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Abstract 

This project focuses on fees on fisheries which was approved by the Icelandic 

legislative assembly, spring 2002, to be put on Icelandic shipowners. The fees were 

due to take place for the first time the fishing year 2004/2005. In this project I´ll try 

to answer one main question: “What are the affects of the fees on shipowners 

competency ?“ 

In the project the differences between fees on fisheries, tax on fisheries and 

fees on all natural resources, will be discribed. There has been some confusion about  

these definitions, among people in general. A brief describsion on fisheries 

management and fisheries economics, will be included.  

While working on the project some calculations were done about the fees and 

its affects on some choosen shipowners. The shipowners annual accounts were used 

to see the difference between the revenues and the cost. Then, the affect the fees have 

on the relevant shipowner can be seen. The affect on the Icelandic fisheries in 

general.is also included. Facts which were used came from the Directorate of 

Fisheries, The statistical department of Iceland and the tax collector.  

The main conclusion of this project is that fees on fisheries are more difficult 

for small fishowners than shipowners who domain more quoatas. The fee means 

more cost for the shipowner and they can start to change their accounting to show 

less profit. Another conclusion is that if the fees were calculated straight form the 

shipowners profit,they would in most cases pay higher amount than they are paying 

now according to the Directorate of Fisheries calculations.  

 

Keywords 

Fisheries management, Fee on fisheries, Tax on Fisheries, Fisheries profits, Fisheries 

economics. 
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Útdráttur 

Þetta lokaverkefni fjallar um veiðigjald sem samþykkt var að leggja á íslenskar 

útgerðir á Alþingi vorið 2002. Gjaldið var lagt á í fyrsta skiptið fiskveiðiárið 

2004/2005. Með verkefninu er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru 

áhrif veiðigjalds á afkomu útgerðar ? 

 Í verkefninu mun verða gerður greinarmunur á veiðigjaldi, auðlindaskatti og 

auðlindagjaldi. Óhætt er að segja skilgreiningar þessara hugtaka hafa verið misjafnar 

og jafnvel ruglingslegar í umræðunni. Komið verður lítillega inn á 

fiskveiðistjórnunarkerfi og fiskihagfræði.   

 Við vinnslu verkefnisins voru gerðir útreikningar um áhrif veiðigjalds og 

tekið dæmi um útgerðir. Nokkur fyrirtæki voru tekin fyrir og ársreikningar þeirra 

skoðaðir með tilliti til þess hversu hátt hlutfall veiðigjald sé af hagnaði þeirra. Notuð 

voru gögn frá Fiskistofu, ríkisskattstjóra og Hagstofu Íslands. Það kom meðal annars 

í ljós að veiðigjaldið hefur hlutfallslega meiri áhrif á smærri útgerðaraðila heldur en 

stærri aðila. Einnig kom fram að væri veiðigjald reiknað beint af hagnaði 

útgerðaraðila þá myndu þeir í flestum tilfellum greiða hærri upphæð heldur en þeir 

gera núna samkvæmt Fiskistofu. 

 

Lykilorð 
Auðlindagjald,    veiðigjald,    fiskihagfræði,    auðlindarenta,     auðlindaskattur 
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Inngangur 

 Þetta verkefni er bæði heimildaritgerð og rannsóknarverkefni sem byggir á eigin 

útreikningi með opinberar tölur. Við vinnslu verkefnisins voru gerðir útreikningar, 

nokkur fyrirtæki voru tekin fyrir og ársreikningar þeirra skoðaðir með tilliti til þess 

hversu hátt hlutfall veiðigjald sé af arði þeirra. Notuð voru gögn frá Fiskistofu, 

ríkisskattstjóra og Hagstofu Íslands. Einnig voru ársreikningar fengnir beint frá 

tveimur útgerðaraðilum til að hægt væri að bera saman þær tölur sem reiknaðar voru 

út og útgerðirnar greiddu. 

Markmið verkefnisins er að fjalla um áhrif veiðigjalds á afkomu 17 

útgerðarfyrirtækja. Jafnframt því er ætlunin komast að því hvað veiðigjaldið felur í 

sér. T.d. hvort það sé meira hugsað sem leið til að innheimta auðlindarentu eða þá 

hvort hægt væri að nota það sem aðferð við fiskveiðistjórnun.  

 Fyrr á öldum gátu Íslendingar sótt fisk, óhræddir um að þeir væru að ganga á 

fiskistofnana. Bátarnir voru litlir og takmarkað hve langt þeir gátu sótt frá landi og 

borið mikinn afla til baka. Með bættari tækni og aukinni þekkingu var hægt að veiða 

í meira magni og þá um leið ganga á fiskistofnana við landið. Í þessu ljósi varð að 

stemma stigu við óheftri veiði og stjórna hagkvæmri nýtingu fiskistofnana. Segja má 

að með tilkomu kvótakerfisins árið 1984 hafi einhverjum af þessum markmiðum 

verið náð. Fiskveiðistjórnunarkerfið ætti að tryggja okkur Íslendingum þann 

efnahagslega arð sem skapast getur af fiskveiðum. Í seinni tíð hefur svo verið rætt 

um hvernig þessum arði skuli skilað til landsmanna, en hann hefur að mestu leyti 

runnið til útgerðarmanna áður. Ein leið til þess að dreifa arðinum til almennings er að 

láta útgerðamenn greiða sérstakan skatt eða gjald fyrir veiðiheimildir sínar. En hver 

eru áhrif þess að veiðigjald sé lagt á aflaheimildir útgerðarmanna í dag ? 

 Í 1. kafla ritgerðarinnar verður komið inn á fiskihagfræði og útskýrt á 

myndrænan hátt hversu mikil arðsemi þyrfti að vera þannig að hagkvæmt sé að gera 

út skip.  

Í 2. kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hugtök og þá nánar skilgreint hvað 

felst í orðinu auðlindaskattur annars vegar og veiðigjaldi hins vegar. Tekið skal fram 

að orðið auðlindaskattur er notað yfir veiðigjald. Stundum er þetta kallað 

auðlindagjald en helst eru það andmælendur gjaldsins sem hafa tekið upp orðið 

auðlindaskattur. 
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Veiðigjald hefur verið mikið hitamál síðastliðin ár og sitt sýnist hverjum um 

kosti og galla gjaldsins. Mikið hefur verið skrifað af bæði formælendum og 

andmælendum gjaldsins. Oft hefur verið rætt um að leggja aukinn kostnað á útgerðir 

og rifist um hvaða leið væri réttust í þeim efnum. En í september 2004 síðastliðinn 

var valin sú leið að leggja veiðigjald á íslenskar útgerðir. Í 3. kafla verður vitnað í 

nokkur skrif bæði þeirra sem eru á móti veiðigjaldinu og þeirra sem eru samþykkir 

því. 

Í 4. kafla verður fjallað um hvort og þá hver efnahagslegur ávinningur er af 

gjaldinu og hvaða áhrif það mun koma til með að hafa á útgerðaraðila. Ennfremur er 

tæpt á hvernig skiptingu fiskveiðiarðsins gæti verið háttað.   

 Í 5. kafla verður sýnt fram á útreikninga er tengjast viðfangsefninu. Notaðar 

eru upplýsingar frá Sjávarútvegsráðuneytinu, Hagstofu Íslands, Fiskistofu og 

ársreikningum tiltekinna fyrirtækja. Reiknuð eru áhrif veiðigjaldsins á þessi völdu 

fyrirtæki, og sýnt hversu hátt hlutfall veiðigjaldið er af hagnaði þeirra. Þá eru 

niðurstöður kynntar, auk þess sem reynt verður að svara rannsóknarspurningunni í 

ljósi umfjöllunarinnar.  
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1 Af hverju auðlindagjald ? 

Fiskihagfræði fjallar um þau efnahagsvandamál sem fylgja því að hagnýta auðlindir 

sem ekki eru í séreign, heldur eru sameign heillar þjóðar t.d. eins og fiskistofnarnir á 

Íslandi. Áður en fiskistofnarnir voru ofveiddir var ekki litið á þá sem sérstaklega 

verðmæta auðlind. En þar sem skortur er eitt aðalviðfangsefni hagfræðinnar verður 

hann að koma til svo að auðæfi verði verðmæt og eftirsóknarverð. Á síðustu öld hafa 

fiskistofnar heims orðið takmörkuð gæði og þess vegna verðmætir. Þessi verðmæti 

keppast menn við að hagnýta á sem bestan hátt þannig að unnt verði að skapa sem 

mestan arð af fiskveiðum. Í þessu kapphlaupi þarf annars vegar að taka tillit til 

líffræðilegra takmarkana fiskistofnanna og haga veiðum þannig að efnahagsleg gæði 

verði í hámarki. Taka verður tillit til afleiðinga sem kunna að verða af veiðunum, 

bæði á meðan á þeim stendur og þegar fram líða stundir. Sé of stíf sókn í fiskistofn 

geta tekjur verið miklar það árið en í framtíðinni engar. Með skynsamlegri 

fiskveiðistjórnun sjáum við til þess að stefnt sé að sjálfbærri nýtingu fiskistofna og 

tryggjum þannig að sjávarútvegur verði áfram öruggur hluti af góðu efnahagslífi 

landsins. Hér gefur að líta skýringarmyndir úr fiskihagfræði sem sýna áhrif sóknar á 

arð af fiskveiðum. 
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Mynd 1  Grunnyfirlitsmynd úr fiskihagfræði.   
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Mynd 1 lýsir undirstöðuatriðum í fiskihagfræði.1 Beina línan táknar heildarkostnað 

við veiðarnar (sýnt ofan við sóknina, meiri sókn → hærri kostnaður) og þar sést að 

við aukna sókn eykst kostnaðurinn. Fleygboginn sýnir tekjurnar sem verða til við 

fiskveiðarnar. Ennfremur sést á myndinni að hámarksafli (e. MSY – Maximum 

Sustainable Yield) gefur ekki hámarksarð af veiðunum.2 Hámarksarður næst við 

aðeins minni sókn og er sá afli táknaður MEY (e. Maximum Economic Yield), og er 

sú sókn 2 á þessari mynd (merkt inn á sem lóðrétta línan við sóknina 2). Þar er 

arðurinn af veiðunum í hámarki. Ef veiðarnar eru auknar meira en sóknin 2, þá eykst 

jaðarkostnaðurinn við veiðarnar meira en jaðartekjurnar. Ef veiðin er minni en 

sóknin 2 þá lækka jaðartekjurnar hraðar en jaðarkostnaðurinn eykst. 

 Skoðum síðan nánar skurðpunkt fleygbogans og kostnaðarfallsins. Þar er 

frjáls sókn (e. OSY- Optimum Sustainable Yield). Ef engin stjórn er á fiskveiðunum 

og frjálsar veiðar eru leyfðar verður enginn arður af veiðunum, af því að 

heildarkostnaðurinn er jafn heildartekjunum. Þess vegna er mikilvægt að takmarka 

sókn í fiskistofnana því að öll sókn sem er minni er frjáls sókn leiðir af sér að 

meðalafrakstur á sóknareiningu er hærri en meðalkostnaður. Þannig fáum við arð af 

veiðunum. 

 

1 Mynd tekin úr lokaverkefni Arnljóts Bjarka Bergssonar 2002, Sókn í aflamarkskerfi, en uppraunaleg heimild er mynd úr 

bók Gylfa Þ. Gíslasonar, Fiskihagræði, mynd 6a bls. 45 og bls. 54. 
2 Það er háð þeim skilyrðum að sóknarkostnaður lækki með stækkandi stofnstærð og hækki með minnkandi stofnstærð.
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Mynd 2  Breytingar á arði við takmörkun sóknar með aukningu kostnaðar. °°  

Á Mynd 2 má sjá breytingar sem verða á arðinum ef sóknin er takmörkuð með því að 

auka kostnaðinn við útgerðina.3 T.d. með því að leggja veiðigjald á útgerðaraðila. 

Ofangreind Mynd 2 sýnir hvernig sóknin er minnkuð úr 3,75 í 3,5 með álagningu 

veiðigjalds á útgerðina, kostnaðarlínan hliðrast upp. Ef gjald er hins vegar lagt á 

landaðan afla þá væri tekjufallinu þrýst niður. Ef veiðigjald er lagt á útgerðina þá 

sáum við líka hvernig kostnaðaraukningin leiðir til minnkandi arðs af veiðunum. Það 

er arður fyrir og eftir kostnaðaraukningu.  

Við álagningu veiðigjalds getur tilgangurinn verið tvíþættur. Annars vegar er 

veiðigjald notað við sóknarstýringu og hins vegar notað til innheimtu 

auðlindarentunnar. Hér á landi er kvótakerfið notað til að stjórna fiskveiðum. Leyft 

er að veiða heildaraflakvóta á hverju tilteknu fiskveiðiári. Þannig má draga þá 

ályktun að hér á Íslandi sé tilgangur veiðigjaldsins meira fólginn í því að innheimta 

auðlindarentuna. Veiðigjald er þess vegna ekki tæki til að tryggja hagkvæma nýtingu 

fiskistofnanna eins og auðlindaskattur átti að vera heldur aðferð til þess að dreifa 

arðinum af sameiginlegum fiskistofnum.4

3 Mynd tekin úr lokaverkefni Arnljóts Bjarka Bergssonar 2002, Sókn í aflamarkskerfi, en uppraunaleg heimild er mynd úr 

bók Gylfa Þ. Gíslasonar, Fiskihagræði, mynd 6a bls. 45 og bls. 54. 
4 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Rökin fyrir veiðigjaldi, greining og gagnrýni. Bls. 151 í Skírni vor 2000. 
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2 Skilgreining á auðlindaskatti 
 

Hér verða gerð skil á hvað felst í hugtakinu auðlindaskattur annars vegar og 

veiðigjaldi hins vegar. Vert er að benda á að þetta er ekki einn og sami hluturinn.  

Það eru helst andmælendur veiðigjaldsins sem hafa kosið að nota orðið 

„auðlindaskattur“ yfir veiðigjaldið og vilja meina að með þessu gjaldi sé verið að 

leggja á sérstakan skatt á sjávarútveg í landinu.  

 Orðið auðlindaskattur er að vissu leyti rangnefni í sambandi við veiðigjaldið.  

