannesson, 1990). 

Fráleitt er að leggja veiðigjöld á vinnslu og er það góð aðferð til að koma vinnslunni 

alfarið úr landi. Hugsunin á bak við það að leggja veiðigjöld á vinnslu í landi er að taka 

tillit til þeirrar verðmætaaukningar sem verður til við vinnsluna. Veiðigjöld ættu að vera 

eitt gjald þar sem allir hlutaðeigandi aðilar borga það sama fyrir að fá að veiða fiskinn í 

sjónum, líkt og að kaupa sér veiðileyfi annars staðar til dæmis í laxveiðiám. Sá sem veiðir 

fiskinn ætti að borga veiðileyfi burtséð frá því hvað verði síðan um aflann. Ekki ætti að 

refsa mönnum fyrir það eitt að búa til verðmæti úr honum í landi. Það liggur í orðinu 

sjálfu að fyrirtæki í landi sem fær fisk til vinnslu eigi ekki að borga veiðigjald. (Vilhjálmur 

Vilhjálmsson munnleg heimild, 12. apríl 2016) 

Vilhjálmur bætir því við að hann sé alls ekki mótfallinn því að greiða veiðigjöld og það 

hafi aldrei verið svo að útgerðarmenn væru alfarið á móti því. Bendir hann á að Árni 

Vilhjálmsson, sem sat í stjórn HB Granda í mörg ár, hafi sagt að sennilega hefðu það 

verið ein stærstu mistökin sem gerð voru við innleiðingu kvótakerfisins á sínum tíma að 
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hafa ekki lagt veiðigjöld á samtímis. Það sé því ekki þannig að greinin vilji ekki greiða 

veiðigjöld en það þurfi að huga að því að leggja ekki of há gjöld á félögin, það þurfi að 

tryggja góðan rekstrargrundvöll. Þegar frumvarpið var lagt fram á sínum tíma sáu menn 

ekki fram á að geta staðið undir þeim gjöldum, að þeirra mati voru þau einfaldlega of 

há. Það hafi fleiri en útgerðarmenn haft áhyggjur af því að fyrirtækin myndu ekki lifa 

veiðigjöldin af. Daði Már Kristófersson, ráðgjafi ríkisstjórnarinnar í þessu máli, var til að 

mynda þeirrar skoðunar að til lengri tíma litið yrðu aflaheimildir allar komnar í hendur 

ríkisins.  

2.6 Sjávarútvegsgreinin eftir álagningu veiðigjalda 

Á síðustu árum hefur fyrirtækjum með úthlutað aflamark fækkað þrátt fyrir aukningu á 

aflaheimildum (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Samtök atvinnulífsins, 2015). Myndin 

hér að neðan sýnir að frá fiskveiðiárinu 2012-2013, þegar lög um veiðigjald nr. 74/2012 

tóku fyrst gildi, hefur fyrirtækjum fækkað um tæplega 100 en aflaheimildir aukist um 

40.000 tonn. 

 

Mynd 2: Fækkun fyrirtækja með úthlutað aflamark 

2.7 Álagt veiðigjald  

Tafla 1 sýnir samanburð á veiðigjaldi, eftir tegundum, á fiskveiðiárinu 2012-2013, þegar 

lög um veiðigjöld nr. 74/2012 tóku fyrst gildi, og yfirstandandi fiskveiðiári. Upphæð 

veiðigjalda fiskveiðiársins 2012-2013 er samtala almenns og sérstaks veiðigjalds. Í útgáfu 

laganna frá 2015 hefur nokkrum aflategundum verið bætt við og því ekki til gögn um 
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veiðigjöld fyrri ára. Eins og má sjá á töflunni hefur gjaldið tekið breytingum á öllum 

tegundum að rækju undanskilinni (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012 og lög um breytingar á 

veiðigjöldum nr. 73/2015). 

Tafla 1: Veiðigjöld eftir aflategundum 

Tegund Veiðigjöld 2012-2013 Veiðigjald 2015-2016 

Blágóma 
 

3,75 

Blálanga 6,79 6,51 

Búrfiskur 39,97 34,34 

Djúpkarfi 10,62 12,04 

Gjölnir 
 

4,24 

Grálúða 18,89 27,01 

Grásleppa 6,24 6,04 

Gullkarfi 10,27 11,02 

Gulllax 3,6 5,75 

Háfur 
 

8,02 

Hámeri 
 

18,48 

Hlýri 14,81 15,52 

Humar 35,09 18,19 

Hvítskata 
 

2,55 

Keila 5,54 7,06 

Kolmunni 2,33 1,58 

Langa 8,78 8,71 

Langlúra 3,91 5,86 

Litla brosma 
 

3,78 

Litli karfi 3,67 3,37 

Loðna 4,02 3,54 

Lýsa 4,93 6,16 

Makríll 6,24 8,37 

Náskata 
 

3,74 

Rækja 1 1 

Sandhverfa 
 

50,52 

Sandkoli 2,04 1,09 

Síld 8,06 7,81 

Skarkoli 10,24 11,8 

Skata 
 

4,22 

Skrápflúra 1,91 1,43 

Skötuselur 23,14 27,55 

Slétti langhali 
 

3,69 



 

20 

Snarphali 
 

2,87 

Steinbítur 14,18 13,27 

Stinglax 
 

5,99 

Stóra brosma 
 

2,77 

Tindaskata  1,51 

Túnfiskur 
 

116,22 

Ufsi 8,65 9,11 

Urrari 
 

4,34 

Úthafskarfi 13,3 9,2 

Ýsa 18,19 18,41 

Þorskur 13,3 13,94 

Þykkvalúra/Sólkoli 24,97 22,68 

Öfugkjafta 1,24 2,29 

 