Hér er ekki um að ræða skatt eins og t.d. eignaskatt, sem allir greiða. „Gjald fyrir 

afnot af fiskistofnunum er afgjald fyrir hagnýtingu verðmætrar sameignar, algerlega 

hliðstætt því gjaldi, sem allir, er hagnýta eignir annarra, verða að greiða fyrir þau 

afnot“ (sbr. Gylfi Þ. Gíslason 1991:147). Það telst t.a.m. ekki til skatts þegar 

fiskverkendur greiða fyrir fisk sem þeir verka og að sama skapi er það ekki skattur 

þegar að húsfreyjan borgar bakaranum hveitið sem hún notar í brauðbaksturinn, svo 

dæmi séu tekin.5

Þegar rök eru sett fyrir auðlindaskatti má telja fram nokkur hlutverk hans.  

Auðlindaskatti er ætlað að leysa mörg vandamál. Má þar nefna að útrýma sóun í 

sjávarútvegi, jafna hagsveifluna, leiðrétta gengisskráningu og leysa tekjuvanda 

ríkissjóðs.6 Þegar talað er um að útrýma sóun í sjávarútvegi hefur til að mynda verið í 

umræðunni hér á landi að nauðsynlegt sé að innheimta einhvers konar gjald af 

fiskveiðum til þess að ná fram aukinni hagkvæmni af veiðunum. Í kafla 2.1.

Veiðigjald og 2.2. Auðlindaskattur má sjá nánari skilgreiningar á veiðigjaldi annars 

vegar og auðlindaskatti hins vegar.  

 

2.1 Veiðigjald 

Með veiðigjaldi/auðlindagjaldi er átt við endurgjald fyrir afnot eða hagnýtingu á 

eignum sem eru í eigu þjóðarinnar. Hægt er að veita einstaklingum heimild til afnota 

á náttúruauðlindum gegn gjaldi og nýtur slík afnotaheimild verndar eins og óbein 

eignarréttindi.  

 
5 Dæmi tekin úr Fiskihagfræði eftir Gylfa Þ. Gíslason. 
6 Guðmundur Magnússon. 1990.  Hagsæld í Húfi bls. 33-37. 
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Skilgreining á veiðigjaldi er eftirfarandi : 

Gjaldtaka í tengslum við úthlutun veiðiheimilda fyrir afnot af sameiginlegri auðlind, 
t.d. ákveðna krónutölu á hvert þorskígildiskíló. Gjaldið gæti runnið í ríkissjóð og verið 
notað t.d. til þess að greiða kostnað hins opinbera við sjávarútveg, svo sem eftirlit og 
hafrannsóknir (sbr. http://www.hi.is/~agustei/agust/ordasafn_r=4.asp). 

 

Vorið 2002 var samþykkt með lögum á Alþingi að leggja svo kallað auðlindagjald á 

íslenskar útgerðir og munu þá handhafar veiðileyfa greiða það með afkomutengdu 

veiðigjaldi. Þá var ákveðið að gjaldið skyldi lagt á í fyrsta sinn 1.september árið 

2004. Þetta gjald mun ekki koma strax að fullu til innheimtu, en þegar að svo verður 

(árið 2009) má gera ráð fyrir því að fjárhæð þessi nemi allt að þremur milljörðum 

króna. Þá er miðað við afkomu útgerðarfyrirtækjanna og úthlutaðra veiðiheimilda á 

árunum 2001 til 2002.7

Auðlindagjaldið eða veiðigjaldið eins og það er kallað í daglegu tali verður 

innheimt af Fiskistofu og verður það gert þrisvar sinnum á ári í þremur jöfnum 

greiðslum. Gjalddagar eru alltaf þeir sömu eða 1. september, 1. janúar og 1. maí.  

Eindagi er 15 dögum seinna en uppgefnir gjalddagar og hafi viðkomandi útgerð ekki 

gert skil á veiðigjaldinu er lögveð í skipinu fyrir gjaldinu. Tekið skal fram að gjaldið 

er ekki afturkræft þó svo að viðkomandi útgerðaraðili nýti ekki sínar veiðiheimildir. 

Einnig verður gjald á hvert skip aldrei minna en sem nemur 5000 krónum. Það ber að 

nefna að ef breyttar reglur verða á tilteknu fiskveiðiári um leyfðan heildarafla 

(aukning eða minnkun á kvóta til útgerðaraðila) verður Fiskistofa að endurgreiða 

viðkomandi útgerð þá upphæð sem áður hafði verið innheimt fyrir hvert 

þorskígildistonn, eða sem nemur skerðingu viðkomandi aðila. Þeir aðilar sem leigja 

kvóta borga ekki veiðigjaldið af honum, aðeins sá aðili sem fær honum úthlutað og 

leigir hann síðan frá sér. 8

Á móti veiðigjaldinu verða önnur gjöld felld niður sem útgerðir hafa áður 

þurft að borga. Má þar nefna tímabundin gjöld í Þróunarsjóð sjávarútvegsins (en það 

nam 1,442 kr. á hvert þorskígildiskíló á fiskveiðiárinu 2003/2004) og 

veiðieftirlitsgjald sem greitt var til Fiskistofu (var m.a. notað í rekstur Fiskistofu). 

 
7 Upplýsingar sóttar af vef sjávarútvegsráðuneytisins á http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/frettir/nr/833
8 Sótt af vef sjávarútvegsráðuneytisins af http://sjavarutvegsraduneyti.is/ 
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Þessi gjöld námu um 1077 m.kr. fyrir árið 2004. Þar af 742 m.kr. í Þróunarsjóðinn og 

335 m.kr. í veiðieftirlitsgjaldið.9

Við útreikning á veiðigjaldinu skal leggja aflaverðmæti miðað við tímabil 

sem hefst 1. maí næstliðið ár en lýkur 30. apríl ári síðar. Frá aflaverðmætinu skal 

draga reiknaðan olíukostnað, reiknaðan annan rekstrarkostnað og reiknaðan 

launakostnað á sama tíma. Sú tala sem kemur út úr þessum reikningum er síðan 

notuð við útreikning á veiðigjaldi komandi árs og er það 9,5% af niðurstöðutölu í 

krónum á hvert þorskígildiskíló. (1 kg af þorski er 1 þorskígildi).10 

Þann 1. september 2004 var innheimting veiðigjalds 1,99 kr. á hvert úthlutað 

þorskígildiskíló í veiðiheimildum (sem sagt 6% af ofangreindri niðurstöðutölu). Gert 

er ráð fyrir því að veiðigjaldið muni skila sem nemur um 935 m.kr. í ríkissjóð á 

fiskveiðiárinu 2004/2005, en ef það væri að fullu komið til framkvæmdar myndi það 

skila sem nemur 1.475 m.kr. í ríkissjóð. 11 Í Töflu 1 má sjá hvernig veiðigjaldið er 

reiknað út.  

 

9 A.t.h. að gjöld í Þróunarsjóð og veiðieftirlitsgjöld voru ekki hluti af auðlindarentu og þess vegna kemur veiðigjald ekki í 

stað þeirra þó svo þau detti út. Hámark var á gjöldum í Þróunarsjóð „ Skal gjaldið á árinu 1997 nema 849 kr. á hvert 

brúttótonn en þó skal gjaldið aldrei vera hærra en 322.000 kr. fyrir hvert skip“ sbr. sjávarútvegsráðuneytið.
10 Veiðigjald er 6% fyrir árið 2004, 6,6% fyrir árið 2005, 7,3% árið 2006, 8% árið 2007, 8,7% árið 2008 og að lokum 9,5% 

árið 2009 þegar gjaldið verður að fullu komið til framkvæmdar (og verður þá eins og áður sagði allt að þrír milljarðar króna). 

Þetta er gert með þessum hætti til að gefa eigendum fiskiskipa aðlögunartíma.   

11 Djúpið, vefrit sjávarútvegsráðuneytisins  sótt af http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/utgefid-efni/Vefrit/nr/834 .
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Útreikningar á veiðigjaldi. 

 Viðmið Veiðigjald 9,5 % Veiðigjald 2004/2005 

Aflaverðmæti 60,858 m.kr 68,184 m.kr 

Olía 6,218 m.kr 6,259 m.kr 

Annar kostnaður 17,568 m.kr 20,180 m.kr 

Laun 39,8 % 24,222 m.kr 27,137 m.kr 

Viðmið veiðigjalds 12,850 m.kr 14,608 m.kr 

Til útreiknings 

9.5% 

1,221 m.kr 1,388 m.kr 6 % 877 m.kr 

Afli til útreiknings 

á veiðigjaldi og 

aflaverðmæti.  

460.000 

þorskíg.tonn 
441.350 þorskíg.tonn 

 

441.350 þorskíg.tonn 

Veiðigjald á úthl. 

heimildir 

2,65 kr/kg þígt 3,14 kr/kg þígt 1,99 kr/kg þígt 

Áætluð úthlutun 

og afli næsta árs. 

470.000 þígt 470.000 þígt 470.000 þígt 

Veiðigjald 

2004/2005 miðað 

við ofangreindar 

fosendur 

1,245 m.kr 1,475 m.kr 935 m.kr 

Tafla 1 Útreikningar á veiðigjaldi. Heimild. Djúpið, vefrit sjávarútvegsráðuneytisins  sótt af 

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/utgefid-efni/Vefrit/nr/834 . Rauntölur árið 2000 skv. upplýsingum 

Þjóðhagsstofnunar. 

Þess má geta að mikil umræða hefur verið um þetta gjald og eru menn ekki á sama 

máli. Hagfræðingar telja hins vegar að „skattar“ eins og veiðigjaldið séu hlutlausir 

og sé þeim stillt í hóf muni þeir ekki hafa hlutfallsleg áhrif á notkun annarra 

framleiðsluþátta. Haft er eftir Rögnvaldi Hannessyni prófessor í fiskihagfræði að 

veiðigjald ætti ekki að skekkja vinnuafl og fjármagn, og þess vegna ekki hafa áhrif á 

hagkerfið.  
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2.2 Auðlindaskattur 

Auðlindaskattur er sérstök skattlagning á atvinnurekstur fyrir nýtingu auðlindar.  

Skilgreining á auðlindaskatti hljómar svona :  

Gjaldtaka eða skattlagning af opinberri hálfu vegna notkunar á auðlindum. Oft notað 
sem samheiti yfir veiðileyfagjald. Munur er á gjaldi og skatti. Ef gjald rennur til 
afmarkaðs verkefnis til að bera uppi kostnað við það sem gjaldið er lagt á, t.d. 
stöðumælasekt sem er ráðstafað til að sinna eftirliti með stöðumælum, þá er ekki um 
skatt að ræða. Skattur er gjaldtaka sem rennur til almennra verkefna sem tengist ekki 
sérstaklega gjaldendum, t.d tekjuskattur.                                       .    
(sbr. http://www.hi.is/~agustei/agust/ordasafn_r=4.asp). 

 

Eins og áður sagði er orðið auðlindaskattur oft notað sem samheiti yfir svo kallað 

veiðigjald af andmælendum gjaldsins. En auðlindaskattur er lagður á nýtingu 

auðlinda, óháð eignarhaldi á þeim.  

 Hugmyndir um að auðlindaskattur sé greiddur fyrir nýtingu náttúruauðlinda 

eru ekki alveg nýjar á nálinni. Haft er eftir Bjarna Braga Jónssyni (1990) að 

hugmynd hans af auðlindaskatti hafi fyrst komið til á árunum 1961-1962. Þessi 

hugmynd hafi þá þegar heyrst frá danska hagfræðingnum Jens Warming árið 1911 og 

aftur árið 1931. Bjarni gerir síðan fulla grein fyrir hugmynd sinni árið 1975 í 

Fjármálatíðindum, 3. hefti. Í því riti er rætt um grundvallarrök fyrir auðlindaskatti og 

ennfremur eru hagstjórnarvandamál rædd.   
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Mynd 3 Heimild, Bjarni Bragi Jónsson. 1990. ,,Enn um auðlindaskatt“  Hagsæld í húfi, bls. 8.   

 

Á Mynd 3 sjáum við skýringarmynd sem fengin er að láni frá Bjarna Braga Jónssyni.  

Myndin sýnir sókn (skip) á lárétta ásnum en aflatekjur og kostnað á hverja 

sóknareiningu (hvert skip) á lóðrétta ásnum. Þannig sjáum við að heildartekjur og 

kostnaður eru líka sýnd með flatarmáli reitanna. Áhrif veiða á stærð fiskistofna, 

árgangasamsetningu og skiptingu á misstórum veiðiflota koma fram í fallandi 

meðalafla á hvert skip. Þess vegna er aflaauki ört fallandi á heildina litið vegna 

síðasta skips, sem við bætist hverju sinni. Í líkaninu er gert ráð fyrir að kostnaður á 

sóknareiningu sé óbreyttur auk vinnuframlags sjómanna.  

 Á Mynd 3 sést að kjörsókn er þegar sóknin er A. Þegar þeirri sókn er náð er 

aflaauki hvers skips meiri en kostnaðurinn og þannig myndast auðlindaarður (táknað 

með þríhyrning innan aflaaukningarlínunnar og ofan við kostnaðarlínuna). Ef síðan 
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sóknin er aukin sést að sókn umfram kjörsókn leiðir til minnkandi aflaauka miðað 

við kostnað á hverja einingu, þar til jafnvægisstöðu er náð við sóknina B. Við þann 

punkt er allur auðlindaarðurinn tapaður í sóknarauka. Það er óhagkvæmt að auka 

sókn frá punkti A í átt að B, og endar þannig að ekkert hefst upp í kostnað síðustu 

einingarinnar. 

 Samkvæmt Bjarna Braga Jónssyni12 er ráð til lausnar á misræmi milli 

útvegsmanna og þjóðfélagslegrar hagkvæmni. Sú lausn felst í að leggja á 

auðlindaskatt, sem nemur muninn milli meðalafla og aflaauka við kjörsókn (punktur 

A). Við sjáum það svæði merkt inn á Mynd 3 sem auðlindaskatt. Þetta svæði er fyrir 

ofan kostnaðarlínu en skatturinn er jafn þeim auðlindaarði sem áður var greindur.    

 Þrátt fyrir að ofangreindar hugmyndir komi fram snemma á 20. öldinni hefur 

mikið vatn runnið til sjávar síðan þá. Á Íslandi var tekið að stjórna fiskveiðum með 

tilkomu kvótakerfisins árið 1984. En með því átti að draga úr sókn í fiskistofnana við 

Ísland, minnka fiskiskipaflotann og auka hagkvæmni. Sumir halda því fram að 

gallinn við kvótakerfið felist í því að ekki sé búið að innheimta sérstakan 

auðlindaskatt af þeim sem eiga kvóta. Hafi það verið gert þá væri búið að minnka 

fiskiskipaflotann við Ísland í kjörstærð. Auðlindaskattur skapaði þess vegna meiri 

hagkvæmni.  

 

2.3 Veiðigjald á afla utan íslenskrar lögsögu 

Veiðigjald er háð þeim arði sem skapast við fiskveiðar og það hækkar eftir því sem 

arðurinn verður meiri hjá útgerðaraðilum. Veiðigjald er lagt á úthlutað aflamark 

hvort sem aflinn veiðist eða ekki. Innan íslensku lögsögunnar voru óveidd 17.000 

þorskígildiskíló á síðasta fiskveiðiári13 og utan lögsögunnar rúmlega 35.000 

þorskígildiskíló. Þetta eru alls 52.000 tonn * 1,99 kr.kg eða sem nemur 103.480 

milljónum króna sem íslenskir útgerðaraðilar verða að borga fyrir óveiddan afla.14 

Auk þessa voru 180.000 tonn af loðnu óveidd síðastliðið fiskveiðiár, en þau 

samsvara 9000 þorskígildum (en loðna er 0,05 þorskígildiskíló). Af þessu þyrftu 

 
12 Bjarni Bragi Jónsson 1990. 
13 Óveitt á fiskveiðiárinu 2003-2004, sbr. töflu frá Fiskistofu    

http://www.fiskistofa.is/heildar_aflamark.php?teg=1&kvtime=0304 
14 Pistill á 200 mílur.is  frá 18.11.2004.  Skattlagning fáránleikans. 
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síðan útgerðaraðilar að borga (9000 tonn * 1,99 kr.kg) eða sem samsvarar rúmum 18 

milljónum króna fyrir afla sem þær veiddu ekki.   

Útgerðarmenn eru óánægðir með þau veiðigjöld sem þeir þurfa að borga af 

veiðiheimildum á afla utan íslenskrar fiskveiðilögsögu. Íslendingum hefur verið 

úthlutað aflaheimildum á fjarlægum miðum miðað við fengna aflareynslu, t.d. í 

Smugunni, á Reykjaneshrygg og á Flæmska hattinum. Útgerðarmenn hafa í þessum 

tilfellum fjárfest mikið og stundað nokkurs konar tilraunastarfsemi til að afla þessarar 

veiðireynslu, með tilheyrandi kostnaði og jafnvel taprekstri. „Á síðustu árum hafa 

úthafsveiðar skilað tugum milljarða í þjóðarbúið“ (sbr. Landsamband Íslenskra 

Útgerðarmanna 1998:5). Þetta eru tekjur sem koma af veiðum utan íslenskrar 

lögsögu. Veiðigjald á þessar aflaheimildir munu auka kostnað útgerðaraðila.  

Útgerðaraðilar höfðu þá þegar fjárfest í skipum og öðrum tækjum til þess að 

hefja veiðar á alþjóðlegum hafsvæðum eins og Flæmingjagrunni (rækju), Barentshafi 

(þorski) og norsk-íslenska síld. Þetta kostaði mikinn taprekstur fyrstu árin (og er 

jafnvel enn tap á úthaldi rækjuskipa á Flæmingjagrunni). 75% af þeim kvóta fellur 

niður vegna þess að ekki borgar sig að veiða hann. Útgerðaraðilar spyrja þess vegna 

með hvaða rökum hið opinbera leggi veiðigjald á þessar aflaheimildir og flokki þær 

sem sameign þjóðarinnar ? Við Íslendingar eigum ekkert tilkall til þessa kvóta og 

hann flokkast ekki sem sameign þjóðarinnar. Hér því vert að spyrja hvers vegna 

útgerðarmenn þurfi að borga veiðigjald fyrir fisk sem ekki er hagkvæmt að veiða og 

verður ekki veiddur ?15 Á Mynd 4 sést afli og verðmæti hans sem veiddist utan 

íslenskrar lögsögu árið 2003. 

 

15 Að sögn Karítasar Jónsdóttur hjá fjármála og rekstrarsviði Fiskistofu er veiðigjald lagt á aflaheimildir utan íslenskrar 

lögsögu. 
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Afli og verðmæti afla eftir fiskveiðisvæðum 
árið 2003
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Mynd 4 Verðmæti heildarafla utan íslenskrar lögsögu árið 2003. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Norsk lögsaga  =  676.670 milljónir. 

Rússnesk lögsaga =  308.315 milljónir 

Flæmingjagrunn =  617.480 milljónir 

Önnur veiðisvæði =  2.549.768 milljónir. 

Alls         =  4.152.233 milljónir króna. 
 

Til samanburðar má sjá Mynd 5 hér að neðan sem sýnir afla og verðmæti hans sem  

veiddist á Íslandsmiðum árið 2003. 
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Mynd 5 Heildaraflaverðmæti ársins 2003 á Íslandsmiðum. Heimild: Hagstofa Íslands. 

Afli utan íslensku lögsögunnar er að verðmæti 4.152.233 milljónir króna en innan  
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lögsögunnar að verðmæti 63.125.449 milljónir króna. Aflaverðmæti utan íslenskrar  

lögsögu er þá 6,57 % af verðmæti þess afla sem veiddist innan lögsögunnar. Það er  

þess vegna stór biti að kyngja fyrir útgerðarmenn sem skyndilega þurfa að greiða  

þennan aukakostnað sem veiðigjaldið er auk þess að sækja út fyrir Íslandsmið. 
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3 Formælendur og andmælendur 

auðlindaskatts 
Mikil umræða hefur verið um það síðastliðin ár hvort leggja ætti á 

sjávarútveginn einhvers konar veiðileyfagjald eða auðlindaskatt. Því er 

mikilvægt að fjalla um skrif manna um efnið þannig að lesandi þessa ritgerðar 

geti betur glöggvað sig á því um hvað ágreiningur manna snýst. Margir hafa 

ritað um málið og látið skoðanir sínar í ljós og eru ýmist með eða á móti því að 

á útveginn verði lagður sérstakur skattur eða gjald. Vert er að spyrja sig hvort 

umræðan snúist um að hér á landi verði rekinn traustur og öflugur 

sjávarútvegur sem er undirstaða þeirrar velmegunar sem við Íslendingar búum 

að í dag ?16 Andstæðingar veiðigjaldsins vilja meina að svo sé ekki og segja að 

miðað við hvernig umræðan um skatt á útveginn hefur þróast mætti halda að 

um ræddi fjársjóð sem nota mætti til að greiða viðskiptahallann. Ennfremur 

hafa þau rök heyrst frá formælendum veiðigjaldsins að hægt yrði í framtíðinni 

að afnema tekjuskatta einstaklinga með þessari nýju tekjuöflunarleið hins 

opinbera. Andstæðingar veiðigjalds eru þeirrar skoðunar að með þessu tali sé 

verið að rugla almenning, sem af þessum sökum er orðinn hlynntur því að 

veiðigjald verði lagt á sjávarútveginn. Meðmælendum veiðigjaldsins finnst 

aftur á móti rétt að útgerðarmenn borgi leigu fyrir afnot sín af auðlindinni (sem 

er sameign íslensku þjóðarinnar samkv. 1. grein laga um stjórn fiskveiða). Þá 

segja andmælendur gjaldsins að ef gjald verði lagt á útveginn fyrir afnot af 

auðlindinni þá beri að láta borga fyrir afnot af öðrum náttúruauðlindum 

landsins. Nefna þeir landbúnað, ferðamennsku og orkuöflun í þessu samhengi. 

Með því að leggja einungis auðlindagjald á sjávarútveginn þá sé verið að 

mismuna atvinnugreinum.   

 Eitt rit sem mikið er vitnað í þegar umræða um veiðigjald ber á góma er 

skýrsla Hagfræðistofnunar, en skýrslan var nefnd „Veiðigjald og skattbyrði 

byggðarlaga“. Þeir sem eru á móti því að veiðigjald verði lagt á vitna í þessa 

skýrslu og segja að hún sýni að veiðileyfagjald yrði óréttlátur skattur sem 

 
16 200 mílur.is 
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myndi ekki skapa nýja fjármuni og hafa slæm áhrif á landsbyggðina. Þeir sem 

eru hlynntir veiðileyfagjaldinu hafa líka gagnrýnt skýrsluna og segja hana 

lítilsvert gagn út frá hagfræðilegu sjónarmiði.17 (sbr. Ægir, 90 (5), 

Landsbyggðarskattur eða sanngirnismál, bls.33)      

 Í næstu tveimur köflum verður umræðan um veiðigjald skoðuð. Þannig 

verða gerð skil á skoðunum fræðimanna sem ýmist eru með eða móti gjaldinu. 

Hér að neðan verða tekin nokkur dæmi sem skrifuð hafa verið um málefnið, þá 

annars vegar formælendur og hins vegar andmælendur gjaldsins.   

 

3.1 Rökin með auðlindaskatti 

Þegar talað er um veiðigjald eru rökin fyrir þeim tvenns konar. Annars vegar 

réttlætisrök og hins vegar hagkvæmnisrök.18 Réttlætisrökin fela í sér að 

óréttlátt sé  að útgerðaraðilar fái úthlutað kvóta úr sameiginlegri auðlind 

þjóðarinnar því þeir geti síðan hagnast með því að kaupa eða selja kvóta 

(veiðiheimildir) án þess að greiða nokkuð til eigenda auðlindarinnar, þ.e. 

þjóðarinnar. Hagkvæmnisrökin gera ráð fyrir að hagnaður verði í íslenskum 

sjávarútvegi ef fiskveiðiarður eykst. Það leiðir síðan til þess að raungengi 

hækkar sem aftur leiðir til þenslu í greininni og öðrum atvinnugreinum. Þetta 

gerir öðrum útflutningsgreinum erfiðar fyrir þar sem þær eiga þegar erfitt fyrir 

við hlið sjávarútvegsins. Menn sem eru hlynntir veiðigjaldinu vilja þess vegna 

að það sé lagt á til þess að jafna starfsskilyrði á milli atvinnugreina í landinu og 

stuðla að uppbyggingu fleiri atvinnugreina.19 

Meðmælendur veiðigjaldsins eru annars almennt sáttir við kvótakerfið, 

það tryggir að menn veiði aðeins leyfðan hámarksafla og takmarkar heildarafla 

hvers fiskveiðiskips.20 En þessir aðilar eru ósáttir við að ekki hafi verið 

innheimt sérstakt gjald/skattur af útgerðaraðilum. Vilja menn meina að vegna 

 
17 Fundur sjávarútvegsráðuneytisins á Akureyri (1997) þar sem skýrsla Hagfræðistofnunar var kynnt. Sbr. 

Landsbyggðarskattur eða sanngirnismál í  Ægi.  
18 Hagfræðiorðabók Ágústs Einarssonar, sótt af http://www.hi.is/~agustei/agust/ordasafn_r=3.asp ).  Þar er talað 

um tvenns konar rök fyrir veiðigjaldinu, hagkvæmnisrök og réttlætisrök. 
19 Auðlindanefnd, ársskýrsla með fylgiskjölum1999, bls.209. 
20 Dr. Birgir Þór Runólfsson. Á að leggja á auðlindaskatt ? Sótt af http://www.hi.is/~bthru/dv2.html
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þess hafi ekki verið náð fram því markmiði kvótakerfisins sem miðar að því að 

minnka flotann á Íslandsmiðum niður í kjörstærð. Ríkisvaldið ætti þess vegna 

t.d. að selja kvótann á uppboði. „Hagfræðingar eru yfirleitt þeirrar skoðunar að 

út frá hagkvæmis- og réttlætissjónarmiðum sé heppilegast að útdeila 

verðmætum til almennings með almennum útboðum þar sem allir hafi jafna 

möguleika“ (sbr. Auðlindanefnd 1999,  Áfangaskýrsla með fylgiskjölum bls. 