Fyrsta árið eftir álagningu veiðigjalda skiluðu þau ríkissjóði 12,8 milljörðum í tekjur, 

9,2 milljörðum ári seinna og 7,7 milljörðum á síðastliðnu fiskveiðiári, það er 2014-2015 

(Fiskistofa, e.d.). Þar sem veiðigjöld á yfirstandandi fiskveiðiári eru innheimt eftir 

lönduðum afla en ekki úthlutuðu aflamarki eins og áður er ekki hægt að slá neinu föstu 

um endanlega fjárhæð veiðigjalda en áætlað er að þau skili 10,8 milljörðum (Þingskjal 

1166/692, 2014-2015). Ekki er tekið tillit til áhrifa af breytingum á úthlutuðu aflamarki 

milli ára.  

2.8 Fjármögnun útgerða vegna kostnaðar við veiðigjöld 

Það helsta sem útgerðir geta gert til að koma til móts við álagningu veiðigjalda er að 

auka nýtni skipa betur og fækka þeim.  

Vísirinn að HB Granda hf., eins og félagið er í dag, var sameining BÚR, Bæjarútgerðar 

Reykjavíkur, og Ísbjarnarins hf. Síðar sameinaðist nýja félagið Hraðfrystistöðinni hf. og 

Haraldi Böðvarssyni hf. sem áður hafði sameinast Miðnesi hf. Allt voru þetta stórar 

togaraútgerðir með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi og á Suðurnesjum. 

Útgerðarfyrirtækið HB Grandi gerir út 7 togara en væru öll fyrirtækin, sem áður höfðu 

sameinast starfandi, í dag með óbreyttan fjölda togara væru þeir rúmlega tuttugu 

talsins. Sameiningin gerðist á löngum tíma og voru veiðigjöld í sjálfu sér ekki hvati að 

henni. Þegar veiðigjöld voru lögð á var hagræðingarferlið, sem felst í sameiningunni, 

langt á veg komið. Það þýðir að fyrirtæki af svipuðum toga og HB Grandi eru ef til vill 
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miklu betur í stakk búin til að mæta álögðum veiðigjöldum heldur en útgerðir sem á 

sama tíma hafa ef til vill aðeins gert út eitt skip. Sumar útgerðir þráast við og halda 

áfram starfsemi en hafa jafnvel bara verkefni sjö mánuði á ári vegna þess að þær hafa 

ekki yfir nægum kvóta að ráða. Svo eru til fyrirtæki eins og HB Grandi sem hefur átt fullt 

af skipum og sameinað kvóta þeirra á færri skip, eru með verkefnastöðu í lagi og starfa 

þess vegna á sterkari grunni (Vilhjálmur Vilhjálmsson munnleg heimild, 12. apríl 2016). 

Í umræðunni hefur verið að útgerðarfélög fengju sjómenn til liðs við sig sem tækju á 

sig sinn skerf af kostnaði við veiðigjöld, líkt og er gert nú með til dæmis olíukostnað og 

kost. Einar Valur hjá Hraðfrystistöðinni - Gunnvöru og Vilhjálmur hjá HB Granda eru ekki 

sammála hvað þetta varðar. Einar Valur bendir á að skoðun Samtaka fyrirtækja í 

sjávarútvegi sé sú að allur frádráttur vegna aðgerða stjórnvalda, eins og nýjar og auknar 

álögur svo sem vegna veiðigjalda, tryggingagjalds, raforkugjalds og kolefnisgjalds skyldu 

verða dregnar frá aflaverðmætum fyrir skipti. Vilhjálmur vill meina ekki sé lengur þörf á 

því eins og staðan er í dag.  

Útgerðarmenn voru upphaflega þeirrar skoðunar að ef einhver möguleiki ætti að 

vera á að geta staðið undir gjöldunum, eins og lagt var upp með í frumvarpi Steingríms J. 

Sigfússonar, yrði að fá sjómenn til að taka þátt í að bera kostnaðinn af þeim. Voru menn 

þá að horfa til þess að breyta þyrfti skiptahlutfallinu sem laun sjómanna eru reiknuð út 

frá. Í dag hafa veiðigjöldin breyst töluvert frá því að frumvarpið var fyrst lagt fram og 

engin alvara er lengur í svoleiðis tali að mati Vilhjálms. 

Lögin hafa þróast á þann veg að gjaldtaka er orðin mun eðlilegri en stefnt var að í 

byrjun. Búið er að endurbæta reiknigrunninn töluvert. Í fyrstu gat svo verið að menn 

lentu í því að borga himinhá gjöld af fisktegundum sem höfðu enga framlegð og voru 

jafnvel veiddar með tapi. Aftur á móti voru aðrir heppnari og gjaldið var tiltölulega lágt á 

tegundum sem veiddar voru með hagnaði. Nú er einnig komin heldur meiri skynsemi í 

útreikningana. Áður tóku útreikningar mið af heildarframlegð í greininni og því var skipt 

niður á þorskígildi. Nú er afkoma einstakra tegunda skoðuð og framlegð hverrar 

tegundar reiknuð fyrir sig. Á milli þessara reikniaðferða er himinn og haf. Útreikningar 

tóku líka mið af gömlum gögnum sem voru orðin úrelt þegar þetta kom til framkvæmda. 