221). Rökin fyrir því eru þau að þannig væri tryggt að þeir sem gerðu mestu 

verðmætin úr kvótanum fengu hann að lokum. Auk þessa gæti álagning 

veiðigjalds hjálpað til við að útrýma sóun á fiskveiðum og þessi nýja tekjulind 

gæti orðið til þess að virðisaukaskattur yrði lækkaður og tekjuskattur jafnvel 

lagður af.21 Gjaldið ætti að ná fram þeirri auðlindarentu sem skapast í 

sjávarútveginum. Það er þess vegna eðlilegt að leggja gjaldið á úthlutaðan 

kvóta.22 

Meðal þeirra sem vilja að veiðigjald verði tekið upp eru Samtök 

iðnaðarins. Þau vilja taka upp veiðigjald á hagfræðilegum forsendum. Kannanir 

hafi sýnt að 95% hagfræðinga, 70% þjóðarinnar og 30 % þingmanna séu 

hlynntir því að veiðigjald verði lagt á sjávarútveginn. Sveinn Hannesson 

framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins vill að veiðigjald verði notað til að 

greiða niður erlendar skuldir og draga þannig úr sveifluáhrifum. Þannig fari 

réttlætið og hagfræðin saman. Sjávarútvegurinn eigi að greiða fyrir not af 

fiskiauðlindinni eins og að iðnaðarfyrirtæki borgi rafmagnsreikninga.23 

Veiðigjald mun hafa áhrif á sjávarútveginn en þegar til lengdar lætur veitir 

tilkoma þess öðrum atvinnugreinum eins og iðnaði og þjónustu tækifæri til að 

þróast og dafna við hlið sjávarútvegsins.24 

Aðrir stuðningsmenn veiðigjalds eru Morgunblaðið, Dagblaðið Vísir, 

nær allir hagfræðingar sem hafa ritað um málið auk einhverra 

raunvísindamanna. Borið hefur talsvert á því að útgerðarmenn og sjómenn séu 

á móti gjaldinu.25 Ein ástæða þess er byggðaröskun vegna mismikillar 

skattálagningar. Þeir aðilar sem eru hlynntir veiðileyfagjaldinu segja það ekki 

 
21 200 mílur.is, sótt af  http://www.200milur.is/ . 
22 Auðlindanefnd 1999,  Áfangaskýrsla með fylgiskjölum bls. 222. 
23 Sveinn Hannesson 1997  bls. 34.  
24 Bjarni Bragi Jónsson 1991:9.   
25 Gylfi Þ. Gíslason 1991. 
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vera rök hjá andstæðingum að byggðaröskun kunni að eiga sér stað. Það sé í 

höndum ríkisstjórnarinnar að ákvarða hvar byggð í landinu haldist, það sé ekki 

hagkvæmt að halda uppi illa reknum útgerðum til að halda byggð hér og þar 

um landið. Þessir aðilar segja líka að það sé ekkert að því þó veiðiheimildir 

flytjist á suðvesturhorn landsins. Það sé ekkert því til fyrirstöðu að það gerist í 

núverandi kvótakerfi, án tilkomu veiðigjaldsins. Þessir aðilar sem hefðu 

fjármagn væru kannski ekkert verri útgerðarmenn en hinir sem fyrir eru.26 

Jafnframt benda stuðningsmenn veiðigjalds á hvort hinn almenni 

borgari fái greidda leigu frá útgerðaraðilum fyrir að nýta fiskimiðin sem eru 

eign okkar allra ?  Arðurinn rennur til þeirra sem ríkið gaf kvóta 

endurgjaldslaust, þeirra sem áttu skip á árunum 1981-1983. Þetta er 

þjóðfélagslegt óréttlæti að þeirra mati.    

 

3.2  Rökin á móti auðlindaskatti 

Meginrökin fyrir því að veiðigjald verði lagt á eru meðal annars að auka 

útgjöld útgerðanna eða lækka tekjur þeirra og þannig þvinga útgerðarmenn til 

þess að minnka sókn í fiskistofnana,27 ná aukinni hagkvæmni og auka þannig 

arð af fiskveiðum. Andmælendur veiðigjalds standa á þeirri skoðun að önnur 

leið sé fær til að ná einhverjum af þessum markmiðum. T.d. með því að leyfa 

frjálsara framsal með kvóta vegna þess að það komi til með að auka 

hagkvæmni í fiskveiðum. Flotinn gæti þar af leiðandi minnkað þar sem sumir 

kjósa að selja sinn kvóta en aðrir kaupa hann. Menn geta þess vegna valið 

hvort þeir nýti veiðiréttindi sín eða selji þau, allt eftir því hvað þeir telja 

arðbærast (rétt er þó að nefna að veiðiskylda gerir útgerð skylduga til að veiða 

viss prósent af kvóta sínum og kemur í veg fyrir hún geti leigt frá sér allan 

kvótann).  

 
26 Gylfi Þ. Gíslason 1991. 

27 Það stangast á við rök með veiðigjaldi að ætla að minnka sókn í fiskistofnana með tilkomu þess, eftir að 

Valdimarsdómurinn var kveðinn upp árið 1998. Valdimarsdómurinn kvað á um að stjórnvöld mættu ekki takmarka 

sókn á fiskimiðum við Íslandsstrendur með ákvörðun um fjölda skipa.  Það væri brot á atvinnufrelsi borgaranna.  

Stjórnvöld mega þó takmarka sókn í fiskistofnana við landið vegna fiskverndunarsjónarmiða, en þá aðeins með 

ákvörðunum um heildarafla.  Þess vegna máttu allir sem áttu skip með haffærisskirteini sækja um veiðileyfi í 

íslenskri landhelgi.  Það var áður takmarkað við skipin sem fengu úthlutað kvóta við upphaf kvótasetningarinnar.   
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Útgerðarmenn segja að meðmælendum veiðigjaldsins finnist sanngjarnt 

að skattleggja útgerðina sérstaklega vegna þess að hún fái kvóta 

endurgjaldslaust og greiði lítinn eða engan skatt til samfélagsins. Hins vegar er 

það staðreynd að engir útgerðaraðilar fá veiðiheimildir sínar fríar. Þeir greiða 

skatt eins og önnur fyrirtæki og auk þess eru lögð á útgerðirnar sérstök gjöld 

sem eru í raun eins og sérstakur skattur og hafa þessi gjöld sífellt farið 

hækkandi ár frá ári. Af þessum gjöldum má nefna þróunarsjóðsgjöld, 

tryggingagjöld, sérstakt gjald fyrir eftirlitskostnað sem rennur til Fiskistofu, 

svo eitthvað sé nefnt.28 Auk þessa eru sérstök gjöld á skip sem veiða á 

Flæmingjagrunni (eftirlitsgjöld), skipagjald og fleira. Þessi gjaldtaka skilar 

ríkissjóði um tveim milljörðum króna árlega.  

 Útgerðaraðilar segja líka að fræðimönnum greini á um hversu mikið af 

fiskveiðiarðinum hafi í raun skilað sér til almennings. Þá þykir ástæða til að 

ætla að í fyrstu hafi allur arðurinn runnið til kvótaeigenda. Eitthvað af arðinum 

skilaði sér þó til almennings í formi lægra innflutningsverðs, en síðar hefur hið 

opinbera tekið sinn skerf af arðinum með tollum og virðisaukaskatti af þessum 

innfluttu vörum. Við að fá þessar tekjur hafi svo ríkið veitt betri þjónustu eða 

jafnvel lækkað aðra skatta.  Þannig skili arðurinn sér óbeint til almennings. 

 Þjóðin hefur auk þessa fengið sinn skerf af arðinum í formi ódýrari 

erlendri vöru og þjónustu, vegna þess að gengi krónunnar hafi verið haldið lágu 

þegar afkoma útgerða landsins hafi verið góð. Að sögn útgerðarmanna hefur 

gengisskráningu krónunnar verið miðað þannig í gegnum tíðina að halda 

kostnaði í sjávarútvegi háum svo halda mætti fjárfestingum í greininni í 

skefjum. Þannig hafi þegar í raun verið lagður skattur á sjávarútveginn sem og 

aðrar útflutningsgreinar, en almenningur hafi notið hærri kaupmáttar launa fyrir 

vikið.29 

Ein mótrök andstæðinga veiðigjaldsins eru að ef veiðigjald verður lagt 

á sé verið að svipta útvegsmenn atvinnurétti sínum. Greinin yrði að auki 

skattlögð umfram aðrar atvinnugreinar. Útgerðarmenn halda því fram að verði 

 
28 LÍÚ 1998, staðreyndir um íslenskan sjávarútveg, bls. 11. 

29 Birgir Þór Runólfsson, sótt af http://www.hi.is/~bthru/jontorl.htm .
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þeir látnir greiða fyrir veiðileyfi sé verið að gera upp á milli þeirra og t.d. 

bænda. Bændur séu ekki látnir greiða fyrir að nýta jarðir sínar né beita fé sínu á 

fjöll landsins. Í greininni „Hver ber auðlindaskatt ?“ gerir Guðmundur 

Magnússon grein fyrir þessum möguleika að láta aðrar atvinnugreinar borga 

auðlindagjald. „Benda má á að lítil umræða hefur orðið um hlunnindaarð af 

laxveiði, dúntekju, jarðhita eða vatni til drykkjar eða orkumyndunar. En hér er 

um sama fyrirbærið að ræða og hlunnindaarð af nytjastofnum sjávar“ (sbr. 

Guðmundur Magnússon 1990:35). Ef auðlindagjald er eins hagkvæmt og 

meðmælendur þess benda á, ætti þá ekki að leggja auðlindagjald á alla rentu 

sem myndast í hagkerfinu ? Dr. Birgir Þ. Runólfsson segir í skrifum sínum að:  

Á seinni hluta nítjándu aldar kom maður að nafni Henry George fram með ekki 
ósvipaða hugmynd um auðlindaskatt á allar jarðeignir. Hagfræðingar sýndu þá 
strax fram á rökleysuna í hans hugmyndum og því hefði margur ætlað að slík 
endurtekning væri óþörf nú rúmum hundrað árum síðar. (sbr. Dr. Birgi Þór 
Runólfssyni http://www.hi.is/~bthru/dv2.html ). 

 

Einn þeirra aðila sem hefur verið hlynntur álagningu veiðigjalds er Ágúst 

Einarsson fyrrverandi þingmaður Þjóðvaka (tvívegis verið flutningsmaður að 

þingsályktunartillögu um að tekið yrði upp veiðileyfagjald). En Ágúst hefur 

bent á að upptaka veiðigjalds gæti komið í stað tekjuskatts einstaklinga. Ef 

arður af fiskveiðum væri um 20-30 milljarðar á ári (en hann var 20 milljarðar 

fiskveiðiárið 1996-1997)30 og eignaskattur einstaklinga um 17 milljarðar á ári 

væri þetta markmið raunhæft. Jafnvel væri hægt að skilja eftir arð hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjunum.31 Andstæðingar gjaldsins segja að þó svo að 

veiðigjaldið muni færa auknar tekjur í ríkiskassann muni það líklegast ekki 

verða til þess að aðrir skatti lækki þó svo að veiðigjald verði lagt á 

sjávarútveginn. Það virðist vera vandamál hins opinbera hér á landi að 

umsvifin eru meiri heldur en fjáröflunin gefur tilefni til.32 Sóun hins opinbera 

mun aðeins aukast. Sagan er okkur besti kennari hvað þetta varðar og sem 

dæmi má nefna að á sínum tíma var tekinn upp söluskattur og átti þá að lækka 

tekjuskatta. En báðir eru þessir skattar ennþá við lýði og hærri en til stóð 

upphaflega. Í öðrum tilfellum hafa verið tekin upp tímabundin gjöld, bæði af 

 
30 Skýrsla auðlindanefndar frá 1999, tölur frá Þjóðhagsstofnun. 
31 LÍÚ 1998, staðreyndir um íslenskan sjávarútveg, bls. 14. 
32 Rögnvaldur Hannesson 1990:78, Auðlindarenta og auðlindaskattur. 
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innflutningi og þjónustu og hafa þau sjaldnast verið afnumin.33 Útgerðarmenn 

spyrja hvað verði gert ef aflatekjur minnka um t.d. 15 % ? Þá ætti væntanlega 

að lækka gjaldið á útgerðir. Hvað verður þá gert með þau útgjöld sem tekjurnar 

af veiðigjaldinu verða notaðar í til að borga ? Á þá að hækka tekjuskatta til 

þess að mæta því ? Eða á að draga saman í heilbrigðisgeiranum, eða minnka 

kennslu ? Allt eru þetta verðugar vangaveltur. Þó er óhætt að segja að sveiflur í 

sjávarútvegi komi til með að hafa áhrif á hagkerfið verði umrætt veiðigjald lagt 

á. Gjaldið er þess vegna ekki endilega sem best til þess fallið að minnka 

sveiflur í hagkerfinu.34 

Enn ein rök andstæðinga eru að veiðigjald sé í raun ekkert annað en 

byggðaskattur. Því er haldið fram að gjaldið kæmi verst við landsbyggðina og 

verr eftir því sem sjávarpláss eru háðari fiskveiðum. Þar sem veiðigjaldið er 

lagt á hvert úthlutað þorskígildistonn er rétt að nefna að 80 % af þeim 

heimildum er úthlutað utan höfuðborgarsvæðisins. Þar af leiðandi væri 

fjármagn flutt af landsbyggðinni og væri eytt í samneyslu og er mestur hluti 

hennar innan borgarmarkanna. Þetta hefur þau áhrif að skattbyrði á 

höfuðborgarsvæðinu snarminnkar en eykst á öðrum landssvæðum. Breytingin 

yrði mest þar sem sjávarútvegur gegnir veigamiklu hlutverki og tekjuskattur er 

lítill. Breytingin gæti jafnvel numið mörg hundruðum prósentum. Þetta leiddi 

til uppgangs á höfuðborgarsvæðinu en samdráttar í efnahagslífi 

landsbyggðarinnar. Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig úthlutun kvótans 

skiptist milli helstu landshluta. 

 
33 Dr. Birgir Þór Runólfsson, sótt af http://www.hi.is/~bthru/dv2.html .

34 Dr. Birgir Þór Runólfsson, sótt af http://www.hi.is/~bthru/brmbl2.html .
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Úthlutað aflamark í þorskígildum.
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Mynd 6  Úthlutað aflamark í þorskígildum miðað við hlutfall af heildaraflamarki. Heimild: 

Fiskistofa, Hagstofa Íslands.  

 

Á Mynd 7 má sjá útreikninga Ragnars Árnasonar á því hvernig veiðigjald í stað 

tekjuskatts myndi leiða til stóraukinnar skattbyrði á landsbyggðina.35 
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Mynd 7 Byggðadreifing veiðigjalds, 1997. Heimild Ragnar Árnason, LÍÚ skýrsla 1998. 

 
35 LÍÚ 1998, staðreyndir um íslenskan sjávarútveg, bls. 15. 
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Við sjáum að á Reykjanesi og í Reykjavík mun skattbyrðin minnka en 

stóraukast á öðrum landssvæðum, mest á Austurlandi. Þegar útgerðir greiða 

veiðigjald fer hagnaður þeirra út úr fyrirtækjunum og þar af leiðandi frá 

sjávarplássunum. Þá verði þetta auka fjármagn ekki til uppbyggingar og 

fjárfestinga heima fyrir.36 Að sögn Steingríms J. Sigfússonar þingmanns er 

aðeins réttlátt að leggja á veiðigjald ef það renni til viðkomandi sveitarfélags. 

Steingrímur benti ennfremur á tilhneigingu stjórnvalda til að hækka gjöld sem 

þegar væru til og ætti það eflaust líka við um veiðigjaldið í framtíðinni. Í því 

ljósi yrði útvegur ekki góður kostur fyrir fjárfesta. Í Töflu 2 sést hversu mikið 

fyrirtækin í hverju sveitarfélagi munu koma til með að borga með tilkomu 

veiðigjaldsins. 