Nú liggja upplýsingar fyrr fyrir svo tekið er mið af mun nýrri gögnum. Einnig hafa orðið 

breytingar á greiðslu gjaldanna. Nú er greitt jafnóðum eftir lönduðum afla en ekki eins 



 

22 

og áður þegar greitt var fyrirfram. Þá var borgað miðað við fengið aflamark og þar af 

leiðandi voru útgerðir að greiða líka fyrir óveiddan afla.  

Ef frumvarp Steingríms hefði orðið að lögum í óbreyttri mynd væri 

sjávarútvegsgreinin í allt annarri stöðu í dag. Ekki hefði hvarflað að útgerðarfélögum að 

láta smíða ný skip eða ráðast í einhverjar slíkar fjárfestingar. Starfsemin færi að mestu 

leyti í það að reyna að komast af. Vilhjálmur er alveg viss um að HB Grandi myndi þrauka 

lengur en flestir aðrir vegna þeirrar staðreyndar að þeir voru að einhverju leyti búnir að 

búa sig undir álagningu veiðigjalda. Mjög litlar fjárfestingar höfðu verið í mörg ár og 

félagið orðið mjög sterkt eignalega. Þeir höfðu að auki ekki tekið þátt í óskyldri starfsemi 

heldur einbeitt sér að sínu fagi, það er útgerð og fiskvinnslu.  

Afkoma HB Granda er góð í dag þrátt fyrir kostnað af veiðigjöldum. Erfitt er að meta 

það hvað sé sanngjarnt og ekki sanngjarnt þegar kemur að álagningu veiðigjalda og fer 

það eftir stöðunni hverju sinni en greinin ætti vel að geta lifað af við þessi gjöld 

(Vilhjálmur Vilhjálmsson, munnleg heimild, 12. apríl 2016) 
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3 Samantekt 

Á síðustu áratugum hefur sjávarútvegurinn hér á landi breyst og þróast töluvert með 

nýjum lagasetningum og innleiðingu nýrra kerfa í stjórn fiskveiða. Kvótakerfið var sett á 

laggirnar á fyrri hluta níunda áratugar síðustu aldar. Með því fengu útvaldir aðilar 

úthlutað aflaheimildum og þeim voru gefnar frjálsar hendur varðandi ráðstöfun þeirra 

heimilda. Hvati myndaðist til þess að kvóti yrði framseldur til þeirra aðila sem gátu 

stundað sjósókn og vinnslu afla með minni tilkostnaði og betri nýtni.  

Seinna voru samin ný lög sem fjölluðu um álagningu gjalds á fiskveiðar samkvæmt 

ákvæði í lögum um stjórn fiskveiða. Áður höfðu fræðimenn og sérfærðingar úr ýmsum 

áttum fjallað um veiðigjöld og kosti þeirra. Myndu gjöldin ýta undir hagræðingu í 

sjávarútvegi og tryggja að hagkvæmustu skipin sæktu aflann á hverjum tíma. Markmið 

með lagasetningunni var að innheimt gjöld skyldu standa straum af útgjöldum ríkisins 

vegna rannsókna, umsjónar, stjórnunar og eftirlits með fiskveiðum. Var veiðigjöldunum 

einnig ætlað að tryggja að sá arður, sem nýting sjávarauðlinda skapar, rynni í 

þjóðarbúið. 

Ekki voru allir á eitt sáttir varðandi álagningu gjalda á fiskveiðar. Helst var óánægja 

með forsendur útreikninga og hversu gömul gögn var miðað við. Mótmæli bárust 

aðallega frá aðilum sjávarútvegsins sem töldu að sér vegið. Veiðigjöldin myndu draga úr 

samkeppnishæfi við aðrar matvælagreinar innanlands sem og erlend 

sjávarútvegsfyritæki. Einnig var því mótmælt að gögn frá fiskvinnslu í landi væru talin 

með í reiknigrunninum. Það kemur niður á þeim útgerðum sem ekki stunda fullvinnslu á 

afla þar sem afkoma fiskvinnslu byggir einnig á afla frá erlendum skipum. 

Breytingar hafa orðið á útreikningi og innheimtu veiðigjalda. Tekið er mið af nýrri 

afkomutölum greinarinnar og nú er veiðigjald lagt á landaðan afla í hverjum mánuði en 

ekki miðað við úthlutun aflaheimilda í upphafi fiskveiðiárs. Einnig er framlegð hverrar 

fisktegundar reiknuð inn í gjaldstofninn en ekki heildarframlegð allra fiskistofna samtals 

eins og áður var gert. Þannig er komið í veg fyrir að þær útgerðir sem stunda veiðar á 

tegundum með minni framlegð borgi hlutfallslega hærri gjöld. Eftir breytingarnar hefur 

myndast meiri sátt hjá útgerðarfélögum. 

Útgerðarfélög hafa mætt álögðum veiðigjöldum með aukinni hagræðingu í rekstri, 

einna helst með fækkun skipa og sameiningu kvóta á önnur skip í þeirra eigu. Einhver 
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fyrirtæki hafa ekki haft svigrúm til eða tök á að hagræða og hafa því lagt upp laupana. Á 

þeim þremur fiskveiðiárum sem liðin eru frá setningu laga um veiðigjald hefur 

fyrirtækjum með úthlutað aflamark fækkað um tæplega 100. Á sama tíma hefur 

aflamark þó aukist um 40.000 tonn. 

Þrátt fyrir að til tals hafi komið að sjómenn tækju þátt í greiðslu veiðigjalda, með því 

að draga þau frá aflaverðmæti áður en til skipta kemur, hefur ekkert orðið af því. Ekki 

eru þó öll útgerðarfyritæki á einu máli um nauðsyn þess eins og málin standa í dag. 
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4 Lokaorð 

Það er ljóst að veiðigjald hefur verið talsvert á milli tannanna á fólki í allnokkur ár eða 

alveg frá því að kvótakerfið var sett á og útvaldir menn fengu úthlutað aflaheimildum 

endurgjaldslaust. Ráðamenn ríkisins eru sammála fræðimönnum og telja þjóðfélagið 

eiga að fá sinn skerf af arðinum sem auðlindin, eign þjóðarinnar, skapar. Útgerðarmenn 

og kvótaeigendur telja sig eiga rétt á að halda rentunni fyrir sig þar sem langt er síðan 

kvótanum var úthlutað og hefur hann orðið að nokkurs konar eignarrétti í þeirra augum. 

Fjármögnun kostnaðarins sem veiðigjöldin hafa í för með sér hefur aðallega verið 

með þeim hætti að útgerðir hafa dregið saman seglin og hagrætt í sínum rekstri, einna 

helst með fækkun skipa og sameiningu kvóta á önnur skip, til að geta staðið undir 

gjöldunum. 

Athygli er vakin á því að fyrirtækjum sem fengið hafa úthlutað aflamarki hefur farið 

fækkandi þrátt fyrir auknar aflaheimildir. Gefur það til kynna hagræðingu í 

sjávarútveginum þar sem aðilar, sem ekki hafa tök á að sækja og vinna afla með 

hagkvæmasta hætti, hafa hætt starfsemi og selt sínar aflaheimildir til annarra fyrirtækja 

sem hafa yfirburði í veiðum og starfa með minni tilkostnaði. Fræðimenn leituðu leiða til 

að finna upp aðferðir til að auka hagræðingu og má því segja að eftir álagningu 

veiðigjalda, sem hluta af stjórn fiskveiða, hafi takmarkinu verið náð.  

Það er mat höfundar að stjórnvöld og aðilar sjávarútvegsins hafi nokkurn veginn náð 

að mætast á miðri leið við álagningu veiðigjaldsins. Að vísu hefur fullkomin sátt ekki 

náðst hjá öllum útgerðarmönnum um upphæð og útreikninga gjaldsins þó svo hún sé 

talsvert meiri en áður. Það hefði ekki verið hægt nema með þeim umtalsverðu 

breytingum sem hafa orðið frá fyrstu hugmyndum Steingríms J. Sigfússonar um lög um 

veiðigjald. Þeir aðilar sem teknir voru tali við vinnslu ritgerðarinnar koma frá mjög 

ólíkum útgerðarfélögum. Annars vegar HB Granda, félagi sem hefur orðið til með 

hagræðingu og sameiningu nokkurra stórra útgerða og er mjög fjársterkt. Hinsvegar 

Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru sem er öllu minna í sniðum en HB Grandi. Að auki situr 

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins – Gunnvarar í stjórn 

Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og er því hægt að gera ráð fyrir að hann sé einnig 
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talsmaður fleiri og minni félaga sem ekki eru jafn vel í stakk búin að mæta álögðum 

veiðigjöldum og fyrirtæki eins og HB Grandi.  
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Viðauki 

Spurningarammi 

• Hvaða afstöðu hefur útgerðin til veiðigjalda, annars vegar vegna veiða og hins vega vegna vinnslu?  

o Eru gjöldin of há - hvað væri sanngjarnt. 

o Er útgerðin sátt með þær breytingar sem hafa orðið á lögunum um veiðigjald frá því að frumvarpið var fyrst 

sett fram? 

• Telur útgerðin réttast að áhafnir tækju á sig hluta af veiðigjaldinu (líkt og t.d. olíukostnað o.fl.) með breytingu á 

skiptihlutfalli? 

• Hefur/hafði útgerðin hugsað um að láta á það reyna hvort gjaldtakan standist lög líkt og Vinnslustöðin gerði?  

o Hver er skoðun útgerðarinnar á sýknu ríkisins í héraðsdómi? 

• Hefur útgerðin með einhverjum hætti hagrætt í rekstri svo hægt sé að koma til móts við veiðigjaldið? Ef svo er, hvernig 

þá? 

• Hafa fjárfestingar á nýjum skipum einhver áhrif á álagt veiðigjald? (kemur skuldsetning til lækkunar á álögðu gjaldi) 

• Hefur útgerðin einhverjar athugasemdir varðandi framkvæmd útreikninga á gjaldstofninum? 

Viðtal við Vilhjálm Vilhjálmsson, forstjóra HB Granda 
Er eitthvað sem útgerðir hafa gert til þess að hagræða í rekstri til þess að komast til móts veiðgjöldin, er eitthvað sem þið hafið verið 

að draga úr einhverjuu...? 