 
Á meðfylgjandi töflu sést hvernig auðlindagjald, skv.lögum Alþingis, mun skiptast á 

fyrirtæki í einstökum sveitarfélögum 

Sveitarfélag Samtals aflamark í Auðlindagjald  Fólksfjöldi 
þorskígildum 1.des.01

21-mar-02    
Akranes 23.438.606 112.739.693 5.517 

Akureyri 54.824.383 263.705.282 15.635 

Árborg 2307543 11.099.282 6.051 

Bakkafjörður 1.154.018 5.550.824 141 
Blönduós 1.206.928 5.805.326 899 

Bolungarvík 4.365.573 20.998.408 958 

Borgarfjörður eystri 656.087 3.155.780 150 

Borgarnes 61.566 296.132 2.523 

Breiðdalsvík 76.377 367.371 271 

Dalvíkurbyggð 7.407.736 35.631.210 2.012 

Djúpivogur 2.358.877 11.346.199 521 

Drangsnes 625.087 3.006.668 132 

Fáskrúðsfjörður 3.692.132 17.759.154 570 

Fjarðabyggð 22745340 109.405.085 3.063 

Reykhólahreppur 370 1.778 217 

Garðabær 133.219 640.784 8.444 

Garður 5.045.363 24.268.195 1.207 

Grenivík 6.836.288 32.882.547 394 

36 Steingrímur J. Sigfússon, Ægir 1997. 
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Grindavík 32.670.833 157.146.705 2.339 

Grímsey 1.512.739 7.276.274 95 

Grundarfjörður 9.898.660 47.612.554 959 

Hafnarfjörður 13.803.486 66.394.767 20.232 
Hornafjörður 15.802.564 76.010.335 2.330 

Hólmavík 1.357.591 6.530.014 427 

Hrísey 748.174 3.598.719 197 

Húsavík 4.468.228 21.492.177 2.420 

Húnaþing vestra 243.157 1.169.583 1.209 

Ísafjarðarbær 20.978.409 100.906.145 4.181 

Kópasker 181.490 872.968 353 

Kópavogur 288.992 1.390.052 24.225 

Mjóifjörður 122.898 591.137 31 

Norðurfjörður 81.539 392.201 59 

Ólafsfjörður 14.747.343 70.934.721 1.035 

Raufarhöfn 2.326.010 11.188.109 294 

Reykjavík 37.719.161 181.429.164 112.276 

Reykjanesbær 6750635 32.470.554 10.942 
Sandgerði 2.007.666 9.656.871 1.400 

Seyðisfjörður 2.439.447 11.733.738 773 

Siglufjörður 8.790.991 42.284.666 1.508 

Skagafjörður 11801916 56.767.216 4.162 

Skagaströnd 7.681.085 36.946.017 621 

Snæfellsbær 21172156 101.838.070 1.799 
Stykkishólmur 5.706.044 27.446.073 1.235 

Stöðvarfjörður 4.289.728 20.633.590 257 

Súðavík 889.467 4.278.335 223 

Tálknafjörður 3.155.161 15.176.326 372 

Vestmannaeyjar 45.009.239 216.494.440 4.457 
Vesturbyggð 5.549.689 26.694.005 1.134 

Vogar 1.897.428 9.126.627 837 

Vopnafjörður 3.329.653 16.015.632 744 

Þorlákshöfn 13.597.679 65.404.838 1.684 

Þórshöfn 2.731.928 13.140.573 413 

Samtals 440.686.677 2.119.702.918 

Tafla 2 Auðlindagjald í einstaka sveitarfélögum. Heimild sótt af vef Landsambands Íslenskra 

Útvegsmanna á  http://www.liu.is/template1.asp?Id=276&sid=98&topid=238

Samkvæmt þessum tölum sjáum við að hver íbúi í Reykjavík þarf að borga sem 

nemur 1.615 kr. á meðan að íbúi í Grindavík þarf að greiða 67.185, íbúi í 

Snæfellsbæ 56.608, Grundarfirði 49.648, Vestmannaeyjum 48.574, Bakkafirði 
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39.368, Grímsey 76.592, Reykjanesbær þarf aðeins að greiða 2.968 kr. á mann. 

3.281 kr. í Hafnarfirði, ef þetta væri reiknað á hvern bæjarbúa.  

 

3.3 Hvað réttlætir að veiðigjald sé lagt á útgerðir ? 

Í íslenskum lögum er að finna ákvæði sem segir að fiskistofnar á Íslandsmiðum 

séu sameign íslensku þjóðarinnar.37 Menn vilja þess vegna fá sinn skerf af 

kökunni. Almenningi finnst hann eiga kröfu í þennan arð. Það sem fer aðallega 

fyrir brjóstið á mönnum er úthlutunin á kvótanum árið 1984. En þá var kvóta 

úthlutað miðað við veiðireynslu síðustu þriggja ára þar á undan. Menn tala þess 

vegna um gjafakvóta; útgerðaraðilar þurftu ekkert að greiða fyrir kvótann: „Oft 

er fullyrt að óréttlátt sé að útgerðir geti selt á markaði aflamark sem þær fá 

endurgjaldslaust frá hinu opinbera. Til að leiðrétta þetta óréttlæti er lagt til að 

lagður sé á auðlindaskattur“. (sbr. Auðlindanefnd 1999, Áfangaskýrsla með 

fylgiskjölum, bls.220). Árið 1998 var skipuð auðlindanefnd á Alþingi til þess 

að kanna möguleika á að nota auðlindagjald sem leið til þess að arður af 

sameiginlegum auðlindum myndi skila sér réttilega til þeirra sem hafa 

hagsmuna að gæta. Þetta gjald átti að standa undir rannsóknum, stuðla að vernd 

og sjálfbærri nýtingu og styrkja byggð í landinu. Nefndin komst að þeirri 

niðurstöðu að greiðsla (gjald) fyrir afnot af fiskistofnunum gæti stuðlað að því 

að sátt náist um stjórn fiskveiða. Þessi gjaldtaka yrði þó að vera ákveðin með 

hliðsjón af afkomuskilyrðum sjávarútvegsins og óvissu sem útgerðir búa við 

eins og breytingar í aflabrögðum og alþjóðlegrar samkeppni.38 

Þegar hið opinbera kom kvótakerfinu á fót var útgerðarmönnum 

úthlutaður ákveðinn hluti í heildaraflamarki. Hvati til offjárfestingar minnkaði 

þegar ekki þurfti lengur að keppast við fiskveiðarnar. Þar sem aðgerðir 

ríkisvaldsins (með tilkomu heildaraflakvóta) sköpuðu þessa auknu möguleika á 

arði af fiskveiðunum þykir mönnum sanngjarnt að almenningur fái að njóta 

þessa arðs með beinum hætti. Spurningin er hvort álagning veiðigjalds nái 

þeim réttlætismarkmiðum sem að er stefnt ? Að baki 
 
37 Lög nr. 38/1990. 1.gr.   
38 Sótt af vef sjávarútvegsráðuneytisins af http://www3.forsaetisraduneyti.is/utgefid-

efni/Audlindaskyrsla/nr/850/ .
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veiðigjaldshugmyndarinnar liggur ekki aðeins sú tilætlun að koma á 

hagkvæmni í fiskveiðunum, heldur að núverandi fiskveiðistjórnuarkerfi feli í 

sér mikið misrétti, sem veiðigjaldinu er ætlað að leiðrétta. Sumir telja það 

skipta jafnmiklu máli og hagkvæmnissjónarmiðin.  
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4 Efnahagslegur ávinningur skattsins 
Þegar efnahagsleg áhrif þess eru skoðuð að veiðigjald yrði lagt á 

sjávarútveginn koma í ljós neikvæð áhrif veiðigjalds.39 Álagning veiðigjalds 

mun afar líklega lækka eignavirði og sennilega líka landsframleiðslu. Bæði 

eigna- og tekjuskattsstofnar munu því minnka sem því nemur og þar af leiðandi 

skatttekjur.  Þessi lækkun á skatttekjum hins opinbera getur orðið til þess að 

heildarskatttekjur ríkisins dragist saman í kjölfar álagningar veiðigjalds. 

Álagning veiðigjalds dregur jafnframt fé út úr atvinnulífinu og dregur þar af 

leiðandi úr heildarfjárfestingu í hagkerfinu. Þar af leiðandi mun hagvöxtur 

minnka sem og skatttekjur ríkisins sem ella hefðu skapast við aðra 

fjárfestingu.40 

4.1  Hver á að fá fiskveiðiarðinn ? 

Verð myndast á fiskinum í sjónum vegna þess að hann er takmarkaður.  

Fiskistofnarnir bera þess vegna arð, sem einhver hirðir: 

Veiðiréttindi gera kleift að innbyrða þann arð (rentuna), sem fólgin er í nýtingu 
auðlindarinnar. Hvaða verð verður á réttindunum veltur á nokkrum samvinnandi 
þáttum, svo sem tonnafjölda, markaðshorfum og gildistíma, en í heild mun 
verðið endurspegla núvirði þess arðs sem auðlindin getur gefið af sér. (sbr. Birgi 
Þór Runólfssyni, http://www.hi.is/~bthru/jontorl.htm

Eins og áður kom fram vilja allir eiga hlut í arðinum sem myndast af 

fiskveiðum sökum laga sem segja svo um: 

 

39 Megin niðurstaða samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar er sú að neikvæð áhrif auðlindagjalds á eignir 

landsmanna og þá einkum á landsframleiðslu, geta leitt til þess að tekjuaukning hins opinbera af álagningu 

auðlindagjalds verði engin eða jafnvel neikvæð. 

39 Skýrsla Hagfræðistofnunar  
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Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga 
þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því 
trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum 
þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 
veiðiheimildum.  (sbr. Sjávarútvegsráðuneytið.is. Lög um fiskveiðistjórnun nr. 
38 15. maí 1990). 

 

Þegar skipta á arðinum af fiskveiðum eru í raun aðeins þrír aðilar sem koma til 

greina við úthlutun hans samkvæmt Birgi Þór Runólfssyni.41 Þessir aðilar eru 

ríkið, almenningur eða útgerðaraðilar. Þá er bara spurningin hver sé best 

kominn að þessum kvóta ? Ef málið er skoðað frá hagfræðilegu sjónarmiði og 

gert ráð fyrir að markaðurinn sé fullkominn og viðskipti kostnaðarlaus, myndi 

engu skipta hver fengi kvótann vegna þess að í lokin myndi hann alltaf skila sér 

í hendur þeirra sem best kynnu að fara með hann, þ.e. útgerðaraðilarnir. Þessir 

aðilar eru þeir einu sem nýta veiðiréttindin til þess að skapa arð, þeir hafa 

reynsluna og viljann. Þeir myndu veiða aflann, skapa vinnu, og auka hagvöxt í 

landinu.                                                  

Ef skipta ætti arðinum af fiskveiðunum jafnt upp á milli landsmanna 

hvernig yrði honum þá ráðstafað ? Ef almenningur fengi arðinn í hendur (af því 

að hann er sameign íslensku þjóðarinnar) yrði honum eytt að mestu í 

neysluvörur vegna þess að upphæðin myndi skiptast á milli svo marga aðila. 

Þetta yrðu lágar upphæðir sem ekki væru til þess fólgnar að eyða í 

stórkostlegar fjárfestingar. Ennfremur yrði almenningur að borga sína skatta af 

arðinum.42 Í ritinu Er kvótakerfið hagkvæmt ? kemur fram að arðinum yrði 

sóað færi hann í hendur ríkisvalds.43 Hinir ýmsu  hagsmunahópar gætu tekið að 

hópast að stjórnmálamönnum og reyna að hafa áhrif á þá um hvernig arðinum 

yrði skipt. Hluti arðsins færi þá eflaust í samneyslu, en afgangurinn í 

óskynsamlegar eða rangar fjárfestingar, þar sem hver aðili hefði lítið fjármagn 

milli handanna til að fjárfesta með. Ef útgerðaraðilar væru handhafar arðsins er 

 
41 Birgir Þór Runólfsson.  1992.  Stjórn fiskveiða og skipting fiskveiðiarðsins bls. 31-52. 
42 Birgir Þór Runólfsson, sótt af  http://www.hi.is/~bthru/jontorl.htm .

43 Sbr.Ragnar Árnason, Birgir Þór Runólfsson og Jónas H. Haralz. 1991: 28. 
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líklegast að hann færi í fjárfestingar sem kæmu íslensku atvinnulífi vel. Þá 

væru líka færri aðilar sem yrðu að skipta arðinum og upphæðin þess vegna 

hærri sem leiðir til arðbærra fjárfestinga. Þess vegna halda útgerðarmenn því 

fram að öðruvísi hefði ekki verið rétt að úthluta veiðiheimildunum þegar það 

var gert með tilkomu kvótakerfisins. Ef haldið hefði verið uppboð á 

heimildunum árið 1984 hefði allur kvótinn e.t.v. lent í höndum fjársterkra aðila 

sem aldrei hefðu stundað útgerð og hygðust ekki gera það í framtíðinni. Þessir 

menn hefðu svo selt kvótann með hagnaði. Ef þessari aðferð hefði verið beitt 

við úthlutun veiðiheimilda 1984 hefði fjöldi manna verið sviptur atvinnurétti 

sínum og setið uppi með verðlaus skip.44 

Til að koma í veg fyrir ofveiðina sem tíðkaðist á níunda áratug síðustu 

aldar var leiðin sem farin var til kvótaúthlutunar 1984 sú rétta. Útvíkkun 

fiskveiðilögsögunnar var einmitt réttlætt með því að hún kæmi í veg fyrir sóun 

og ofveiði. Án kvótakerfisins væri sú réttlæting ekki lengur til staðar.45 

4.2 Hefur gjaldið áhrif á afkomu útgerðarfyrirtækjanna ? 

Einkarekstur og óheft lögmál markaðarins eru þau efnahagstæki sem líklegust 

eru til þess að skila íslensku þjóðinni hámarksarði af auðlindum sjávar.46 

Í ljósi stöðu sjávarútvegsins undanfarin ár er ekki á þau bætandi að 

leggja fleiri gjöld útgerðina. Það getur haft slæm áhrif á rekstrarafkomu 

fyrirtækjanna. „Vel rekin útvegsfyrirtæki auka almenna hagsæld á Íslandi. Þau 

hleypa lífi í verslun og þjónustu og skapa fjölda atvinnutækifæra.47 Hagtölur 

sýna að rekja má 10% af landsframleiðslu Íslendinga til sjávarútvegs.48 

44 Sbr. skýrslu LÍÚ 1998. 

45 Sótt af. http://www.hi.is/~hgh/stjornmalaheimspeki2.htm.

46 Landsamband Íslenskra Útvegsmanna 1998:7.   
47 Landsamband Íslenskra Útvegsmanna 1998:3. 
48 Ragnar Árnason hagfræðiprófessor í 200 mílum, á aðalfundi LÍÚ. 