Það sem hefur sko fyrst og fremst átt sér stað í sambandi við veiðar og hagræðingu í veiðum er það að nýta skipin betur og fækka 

skipum. Til dæmis sko erum við að gera út 7 togara við hjá HB Granda en HB Grandi hefur orðið til úr fyrirtækjum sem að ef þau 

væru öll starfandi í dag með óbreyttan fjölda togara þá væru þetta tuttugu og eitthvað togarar. Þannig að sko þetta byrjar á því að 

BÚR, bæjar úgerð Reykjavíkur, sameinast, svo kemur hraðfrystistöðin svo kemur sko Haraldur Böðvarsson sem hafði áður sameinast 

Miðnesi og þetta voru allt stórar togaraútgerðir. Þannig að, þannig að sko þessi, þessi sameining er að gerast svona yfir langan tíma 

og það eru ekki þannig séð veiðigjöldin sem eru hvati af þessari hagræðingu þannig að þegar þau koma að þá er hagræðingarferlið 

mikið til búið en þetta þýðir það að fyrirtæki eins og okkar það er kannski miklu betur í stakk búið til að taka á móti veiðigjöldunum 

og borga þau heldur en einstaklings útgerðir sem eru á sama tíma búin að vera kannski að gera út eitt skip og svo er alltaf verið að 

nagast af verkefnunum, kvótinn er að minnka, eða verið að ráðstafa honum í annað, hluta þess, þannig að einstaklingar sem eru að 

fara að fá veiðigjöld að þeir kannski sko eiga bara mjög erfitt með að ... að hérna bæta við sig gjöldum sko. Og það er kannsku sumar 

útgerðir og kannski margar sem hafa verið svona að þráast við og reyna að halda áfram að þau kannski eru kannski með verkefni 

kannski bara 7 mánuði á ári. Vegna þess að það er ekki til nóg kvóti. En svo kannski fyrirtæki eins og okkar sem er búið að taka fullt af 

skipum og sameina á færri skip sko og eru með verkefna stöðu í lagi að það kannski er, er sterkari eins og við erum á sterkari grunni 

sko. 

En núna hérna, er þetta ekki ennþá þannig að það eru veiðigjöld á veiðar og vinnslu? 

Jú, og það er það sem að ég er, mér finnst vera mjög varhugavert og ég hef varað við allan tímann að það er að veiðigjöld eru að 

mínu mati það alveg fráleitt að leggja veiðigjöld á vinnslu. Það er bara góð aðferð við að koma vinnslunni úr landi sko.  

Þýðir það þá kannski að hérna, mér fannst þetta svolítið skrýtið,  þið eruð búnir að borga veiðigjöld fyrir aflann sem þið veiðið og svo 

aftur þann sem þið vinnið, sem þið eruð búnir að borga af. 

Það er verið að taka tillit til verðmætaukningar sem verður til við vinnslu. Og í mínum huga er það ekki rétt aðferð. Mér finnst að 

veiðigjöld ættu að vera bara eitt gjald þar sem allir borga það sama fyrir það að fá að veiða fiskinn. Þetta er bara eins og að kaupa sér 

veiðileyfi einhvers staðar annars staðar eða í einhverju öðru. Maður borgar veiðileyfi og það er sá sem veiðir sem borgar það svo 

bara er það spurning um það hvað verður um fiskinn. Fer hann í hérna....  Verður gert nægilega mikil verðmæti úr honum í landi eða 

ekki og það að ef það á að refsa mönnum kannski fyrir það að búa til verðmæti úr honum í landi það er ekki rétta aðferðin. Þá er ég 

bara að tala svona þjóðhagslega.  

Já það er kannski ekkert rétt eða rangt í þessum málum, það þarf bara að meta það svona hvernig ólíkir aðilar líta á þetta. 

Jájá, þetta er bara mín sýn sko að mér finnst það sko liggja í orðinu veiðigjöld að mér finnst það segja sig sjálft að það er ekki 

vinnsluaðili í landi sem er að fá fisk til vinnslu sem á á borga það. 

Hérna, hafið þið eitthvað hugsað, nú var Vinnslustöðin höfðaði mál gegn ríkinu, þekkirðu það eitthvað? 
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Nei við höfum nú ekki verið að fara svona þær leiðir sko. Við höfum nú bara sætt okkur við ákvarðanir stjórnvalda hverju sinni og 

reynt að fylgja því bara en sko þannig að ég hef svo sem ekkert kynnt mér það sérstaklega 

O.K.  Talandi um að að svona einhvern veginn koma til móts við veiðigjaldið, það hefur verið í umræðinni að sjomenn myndu taka á 

sig, semsagt það myndi breyta skiptahlutfallinu. Og hérna og bara út af því að kjarasamningar eru opnir, eða það er útrunninn síðasti 

samningur. 

Já ég veit það, sko ástæan var kannski ekki sú að það væri laus samningur eða fastur, þetta er svona spurning á hvaða tímapunkti er 

þessi umræða tekin sko. Ég held að það séu ekki margir þeirrar skoðunar í dag að þetta sé eitthvað vitlaust sko eða ég held að það sé 

ekkert inn í myndinni í dag. En veiðigjöldin sko eins og þau voru að stefna í samkvæmt frumvarpi sko Steingríms ..... 

Þarna 2012 

Já og sko þau stefndu náttúrulega bara í það að setja greinina í þrot. Þannig menn sáu það að útgerðin myndi aldrei standa undir 

þeim veiðigjöldum. Og þá voru menn komnir í það að sko ef það á að vera einhver möguleiki á að standa þetta þá yrðum við að fá 

sjómenn til að taka þátt í þessu. Auðvitað þetta var svona hálfgerð sjónarmiðin sem menn voru að horfa á þá en þá höfum við 

kannski geta lengt eitthvað í ólinni eða svoleiðis en, en, en  miðað við á hvaða stefnu veiðigjöldin hafa tekið þá held ég að það sé 

engin alvara í einhverju svoleiðis tali í dag.  

ER þetta, nú sá ég að það er búið breyta frá og með síðasta veiðitímabili var það ekki, he´rna það var búið fella út þetta almenna og 

þetta sértaka, nú er þetta bara orðið eitt  

Já 

Og er það búið að lækka svona rosalega mikið, semsagt heildarupphæðin 

Sko miðað við hugmyndir Steingríms, eða bara miðað við hvernig frumvarpið hans Steingríms var þá er það náttúrulega núna miklu 

lægra heldur en var verið að tala um þá sko. Og og og og hérna enda sko ef að hans hugmyndir eða það frumvarp hefði gengið eftir 

þá værum við bara í einhverri allt annari stöðu í dag sko við það hefði aldrei hvarflað að okkur að byggja ný skip eða eitthvað 

svoleiðis maður væri bara fastur í því að reyna að komast af sko. Það væri allt undir í því sko og eins og mitt viðhorf var þá sko að 

menn hljóta að sjá að sér sko þegar að bróðurparturinn af fyrirtækjunum er farinn á hausinn en við myndum þrauka lengur en aðrir 

einfaldlega vegna þess sko að við vorumbúnir að svona búa okkur dálítið undir þetta sko. Það voru mjög litlar fjárfestingar hér í mörg 

ár sko við vorum orðnir mjög svona sterkir eignalega. Enda höfum við ekkert verið í neinu fikti heldur fyrir utan greinina heldur 

einbeitt okkur að okkar fagi. En  

En nú eru, eru það ekki 5 ný skip? 

Jú við erum búnir að taka á móti tveimur nýjum skipum og erum að smíða þrjú önnur sem koma í fyrsta lagi í haust eða koma á 

næsta ári. 

Ætlið þið að bæta við flotann eða skipta út 

Nei nei, við erum að fækka í sjóskipunum, höfum verið að gera út þrjú, fjögur uppsjávarskip og þessi tvö nýju leysa þau öll af og með 

hina togarana þá kemur bara einn á móti einum. Sko þetta voru 40 ára gömul skip sem við erum að taka út bara það var komin tími á 

endurnýjun á því sko 

Það virðist vera víða svona að koma ný 

Já það er dálítið  um það enda var þörfin orðin ansi brýn. Sko meðalaldur fiskiskipaflotans var alveg orðinn svakalega hár sko. Og það 

er að gerast svona breytingar og nýjungar þar sem við sátum bara á eftir. Bara stór hluti flotans var verið að við vorum að endurnýja 

skip með því að kaupa 10-15 ára skip af Norðmönnum sko. Það var það sem var að gerast. 

Hefur ekkert verið neitt mikið um nýsmíði  

Nei nei, það bara.... 

Og er þetta, er þetta nátturlega tekið bara með lánum, og eru skuldsetningar, eru þær til lækkunar á þessu veiðigjaldi. 

Ekki hefur það verið hjá okkur sko. Það var tekin þarna klukkan bara á miðnætti þarna þegar veiðigjöldin voru sett á eða þarna um 

áramótin að þá var tekin einhver skuldastaða hjá einhverjum fyritækjum og þau sem höfðu að var álitið að þau hefðu skuldsett sig til 

að kaupa... ég man ekki alveg hvað það var hvort þau hefðu skuldsett sig til að kaupa kvóta að þá fengu þau niðurfellingu á 

veiðigjöldum.  Þannig það voru einhver skuldsett fyritæki sem fengu afslátt miðað við skuldastöðuna á einhverjum ákveðnum tíma 

Var það bara alveg í byrjun eða .. 

Já og það er að fjara út, og ég held að þessir afsættir á veiðigjöldum þeir eru að minnka sko. 

Væntanlega kannski með lækkun á gjöldunum sjálfum? 

Já og líka hefur veirð sko það er að draga úr þessum afsláttum sko 

Mundir þú telja að veiðigjöldin eins og þau eru í dag að hérna þau væru ennþá of há? 

Við ráðum alveg við það hérna hjá okkur og erum með fína afkomu núna þrátt fyrir veiðigjöld sko. Þannig að þetta fer vorða mikið 

eftir stöðunni hverju sinni að sjálfsögðu en, ég held að þau eru sko þannig að það er erfitt að dæma um það hvað er sanngjarnt og 

ekki sanngjarnt í þessu sko en ég held nú að greinin ætti að geta lifað við þessi gjöld. 

Veistu eitthvað því þetta er bara ákveðið, eða svona breytingar ákveðnar bara eitt ár í senn. 

Jaaá en það eru samt einhver hlutföll en ég verð nú að viðurkenna það að ég hef ekki verið á kafi í þessu undanfarið.  

Nóg að gera annað bara 

Já 

En hérna, þekkirðu þá eitthvað hvernig þeir reikna þetta út? 

Já ég var nú búinn að setja mig alveg ofan í það sko. Og það er svona það er nátturlega mjög mjög að mínu mati sko það hefur nú 

verið að lagast mikið. Þeir hafa verið að endurbæta þennan grunn mikið þannig að þeir eru farnir að svona, þetta eru orðin miklu 

eðlilegri gjöld en þau voru.  Þau voru alveg út úr korti sko hvernig þau voru að lenda á tegundum því það er sko, er svo misjanft, nú 

má segja að þetta sé orðið svona að þetta sé eðlilegt. Sko því það var, menn lentu í því að vera borga himinhá gjöld af tegundum 
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sem þeir voru að veiða með tapi sko og svo kannski var það tiltölulega lágt á einhverju sem þeir voru að veiða með hagnaði þannig 