31  

Hlutfall sjávarútvegs af vergri landsframleiðslu.
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Mynd 8  Hlutfall sjávarútvegs af vergri landsframleiðslu. Heimild: Fiskistofa, Hagstofa 

Íslands. 

 

Á aðalfundi LÍÚ 2004 ef haft eftir Ragnari Árnasyni hagfræðiprófessor að ef 

sjávarútvegur myndi alveg hverfa úr íslensku atvinnulífi drægist 

landsframleiðsla okkar saman um allt að 30%. Þetta á að sjálfsögðu við landið 

í heild en án efa yrðu áhrifin mest á sjávarútvegspláss landsins og óhætt að 

segja að afleiðingarnar yrðu afdrífaríkar á t.d. Snæfellsnesi, Vestfjörðum og 

Vestmannaeyjum svo einhverjir staðir séu nefndir. Þess vegna verður eftir 

bestu getu að ná fram góðum starfsskilyrðum hjá sjávarútvegsfyrirtækjum og 

auka arðsemi þeirra þar sem þau eru svo stór hluti af landsframleiðslu.   

Góð staða sjávarútvegsfyrirtækja bætir líka samkeppnisstöðu þeirra 

gagnvart erlendum samkeppnisaðilum en veiðigjald getur haft áhrif á 

samkeppnisstöðu íslenskra útgerða gagnvart erlendum útgerðum. Þar sem 

mörg útgerðarfyrirtæki stunda líka landvinnslu getur gjaldið haft áhrif á 

afkomu þeirra líka, vegna þess að hagnaður útgerðanna minnkar. Áhrifin koma 

líka fram í atvinnuþróun þar sem breytingar geta orðið á rekstri 

fyrirtækjanna.49 

49 Sótt á vef sjávarútvegsráðuneytisins af http://www3.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/Audlindaskyrsla/nr/855/ .
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Sumir aðilar vilja meina að hóflegt veiðigjald muni ekki leiða til neinna 

breytinga á starfsemi útgerðarfyrirtækja. Þau muni áfram veiða þann kvóta sem 

þau fái úthlutað þó svo að hagnaður þeirra verði eitthvað minni en hann var 

áður en gjaldið kom til sögunnar. Veiðigjald mun þó vafalaust hafa þau áhrif 

að útgerðaraðilar veigri sér við að sýna nokkurn hagnað. Það getur leitt til þess 

að þau reyni að lækka gjaldstofninn (sem veiðigjaldið er reiknað af) með því 

að minnka virði þeirra heimilda sem þær ráða yfir. Útgerðir gætu líka farið að 

beita sig fyrir því að heildarkvóti við Ísland verði aukinn. Það gæti leitt til of 

mikillar sóknar í fiskistofnana.50 Þar með er markmiði veiðigjaldsins að 

takmarka sókn í fiskistofnana ekki náð. 

Þetta eru allt verð umhugsunarefni og mun tíminn einn leiða í ljós 

þegar fram líða stundir hvaða áhrif þessi kostnaðaraukning mun hafa á 

sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Þar sem gjaldið var lagt á í september 

síðastliðinn er ekki hægt að sjá strax hvort einhverjar breytingar hafa orðið á 

hegðun útgerðaraðila í t.d. þá átt að fela hagnað.  

 

50 Sótt á vef sjávarútvegsráðuneytisins á http://www3.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/Audlindaskyrsla/nr/855/ . 
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5 Reiknuð áhrif veiðigjaldsins 
Við útreikning á því hver áhrif álagningar veiðigjalds á útgerðir verða voru 17 

fyrirtæki valin til þess að vinna með. Valin voru misstór fyrirtæki, til að sýna 

mismunandi áhrif veiðigjalds á misstórar útgerðir. Við útreikningana eru 

skoðaðir ársreikningar fyrirtækjanna frá árinu 200351. Þá er kostnaður dreginn 

frá aflaverðmæti útgerðanna og arður þeirra fundinn út (fyrir afskriftir og 

fjármagnstengda liði). Gert er ráð fyrir að inni í útgerðarkostnaði séu 

launakostnaður, olíukostnaður og annar rekstrarkostnaður.52 

Í fyrsta lagi verður reiknað út hversu hátt hlutfall veiðigjaldið er af 

aflaverðmæti viðkomandi útgerðar, að frádregnum útgerðarkostnaði, eins og 

það er reiknað samkvæmt Fiskistofu. Að auki verður skoðað hversu miklu 

munar á þeirri upphæð sem fyrirtækin greiða í veiðigjald og þess sem þau 

þyrftu að greiða væri veiðigjaldið reiknað beint af hverri og einni útgerð. Þá 

annars vegar 6 % af arði og hins vegar 9,5 % af arði. 

Þrjú þeirra fyrirtækja sem valin voru eru á almennum 

hlutabréfamarkaði og skráð í Kauphöll Íslands. Það eru HB-Grandi hf., 

Vinnslustöðin hf. og Þormóður Rammi–Sæberg hf. Hin fyrirtækin eru 

einstaklingsfyrirtæki, hlutafélög eða einkahlutafélög og eru ýmist með einn 

rækjutogara í rekstri, stunda uppsjávarveiðar, gera út litlar trillur eða þá 

vertíðarbát/a.  

Ársreikningar HB-Granda, Vinnslustöðvarinnar, Brims, Þorbjörns 

Fiskanes, Þormóðs Ramma-Sæbergs, Eskju og Síldarvinnslunnar voru 

aðgengilegir á veraldarvefnum. Ársreikningar frá fyrirtækjunum, Samherja, 

Hraðfrystihúsinu Gunnvöru, Útnes, Nesveri, Hjallasandi, Guðbjarti, Besu, 

Pétri Stefánssyni og Tóft voru fengnir úr ársreikningaskrá hjá ríkisskattstjóra. 

Að lokum voru gögn frá Óskari Skúlasyni fengin hjá honum sjálfum.  

 
51 Notaðir voru ársreikningar frá 2003 vegna þess að aðeins 5 af fyrirtækjunum hafa skilað inn ársreikning fyrir 

árið 2004, en fyrirtæki hafa 8 mánuði til þess samkv. ríkiskattstjóra. 
52 Viðmið veiðigjalds reiknast af aflaverðmæti, að frádregnum launakostnaði, olíukostnaði og öðrum 

rekstrarkostnaði.
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Auk þessa voru fengnar upplýsingar frá Fiskistofu um hversu háa 

upphæð nokkur tiltekinna fyrirtækja greiddu í veiðigjald samkvæmt 

gíróseðlum til þess að sjá að þessir útreikningar væru í samræmi við það.  

Útreikningana er að finna í viðauka, ásamt lýsingu á skipaflota 

viðkomandi fyrirtækja sem og aflaheimildum sem hvert og eitt þeirra fékk 

úthlutað fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Í kafla 5.1 má sjá útskýrt á myndritum 

áhrifin á viðkomandi fyrirtæki.  
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5.1 Áhrif veiðigjalds á valdar útgerðir 

Veiðigjaldið hefur mismikil áhrif á útgerðirnar 17 sem valdar voru til þess að 

reikna áhrifin á. Áhrifin eru heldur meiri á minni útgerðirnar, eins og má sjá í 

Töflu 4. 

Hér má sjá hversu mikið fyrirtækin fengu úthlutað af aflaheimildum og 

hversu hátt hlutfall veiðigjaldið var af arði þeirra.  

Úthlutaðar aflaheimildir í þorskígildum
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Tafla 3 Úthlutaðar aflaheimildir valinna fyrirtækja í þorskígildistonnum. 

 

Í Töflu 3 sjáum við aflaheimildir þeirra 17 fyrirtækja sem unnið var með. Níu 

þeirra fengu úthlutað yfir 1000 þorskígildistonnum en átta þeirra undir 1000 

þorskígildistonnum.  
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Hlutfall veiðigjalds af arði útgerðar
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Tafla 4  Hlutfall veiðigjalds af arði valinna útgerðarfyrirtækja fyrir afskriftir og 

fjármagnstengda liði. 

 

Hér sjáum við síðan hversu mikið veiðigjaldið er af arði tiltekinna útgerða. Við 

sjáum að aðeins ein útgerð sker sig virkilega úr en það er Hjallasandur ehf. 

Veiðigjaldið er 20,21 % af arði þeirra. Ástæða þess er að hagnaður af 

útgerðinni var lágur miðað við úthlutaðar aflaheimildir.  

 Ástæða þess að áhrifin eru meiri á minni útgerðir er að þær eru að sýna 

minni hagnað. Þó eru Tóft ehf og Pétur Stefánsson ehf að skila meiri hagnaði 

heldur en fyrirtæki sem eru með meiri kvóta. Þannig að hærri aflaheimildir eru 
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ekki endilega að skila sér í meiri hagnaði. Þó ber að geta þess að 

útgerðarkostnaður dregur úr hagnaði og gæti verið að viðkomandi útgerðir sem 

sýna lítinn hagnað hafi verið að standsetja báta eða þá viðhalda þeim svo dæmi 

séu tekin. Við sjáum á Töflu 5 tölur frá hverri útgerð fyrir sig, þar sjáum við 

aflaheimildir þeirra, hagnað af útgerðinni og veiðigjald sem % af hagnaði fyrir 

fjárm.tengda liði. Þetta er miðað við hagnað ársins 2003, en veiðigjaldið kemur 

til greiðslu eftir á, það er dagana 1. september 2004, 1. janúar 2005 og 1. maí 

2005 í þremur jöfnum greiðslum. 

 

Úthlutaðar aflaheimildir í 

þorskíg. 

Arður útgerðarfyrirtækis Veiðigjald sem útgerð 

greiðir  

HB- Grandi hf. 37.530.996 1.498.862.759. 74.686.682               4,98 % 

Samherji hf. 28.256.892 1.639.428.000 56.231.215               3,43 % 

Brim hf. 16.692.835 807.629.000 33.218.742               4,11 % 

Þorbjörn Fiskanes hf. 16.588.780 721.425.154 32.951.972               4,57 % 

Þormóður Rammi-Sæb.  15.549.459 920.688.000 30.943.423               3,36 % 

Vinnslustöðin hf. 12.723.009 740.288.260 25.318.788               3,42 % 

Hraðfr. Gunnvör hf. 10.927.088 412.392.387 21.744.905               5,27 % 

Síldarvinnslan 10.869.271 623.617.931 21.629.849               3,47 % 

Eskja hf. 9.747.457 267.668.290 19.397.439               7,25 % 

Útnes ehf. 746.912 29.366.919 1.546.676                 5,27 % 

Nesver ehf. 377.945 12.968.996 752.111                    5,80 % 

Hjallasandur ehf. 335.414 3.302.980 667.474                    20,2 % 

Guðbjartur ehf. 265.133 8.145.000 527.615                    6,48 % 

Besa ehf. 240.697 13.558.934 478.987                    3,53 % 

Pétur Stefánsson ehf. 236.388 30.053.809 470.412                    1,57 % 

Óskar Skúlason 67.479 2.951.830 134.283                    4,55 % 

Tóft ehf. 57.381 5.361.369 114.188                    2,13 % 

Tafla 5 Arður útgerðar fyrir fjárm.tengda liði og afskriftir, veiðigjald og úthlutaðar 

aflaheimildir. 
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Við sjáum að ekki er alltaf samhengi á milli úthlutaðra aflaheimilda og arðsemi 

útgerðar.  

 

5.2 Heildaráhrif á íslenskar útgerðir 

Til að sjá út hver áhrifin eru á útgerðina í heild skulum við líta á eftirfarandi 

útreikninga. Heildaraflaverðmæti íslenskra útgerða var 63.125.449 milljarðar 

króna árið 2003 á Íslandsmiðum. (en veidd voru samtals 1.979.545 tonn).53 Í 

norskri og rússneskri lögsögu, á Flæmska og á öðrum veiðisvæðum utan 

íslenskrar landhelgi var verðmæti aflans 4.152.233 milljarðar króna.54 

Heildarverðmætið var því sem nemur 67.277.681 milljarðar króna.   

 Til að finna út hve mikið veiðigjald ætti að vera af afla miðað við 

uppgefnar forsendur eru notaðar reiknisaðferðir frá vef 

sjávarútvegsráðuneytissins. Uppgefnar forsendur segja að veiðigjald reiknist af 

aflaverðmæti, eftir að búið er að borga olíu, laun og annan rekstrarkostnað. 

Miðað við Töflu 1 á bls.9  sjáum við eftirfarandi viðmið. 

Aflaverðmæti     = 60.858  m.kr.  

Olíuliður    = 6.218    m.kr.  10,22 % af aflaverðmæti. 

Annar kostnaður = 17.568  m.kr.  28,88 % af aflaverðmæti 

Laun 39,8 %      = 24.222  m.kr.  39,80 % af aflaverðmæti 

 

Viðmið veiðigjalds    = 12.850  m.kr. 

Til útreiknings veiðigjalds er þá 12.850 m.kr. * 0,095 = 1.221 m.kr. (miðað við 

9.5 %).   

 

53 Hagstofa Íslands. 
54 Hagstofa Íslands, sbr. 

http://www.hagstofa.is/template_lb_frameset.asp?PageID=311&intPXCatID=69&ifrmsrc=/temp/sjavarutvegur/af3

.asp 
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Hér má sjá aflaverðmæti fyrir fiskveiðiárið 2003.

Aflaverðmæti   = 67.278 m kr. 