þetta var alveg út úr korti sko. En þetta er orðið, komin heldur meiri skynsemi í þessa útreikninga 

Geturðu eitthvað sagt mér hvernig breytingin hefur verið? Þeir eru að reikna þetta út frá þorksígildisstuðlum, er það ekki 

Jú og þorskígildisstuðlarnir sko, þeir hafa fært þetta aðeins nær sko þetta var orðið sko og sko þetta var miðað við tveggja ára 

afkomu eða ég man ekki hvort það voru tvö og hálft eða þrjú ár sem að afkoman var miðuð við sko þannig að það voru allt orðið 

úreltar eða gamlar upplýsingar þegar þetta kom til framkvæmda sko, þeir náðu að færa það um eitt eða tvö ár þannig þetta er orðið 

svolítið nær tíma sko. En ég heyri þegar þú ert að spurja mig það er svo langt síðan ég hef skoðað bara að ég er ekki alveg satt að 

segja ekki alveg með þetta. Til að geta tíundað þetta niður 

Þetta er semsagt orðið miklu jafnara út 

Já það er það 

Hafa þá kannski orðið breytingar á þessum stuðlum hvernig þeir eru reiknaðir út? 

Nei þeir eru nú alltaf reiknaðir eins blessaðir stuðlarnir en það er farið að taka meira tillit til eins og sko hvað hérna svona .... ég ætla 

aðeins athuga þetta, ég þarf aðeins að rifja þetta upp.    Sko það sem var í þessu er það að þetta var tekið heildarframlegðin úr 

greininni og því var skipt niður á þorskígildi. Þannig að það er það sem var alveg ruglað dálítið því þetta var allt orðið svona gamalt. 

Núna er farið niður á afkomu einstakra tegunda, hver tegund fyrir sig reiknuð. Og það er alveg himinn og haf á milli þessar aðferða 

sko 

Jájá, gefur að skilja 

Og svo var farið í það líka að það var til lækkunar eitt árið en var þá til jöfnunar til framvegis. Að það var alveg eins og þegar við 

skiptum úr sko eftirágreiddum sköttum í staðgreiðslu að þá er veriða ð fara í það að nú er greitt jafnóðum sko eftir lönduðum afla. 

En ekki fyrirfram eins og var áður. Áður þá borguðum við fyrirfram miðað við aflamarkið sem við fengum en nú er tekið bara 

landaður afli og tekið af honum Þannig það er búið að gera þarna breytingar sem að eru alla vega með því að gera þetta af einhverju 

viti.  

Þannig að þið eruð ekkert að greiða gjöld af óveiddum afla. 

Nei. 

Það er fínt að fá svona álit frá einhverjum, maður getur ekki alveg ákveðið að allir séu á móti þessu eða alfarið á móti því eða...  

Ég held sko að greinin sjálf í sjálfu sér, jújú, það vru náttúrulega bara eindregin aðstaða á móti þessu eins og þetta var lagt fram af 

Steingrími í byrjun  þetta var það náttúrulega eitthvað sem menn sáu ekki fram á að geta staðið undir. Það var bara það hátt. Svo er 

það spurning hvað er of hátt og hvað er of lágt en þetta var bara að allra mati sko meira að segja ráðgjafar sem hann fékk til að sko 

rýna lögin niðurstaðan var hja´þeim að til lengri tíma litið að þá yrðu aflaheimildirnar allar komnar í hendur ríkisins sko. Því að sko að 

það var hann Daði Már sem var bara ráðgjafi ríkissstjórnarinnar í málinu, þetta var hans skoðun. Það var ekki bara greinin sem var að 

halda því fram að fyrirtækin myndu ekki lifa þessi veiðigjöld af. Þannig að þetta er orðið og hérna uuuu sko árni vilhjálmsson semvar 

nú stjórnarmaður þessa fyrirtækis frá áttatíu og hérna  .. uuu í 25 ár að það var viðtal við hann fyrir aldamót þar sem hann sagði að 

sennilega hefðu ein stærstu mistökin við töku og ásetningu kvótakerfisins verið þau að hafa ekki sett veiðigjöld á Þannig hann var 

alveg sko með það að það hefði verið rétt og sanngjarnt að setja og hafa þau þannig það er ekki það að greinin sé eitthvað alfarið á 

móti þessu sko en það er náttúrlega spurning um hversu hátt þetta á að vera. Menn þurfa að geta rekið fyrirtækin 

Viðtal við Einar Val Kristjánsson, framkvæmdastjóra 
Hraðfrystihússins-Gunnvarar 

Hvaða afstöðu hefur útgerðin til veiðigjalda, annars vegar vegna veiða og hins vega vegna vinnslu? 
Samkvæmt frumvarpi um veiðigjöld þá er skýrt kveðið á um að eigendur fiskiskipa skulu greiða veiðigjald en ekki fiskvinnslur. Því er 
afstaða samtakanna að eingöngu eiga að horfa á þann hagnað sem að myndast við fiskveiðar. Þá eru eigendur fiskiskipa að greiða 
gjald fyrir hagnað sem að myndast í vinnslu. Margar fiskvinnslur sem eru án útgerða byggja eingöngu á því að kaupa afla á markaði, 
hagnaðurinn sem að þar myndast er því skattlagður hjá fiskiskipum sem að eiga ekkert undir fiskvinnslum og því þær eru einungis 
útgerðir.  
Eru gjöldin of há - hvað væri sanngjarnt.? 
Gjöldin eru eins og þau standa í dag of há. Þau sýna ekki stöðu sjávarútvegsins á hverjum tíma þar sem að þau byggja á gömlum 
upplýsingum. Veiðigjöldin eins og þau eru í núverandi mynd skapa fyrirtækum ekki fyrirsjáanlegt og stöðugt rekstrarumhverfi. Þau 
mismuna fyrirtækjum eftir stærð, með því að taka hagnað fiskvinnslunnar inn eins og kom fram hér að ofan, eins þá eru undanþágur 
frá sérstöku veiðigjaldi vegna kaupa á aflahlutdeild og eins fá útgerðir afslátt á álganingu ef hún er undir 1 milljón króna. Íslenskur 
sjávarútvegur er fyrst og fremst í alþjóðasamkeppni við aðrar fiskveiðiþjóðir og ekki síst annan matvælaiðnað eins og alifugla-  og 
kjötframleiðslu. Íslensk fyrirtæki eru stærstu söluaðilar þorsks í Bretlandi með 30% markaðshlutdeild samkvæmt Hagstofunni í 
Bretlandi. Viðvarandi íþynjandi álagning getur því dregið úr samkeppnishæfni greinarinnar, þar sem svigrúm til rekstar, 
nýfjárfestingar og sóknar á markaði verður minna en ella. Því er hætta á að þau geti veikt samkeppnistöðu sjávarútvegsins til lengri 
tíma þar sem að samkeppnisþjóðir greiða ekki sambærileg gjöld og eru þvert á móti niðurgreidd. Sem er þó alls ekki vænlegur kostur. 
Hefur útgerðin með einhverjum hætti hagrætt í rekstri svo hægt sé að koma til móts við veiðigjaldið? Ef svo er, hvernig þá? 
Samþjöppun hefur átt sér stað í greininni á undanförnum áratugum. Hún hefur sérstaklega verið hröð í botnfiski undanfarin áratug. 
Veiðigjöldin leggjast hlutfallsega mest á þær útgerðir sem eru eingöngu í veiðum þar sem að reiknuð „auðlindarenta“ er tekin af 
hagnaði vinnslu einnig. Það þýðir að þær útgerðir sem eru eingöngu í veiðum þurfa að greiða veiðigjald sem tekur tilit til hagnaðar 
sem myndast í vinnslu , en það er hagnaður sem að þær útgerðir sjá aldrei eða koma nálægt. Þetta á einkum við um smærri útgerðir 
sem að selja á markaði og svo síðan frystiskip. Fyrirtækjum sem fá útflutað í þorsk hefur fækkar verulega frá fiskveiðiárinu 
2003/2004 eða um 48% sem eru alls 371 fyrirtæki.  
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Útgerðum heldur áfram að fækka þó svo að afli í þorski hafa farið vaxandi frá fiskveiðiárinu 2007/08.  Því má draga þá ályktun að 
veiðigjalið ýti undir hagræðingu í greinni.  

 
Á mynd hér að ofan má sjá að ákveðnir landshlutar hafa séð fram á meiri fækkun en aðrir. 
Samtökin telja að veiðigjöld í núverandi mynd hafi neikvæð áhrif á hagsmuni sjávarútvegsins og þar með landsmanna til lengri og 
skemmri tíma. Markmið veiðigjalda er aðallega að auka skattheimtuna, án þess að skoða hverjar afleiðingar loinna að verða til 
framtíðar. 
Hafa fjárfestingar á nýjum skipum einhver áhrif á álagt veiðigjald? (kemur skuldsetning til lækkunar á álögðu gjaldi) 
Nei fjárfestingar í nýjum skipum hefur ekki áhrif á álagt veiðigjald. Félag eða einstaklingur með atvinnugrekstur  eiga rétt á lækkun 
vegna vaxtakostnað við kaup á aflahlutdeildum til ársloka 2011. Þessi lækkun rennur út fiskveiðiárið 2016/2017. Með öðrum orðum 
þeir sem að skuldsettu sig til að kaupa aflahlutdeildir áttu rétt á afslætti á sérstöku veiðigjaldi til fiskveiðiársins 2016/2017. 
Hefur útgerðin einhverjar athugasemdir varðandi framkvæmd útreikninga á gjaldstofninum?  
Reiknigrunnur veiðigjalds, eða skattstofn veiðigjalds, felur í sér að miða skuli við gamlar upplýsingar sem Hagstofan birtir í riti sínu 
Hagur veiða og vinnslu. Þessar upplýsingar eru að jafnaði ekki yngri en tveggja ára og ná ekki að endurspegla miklar breytingar i 
sjávarútvegi sem geta orðið á skömmum tima. Í Hagi veiða og vinnslu frá mars 2015 er stuðst við reiknigrunn frá árinu 2013. 
Eigendur fiskiskipa munu greiða veiðigjald á fiskveiðiárinu 2015/16 vegna hreins hagnaðar (EBT) ársins 2013. Hér er verið að kveða 
á um afturvirkni skattaálagningar sem stenst ekki ákvæði stjórnarskrárinnar, þar sem afturvirkni er bönnuð. 
Telur útgerðin réttast að áhafnir tækju á sig hluta af veiðigjaldinu (líkt og t.d. olíukostnað o.fl.) með breytingu á skiptihlutfalli? 
Það hefur verið skoðun samtakanna allur frádráttur vegna álaga stjórnvalda, eins og nýjar og auknar álögur svo sem vegna veiðigjalda, 
tryggingagjalds, raforkugjalds og kolefnisgjalds, verði dregnar frá aflaverðmætum fyrir skipti. 
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