Olíuliður  = 6.876  m.kr.   10,22 % af aflaverðmæti. 

Annar kostnaður = 19.430  m.kr.  28,88 % af aflaverðmæti 

Laun 39,8  %  = 26.777  m.kr.  39,80 % af aflaverðmæti 

 

Viðmið veiðigjalds    = 14.195  m.kr. 

Til útreiknings veiðigjalds er þá 14.195 m.kr. * 0,095 = 1.349 m.kr. (miðað 

við 9.5 %).  Afli sem er þá lagður til grundvallar við útreikning á aflaverðmæti 

og veiðigjaldi er 479.650 þorskígildi.(hjá Fiskistofu voru úthlutuð 391.938 

þorskígildi innan íslenskrar landhelgi en 87.712 vegna úthafsveiða 

fiskveiðiárið frá 1. september 2002 til 31. ágúst 2003. Þetta eru alls 479.650 

þorskígildi).55 

→ Af því leiðir að veiðigjaldið hefði orðið  1.349/479.650 = 2,81 kr. á 

hvert þorskígildi, ef það hefði verið lagt á fiskveiðiárið 2003/2004 miðað við 

að það hefði verið að fullu komið til framkvæmdar (9,5 %). Ef aftur á móti 

hefði verið byrjað rólega eða á sex prósentum af arði, þá hefði gjaldið orðið 

1,76 kr. á þorskígildið fyrir fiskveiðiárið 2003/2004.56 

Við sjáum að heildaráhrif (að meðaltali) veiðigjalds á íslenska útgerð 

miðað við þessa útreikninga hefði þá verið 1.349.000.000/67.277.681.000 = 2

% af aflaverðmæti útgerðaraðila árið 2003. Það er há prósenta fyrir útgerðina 

þar sem olíuliðurinn er 10,22 %, annar kostnaður í kringum 30 % og laun 39,8 

%. Þá eru eftir í arð að meðaltali um 20,1 % af arði útgerðar eftir alla 

kostnaðarliði. Veiðigjald 2 % bætist nú við þessa upphæð og standa 

útgerðarmenn þá eftir með 19,1 % af arði að meðaltali. Þetta er þess vegna 

 
55 Upplýsingar frá Karítas Jónsdóttur hjá fjármálasviði Fiskistofu.  
56 14.195*0,06 = 851,7     851,7/479.650 = 1,76 kr. á þorskígildi. 
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mikil kostnaðaraukning fyrir útgerðina í landinu en staða hennar hefur farið 

versnandi síðustu ár.  

 

Meðalverð á fiskmörkuðum Ísl. 2001-2005
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Mynd 9 Meðalverð á fiskmörkuðum Íslands árin 2001-2005. Heimild. Rögnvaldur Örn 

Jónsson Fiskmarkaði Breiðafjarðar, Akranesi.   

 

Á Mynd 9 má sjá breytingar á fiskverði á fiskmörkuðum landsins síðustu ár. 

Rauðu stöplarnir sýna sífellt lækkandi verð síðustu árin, og fyrsta ársfjórðungi 

ársins 2005.  

 Auk þess að verð á afla fer sífellt lækkandi þá er olíuliður hækkandi 

kostnaður hjá hverri útgerð.   
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Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður útreikninga um áhrif veiðigjalds á afkomu áðurnefndra 

útgerða gerð skil í ljósi spurningarinnar sem varpað var fram í upphafi 

verkefnisins.  

Í kafla 2.1 um veiðigjald var reiknað út hversu hátt veiðigjald hefði 

orðið fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Sú tala sem hér kemur út úr reikningunum 

miðað við að veiðigjald hefði komið til framkvæmdar fyrir fiskveiðiárið 

2003/2004 er nokkuð nálægt tölunni sem verður þegar gjaldið verður orðið 9,5 

% af arði útgerðaraðila í viðmiðunartöflu frá sjávarútvegsráðuneytinu. Hér var 

útkoman 2,81 kr. á hvert þorskígildiskíló en samkvæmt 

sjávarútvegsráðuneytinu er talan 3,14 kr. á hvert þorskígildiskíló. Það ber þó 

að nefna að hér eru teknir fyrir ársreikningar miðað við afkomu þessara völdu 

fyrirtækja árið 2003 og öll önnur gögn frá því ári. En reikningar 

sjávarútvegsráðuneytisins (Fiskistofu) eru frá 1. maí 2003 til 30. apríl 2004, 

það er það ár sem veiðigjaldið er lagt á núna.   

 Fyrirtækin 17 sem tekin voru fyrir í útreikningnum virðast öll greiða 

frekar háa prósentu af arði sínum í veiðigjaldið. Meðaltal veiðigjaldsins er 5,26 

% af arði þeirra, þegar 1,99 kr. er greidd á hvert úthlutað þorskígildiskíló. 

Veiðigjaldið væri 8,30 % af arði þeirra ef veiðigjaldið væri komið að fullu til 

framkvæmdar og greiðslan væri 3,14 kr. á hvert úthlutað þorskígildiskíló. 

Vitaskuld er veiðigjaldið reiknað út frá heildarafkomu íslenskra útgerða sem 

heild en ekki á hvert einstaka fyrirtæki. Ef það væri gert leiddi það til þess að 

útgerðir sem reknar eru með tapi myndu ekkert veiðigjald greiða.  

Hér á næstu myndum má sjá niðurstöðutölur úr útreikningum úr kafla 

5.1. Fyrst er skoðaður mismunurinn á því veiðigjaldi sem viðkomandi fyrirtæki 

greiða samkvæmt Fiskistofu og þeirri upphæð sem þau hefðu þurft að greiða 

hefði gjaldið verið reiknað beint af arði útgerðarinnar. Þá er það skoðað bæði 

út frá 6 % og 9,5 % af arði útgerðanna. Fyrirtækin sem fá úthlutað yfir 1000 

þorskígildistonnum eru tekin saman til samanburðar og hin sem fá úthlutað 

undir 1000 þorskígildistonnum.  
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Meðaltalsveiðigjald vs. veiðigjald 6 % lagt beint á arð útgerðar
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Mynd 10 Hlutfall veiðigjalds sem reiknað meðaltal Fiskistofu vs. 6 % veiðigjald reiknað 

beint af arði fyrirtækis fyrir afskriftir og fjárm.tengda liði. 

 

Á Mynd 10 sjáum við að ef 6 % veiðigjald væri reiknað beint af arði stærri 

útgerðanna í þessu dæmi þá væri hægt að fá mun hærri upphæðir heldur en í 

raun er gert með veiðigjaldinu eins og það er í dag, þ.e. 1,99 kr. á hvert 

þorskígildi. En það er reiknað sem meðaltal fyrir allar útgerðirnar í landinu. En 

tekið skal tillit til að hér um ræðir aðeins þessi níu útgerðarfyrirtæki en raunin 

yrði kannski ekki sú sama ef önnur fyrirtæki yrðu tekin í þessa útreikninga. 

Arður þeirra gæti ýmist verið hærri eða lægri. 

 Aðeins útgerðarfyrirtækið Eskja hf borgar hærra hlutfall eins og staðan 

er í dag. Það er að segja ef veiðigjaldið væri reiknað beint af arði Eskju væri 

upphæðin lægri en Fiskistofa reiknar í meðaltali. Skoðaður var ársreikningur 

útgerðarinnar hjá Eskju fyrir árið 2004 og var afkoman mun betri það ár heldur 

en árið á undan. Möguleiki er á að vegna þess að Eskja gerir út 

uppsjávarveiðiskip séu miklar sveiflur í aflaverðmæti vegna mismunandi afla á 

loðnuvertíðum sem og þess verðs sem fæst fyrir loðnuna. 
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Meðaltalsveiðigjald vs. veiðigjald 9,5 % lagt beint á arð útgerðar.
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Mynd 11  Hlutfall veiðigjalds sem reiknað meðaltal Fiskistofu vs. 9,5 % veiðigjald reiknað 

beint af arði fyrirtækis fyrir afskriftir og fjárm.tengda liði. 

 

Á Mynd 11 er sömu sögu að segja. Hér hefur dæmið hins vegar snúist við hjá 

Eskju. Séu reiknuð 9,5 % af arði útgerðarinnar myndu öll þessi fyrirtæki greiða 

hærri upphæð heldur en þau gera í dag.  
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Meðaltalsveiðigjald vs. veiðigjald 6 % lagt beint 
á arð útgerðarfyrirtækis.
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Mynd 12 Hlutfall veiðigjalds sem reiknað meðaltal Fiskistofu vs. 6 % veiðigjald reiknað 

beint af arði fyrirtækis fyrir afskriftir og fjárm.tengda liði. 

 

Þegar þau fyrirtæki sem hafa minni aflaheimildir eru skoðuð eru aðrar 

niðurstöður. Þar er ekki eins mikill munur á því sem tekið er af þeim núna í 

veiðigjald og væri gert ef reiknað væri upphæð veiðigjaldsins beint af arði 

útgerðaraðilanna. Í raun eru það aðeins Besa ehf og Pétur Stefánsson ehf sem 

myndu greiða miklu hærri upphæð heldur en þau gera í dag.  
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Meðaltalsveiðigjald vs. veiðigjald 9,5 % lagt 
beint á arð útgerðarfyrirtækis.
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Mynd 13 Hlutfall veiðigjalds sem reiknað meðaltal Fiskistofu vs. 9,5 % veiðigjald reiknað 

beint af arði fyrirtækis fyrir afskriftir og fjárm.tengda liði.  

 

Að lokum skulum við sjá áhrifin á minni útgerðaraðilana ef reiknuð væru 9,5 

% beint af arði þeirra. Ef við tökum Hjallasand sem dæmi þá greiðir útgerðin 

um helmingi meira (47 %) en hún myndi gera ef veiðigjaldið væri reiknað 

beint af hagnaði útgerðarinnar. Upphæðin væri 9,5 % í stað 20,21 % eins og 

hún greiðir í dag.  

Í Töflu 6 má sjá útgerðirnar 17 sem áhrif veiðigjaldsins voru reiknuð á 

og þorskígildi sem þeim var úthlutað. Í kjölfarið er svo sýnt á Töflu 7 hlutfall 

veiðigjalds af hagnaði útgerðanna.  
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Úthlutaðar aflaheimildir í þorskígildum
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Tafla 6  Úthlutaðar aflaheimildir fyrirtækis í þorskígildistonnum. 
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Hlutfall veiðigjalds af arði útgerðar
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Tafla 7 Hlutfall veiðigjalds af arði fyrirtækis fyrir afskriftir og fjármagnstengda liði. 

 

Á næstu mynd eru niðurstöðurnar svo teknar saman og sett inn úthlutaðar 

aflaheimildir og veiðigjald sem hlutfall af arði viðkomandi fyrirtækja. 
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Hlutfall veiðigjalds af arði miðað við úthlutaðar aflaheimildir.
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Mynd 14 Hlutfall veiðigjalds af arði viðkomandi útgerðarfyrirtækis miðað við úthlutaðar 

aflaheimildir. 

 

Á Mynd 14 sjáum við hvað veiðigjaldið er hátt hlutfall af arði útgerðar þegar 

aðeins 6 % eru reiknuð af arði útgerðanna en ef veiðigjaldið væri að fullu 

komið til framkvæmdar má sjá hver breytingin yrði á Mynd 15. 

Hlutfall 9.5 % veiðigjalds af arði miðað við úthlutaðar aflaheimildir.
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Mynd 15 Hlutfall veiðigjalds af arði viðkomandi útgerðarfyrirtækis miðað við úthlutaðar 

aflaheimildir. 
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Á Myndum 14 og 15  sjáum við hvar veiðigjaldið liggur hlutfallslega hátt 

miðað við hagnað útgerðarfyrirtækjanna. Við sjáum að þau níu fyrirtæki sem 

fengu úthlutað aflaheimildum yfir 1000 þorskígildistonnum finna minna fyrir 

áhrifum veiðigjaldsins. Hin fyrirtækin sem hafa minni aflaheimildir en 1000 

þorskígildistonn greiða hins vegar hlutfallslega meira af arði sínum í formi 

veiðigjaldsins. Sé meðaltalið tekið þá er veiðigjaldið 4,43 % af arði fyrirtækja 

með hlutfallslega mörg þorskígildi, en þau fyrirtæki sem hafa yfir að ráða 

minna en 1000 þorskígildistonnum greiða að meðaltali 6,2 % af arði sínum sem 

veiðigjald. Væri veiðigjaldið orðið 9,5 % af arði útgerðanna eins og sýnt er á 

Mynd 15 þá væri gjaldið 6,99 % af arði stærri útgerðaraðilanna en 9,77 % af 

arði minni útgerðanna. Sjá Töflu 8. 

 

Veiðigjald af arði útgerðar, ef veiðigjald 

væri 3,14 kr hvert  þorskígildiskíló. 

Veiðigjald af arði útgerðar, þegar veiðigjald 

er 1,99 hvert þorskígildiskíló. 

Útgerðir með minna 

en 1000 þorskígildi. 
9,77 % 6,2 % 

Útgerðir með meira 

en 1000 þorskígildi. 
6,99 % 4,43 % 

Tafla 8 Veiðigjald sem hluti af arði útgerða fyrir afskriftir og fjárm.tengda liði. 

 

Niðurstaðan er þar af leiðandi sú að veiðigjaldið kemur verr niður á þeim 

fyrirtækjum sem hafa yfir minni aflaheimildum að ráða. Þó eru útgerðarfélagið 

Tóft ehf og Pétur Stefánsson að koma ágætlega út. Mun jafnari tölur koma út 

hjá stærri útgerðaraðilunum. Það er aðeins Eskja sem kemur áberandi verr út. 

Er það vegna slæmrar afkomu árið 2003, en mun betri afkoma var fyrir árið 

2004. 

 Áhrif veiðigjaldsins á útgerðirnar eru af sjálfsögðu kostnaðaraukning 

fyrir útgerðaraðila. Þó svo að önnur gjöld hafi lækkað sbr. þróunarsjóðsgjaldið. 

Það var ákveðið hámark á því eða 322.00057 kr. á skip. Veiðigjaldið mun þess 

 
57 A.t.h. að gjöld í Þróunarsjóð og veiðieftirlitsgjöld voru ekki hluti af auðlindarentu og þess vegna kemur 

veiðigjald ekki í stað þeirra þó svo þau detti út. Hámark var á gjöldum í Þróunarsjóð „ Skal gjaldið á árinu 1997 

nema 849 kr. á hvert brúttótonn en þó skal gjaldið aldrei vera hærra en 322.000 kr. fyrir hvert skip“ sbr. 

sjávarútvegsráðuneytið.
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vegna væntanlega hafa meiri áhrif á stærri útgerðaraðila heldur en þau gjöld 

sem afnumin hafa verið þar sem ekkert hámark er á veiðigjaldinu. Að einhverju 

leyti mun það þá koma í staðinn fyrir þróunarsjóðsgjöld hjá minni 

útgerðaraðilum, þá svo að markmið þróunarsjóðsgjalds og veiðigjalds séu 

gjörólík.  

Ástæða þess hversu hátt veiðigjaldið er af arði þeirra fyrirtækja sem 

tekin voru fyrir gæti verið sú að þau hafi verið að skila tiltölulega lágum 

hagnaði miðað við hlutfall veiðiheimilda. Sem dæmi útgerðin Hjallasandur ehf. 

Hagnaður þeirra var í kringum 3 milljónir króna en Hjallasandur ehf var með 

aflaheimildir sem nam 335.414 þorskígildistonnum fiskveiðiárið 2003/2004. Á 

sama tíma er Tóft ehf að skila svipuðum hagnaði, rúmum 5 milljónum króna 

en með aðeins 57.381 þorskígildistonn. Hlutfall veiðigjalds hjá Hjallasandi ehf 

er 20,21 % af arði á meðan það er 2,13 % hjá Tóft ehf. En ástæða þess að 

útgerðarfélagið Tóft ehf. er að skila góðum hagnaði er að það leigir 

aflaheimildir, og er á netaveiðum, sem skilar verðmætari fisk og 

veiðafærakostnaður er minni en t.d. hjá Óskari Skúlasyni sem stundar 

línuveiðar. 

 Önnur ástæða gæti verið að við útreikning á veiðigjaldinu er reiknað frá 

tímabilinu 1. maí 2003 til og með 30. apríl 2004, árið sem veiðigjaldið er lagt 

á.  Miðað við þann útreikning reiknar Fiskistofa 1,99 kr. á hvert 

þorskígildiskiló. Í útreikningum þessa verkefnis er miðað við tekjur útgerðanna 

frá 1. janúar til og með 31. desember 2003. 

Álagning veiðigjalds getur komið sér illa fyrir útgerðarmenn þar sem 

að gjaldið er greitt eftir á. Það er að segja veiðigjald er reiknað eins og áður 

segir frá 1. maí næstliðins árs til 30 apríl, þess árs sem gjaldið er reiknað út og 

sent á útgerðaraðila. Spurning er hvort það væri ekki hentugra að láta 

viðmiðunartímabilið sem gjaldið er reiknað út frá, ná frá hverju ári til árs og 

miða við hvert nýtt ár. Ástæða þess er sú að útgerðir reikna afkomu sína á því 

tímabili frá 1. janúar til 31. desember. Fyrirtækin skila ársreikningum miðað 

við hvert heilt ár. Svo hafa þau átta mánuði til þess að skila ríkisskattstjóra 

ársreikningnum. Þannig að í raun mætti ætla að útreikningar á veiðigjaldi séu 

ekki miðaðir við sama tímabil og útgerðir miða ársafkomu sína.  



51  

Að lokum má benda á að veiðigjaldið gæti leitt til þess að 

útgerðarmenn færu að veigra sér við að sýna mikinn arð það er einkum vegna 

þess að gjaldið er reiknað út frá aflaverðmæti að frádregnum útgerðarkostnaði. 

Það hefði lítið að segja nema að allar útgerðir hefðu það að markmiði að sýna 

ekki hagnað vegna þess að veiðigjaldið er reiknað sem meðaltal af arði allra 

íslenska útgerða. Sumir gætu reynt að fela hagnað og leggja meiri áherslu á að 

yfirfæra hluti og athafnir (standsetningu skips) á annan rekstrarkostnað. Það er 

hins vegar oft erfitt fyrir stærri útgerðir sem eru hlutafélög, vegna þrýstings frá 

hluthöfum um að fyrirtækið skili miklum arði. 
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Lokaorð 
Hér hefur verið fjallað um auðlindaskatt/veiðigjald í víðu samhengi. Fyrst var 

almenn umfjöllun um hugtökin, svo var vitnað í umræðu og skrif manna um 

veiðigjald, og tekin dæmi um rök með og á móti því að rétt væri að leggja 

veiðigjald á íslenskar útgerðir. Umræðan var heit um þessi mál fyrir nokkrum 

árum en virðist hafa lægt öldurnar seinni tíð. Framkvæmdir voru útreikningar 

til að reyna að finna út hversu stórt hlutfall veiðigjald er orðið af afkomu 

útgerðaraðila.  

 Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum þá er veiðigjaldið mikil 

kostnaðaraukning fyrir íslenska útgerðaraðila. Þetta er beinn kostnaður sem 

bætist við annan kostnað sem fyrir var. Eins og fram kom í kaflanum um 

Heildaráhrif veiðigjaldsins á íslenskar útgerðir má sjá að síðustu fjögur ár 

hefur aflaverðmæti sífellt farið lækkandi á fiskmörkuðum landsins. Ein ástæða 

þess gæti verið sú að kaupendur eru færri en þeir voru áður og leiðir það til 

minni samkeppni. Sterk staða íslensku krónunnar gerir sjávarútveginum í 

landinu líka erfitt fyrir. Auk samdráttar í tekjum hefur olíuverð verið hátt og 

farið hækkandi undanfarið. Það eykur líka veiðarfærakostnað útgerðaraðila.  

Mynd 16  Gengi Bandaríkjadollars síðustu ár. Heimild. Greiningardeild Landsbanka 

Íslands.  
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Fróðlegt hefur verið að kynna sér þetta efni. Vandamál reyndist þó að finna 

miklar heimildir um efnið, nema þá nokkurra ára gamlar, en þá virðist sem 

umræðan hafi verið heitari um efnið.  

 Varast ber að túlka niðurstöður þessa verkefnis með tilliti til útgerða í 

landinu, enda aðeins tekið dæmi um áhrif veiðigjalds á 17 útgerðaraðila, og lýst 

kostnaðaraukningu fyrir þessi fyrirtæki. Þó svo að niðurstöðurnar sýni aukinn 

kostnað eins og veiðigjaldið er þá segja þessar arðsemistölur útgerðanna 17 

ekki allt. T.d. eru sumir útgerðaraðilar að lagfæra skip sín, og sá kostnaður 

dregst frá aflaverðmæti sem leiðir til þess að útgerðin sýni minni hagnað. 

Útgerðir geta líka verið að leigja kvóta og þess vegna sýnt hærri hagnað, eða þá 

leigt sinn kvóta frá sér. Þessi arður er auk þess fyrir afskriftir og 

fjármagnstengda liði. 

 Burtséð frá því hvort og hvernig útgerðirnar í landinu nái fram hagnaði 

þá er veiðigjaldið aukinn kostnaður, en þó svo gjaldið sé ekki svo há krónutala 

núna af hverju þorskígildi þá óttast útgerðarmenn það að í framtíðinni muni 

þetta gjald aðeins koma til með að hækka, og verði kannski meira en sem 

nemur 9,5 % af arði útgerðarfyrirtækja. 
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Heimildaskrá 
Rafrænar heimildir      
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Viðaukar 
HB-Grandi hf.  

R = Aflaverðmæti skipa  =  6.464.977.018 kr.    

C = Útgerðarkostnaður  =  4.966.114.259 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = Hagnaður       =  1.498.896.759 kr. 

 * 0,06

89.931.766  kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem HB– Grandi þyrfti að borga 

1.498.896.759 * 0,095 = 142.391.962 milljónir króna.  

Samkvæmt Fiskistofu fékk HB–Grandi úthlutað 37.530.996 

þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Samkvæmt Fiskistofu er reiknað 

veiðigjald 1,99 á hvert þorskígildi. Á aflaheimildir HB–Granda er það þá 

37.530.996 * 1,99 =  74.686.682 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 4,98 %

(74.686.682/1.498.896.759) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

15 skip í eigu HB-Granda fengu úthlutað aflaheimildum fyrir 

fiskveiðiárið 2004/2005. Það eru frystitogarar, ísfisktogarar, nóta og 

togveiðiskip. Skipin eru Ásbjörn RE-50, Otto N. Þorláksson RE-203, 

Brettingur NS-50, Sturlaugur H. Böðvarsson AK-50, Örfirisey RE-4, Þerney 

RE-101, Venus HF-519, Höfrungur III Ak 250, Helga María AK 16, Faxi RE-

9, Ingunn AK-150, Sunnuberg NS-70, Svanur RE-45, Víkingur AK-100 og 

Haraldur Böðvarsson AK-12. 

 

Vinnslustöðin hf. 

R = 1.836.461.366 kr. 

C = 1.096.173.106 kr. 
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--------------------------------------------------------------------- 

π = 740.288.260 kr. 

 * 0,06

44.417.296 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Vinnslustöðin hf. þyrfti að reiða 

fram 740.288.260 * 0,095 = 70.327.385 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk 

Vinnslustöðin hf. úthlutað 12.723.009 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 

2004/2005. Veiðigjald vegna aflaheimilda Vinnslustöðvarinnar er 12.723.009 * 

1,99 = 25.318.788 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 3,42 %

(25.318.788/740.288.260) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Vinnslustöðin fékk úthlutað aflaheimildum fyrir tíu skip. Þau eru 

Brynjólfur ÁR-3, Drangavík VE-80, Jón Vídalín ÁR-1, Kap VE-4, Gandí VE-

7, Ísleifur VE-63, Æskan VE-222, Kristbjörg VE-82, Bergur Karlsson og Hlýri 

VE-172.  Skipin eru ýmist togskip, netabátar eða uppsjávarskip.   

 

Þormóður Rammi – Sæberg hf. 

R = 3.262.740 milljarðar króna. 

C = 2.342.052 milljarðar króna. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 920.688 milljónir króna. 

 * 0,06

55.241.280 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Þormóður Rammi–Sæberg þyrfti 

að reiða fram 920.688.000 * 0,095 = 87.465.360 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk 

Þormóður Rammi–Sæberg hf. úthlutað 15.549.459  þorskígildum fyrir 
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fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 15.549.459 * 

1,99 =  30.943.423 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 3,36 %

(30.943.423/920.688.000) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Skip sem Þormóður Rammi-Sæberg fékk úthlutaðar aflaheimildir fyrir 

eru 9.  Þau eru Mánaberg ÓF-42, Kleifaberg ÓF-2, Sigurbjörg ÓF-1, Sunna SI-

67, Jón á Hofi Ár-62, Fróði Ár 33, Múlaberg SI-22, Sólbers SI-12 og Stálvík 

SI-1. Skipin eru flakafrystitogarar, rækjutogarar, og bátar sem notaðir eru til 

humar og flatfiskveiða.  

 

Síldarvinnslan hf.  

R = 2.517.656.732 kr. 

C = 1.894.038.801 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 623.617.931  kr. 

 * 0,06

37.417.076 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Síldarvinnslan þyrfti að reiða fram 

623.617.931 * 0,095 = 59.243.703 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk 

Síldarvinnslan hf. úthlutað 10.869.271 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 

2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 10.869.271 * 1,99 =  

21.629.849 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 3,47 %

(21.629.849/623.617.931) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Skip sem Síldarvinnslan fékk úthlutaðar aflaheimildir fyrir eru 5. Þau 

eru Birtingur NK-119, Barði NK-120, Bjartur NK-121, Börkur NK-122 og 
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Beitir NK-123. Skipin eru ýmist nóta og togveiðiskip, frystitogarar eða 

ísfisktogarar. 

 

Samherji hf. 

R = 5.790.353 milljarðar króna. 

C = 4.150.925 milljarðar króna. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 1.639.428 milljarðar króna. 

 * 0,06

98.365.680 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Samherji hf. þyrfti að reiða fram 

1.639.428.000 * 0,095 =155.745.660 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Samerji hf. 

úthlutað 28.256.892 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á 

aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 28.256.892 * 1,99 = 56.231.215 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 3,43 %

(56.231.215/1.639.428.000) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir hjá Samherja er á 11 eftirtalin skip : Oddeyrina 

EA-210, Akureyrina EA-110, Víði EA-910, Björgúlf EA-312, Margréti EA-

710, Björgvin EA-311, Baldvin Þorsteinsson EA-10, Vilhelm Þorsteinsson 

EA-11, Akraberg EA-410, Háberg GK-299 og Högaberg EA-12.  

Skip frá Samherja hf. stunda kolmunnaveiðar, úthafskarfaveiðar, sem 

og þorskveiðar og ufsaveiðar.  

 

Eskja hf. 

R = 1.395.221.555 kr. 

C = 1.127.553.265 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 
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π = 267.668.290 kr. 

 * 0,06

16.060.097 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Eskja þyrfti að reiða fram 

267.668.290 * 0,095 = 25.428.488 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Eskja hf. 

úthlutað 9.747.457 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir 

þeirra er veiðigjaldið þá 9.747.457 * 1,99 = 19.397.439 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 7,25 %

(19.397.439/267.668.290) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Skip sem Eskja hf. fékk úthlutaðar aflaheimildir fyrir fiskveiðiárið 

2004-2005 eru 6. Heimildir eru vegna Jóns Kjartanssonar SU-111, Aldey ÞH-

380, Seley ÞH-381, Húsey ÞH-382, Hólmaborg SU-11 og Hólmatinds SU-1. 

Þessi skip stunda uppsjávarveiðar og botnfiskveiðar.   

 

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. 

R = 1.689.484.076 kr. 

C = 1.277.091.689 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 412.392.387 kr. 

 * 0,06

24.743.543 kr. 

 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. þyrfti 

að reiða fram 412.392.387 * 0,095 = 39.177.277 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk 

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. úthlutað 10.927.088 þorskígildum fyrir 
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fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 10.927.088 *

1,99 =  21.744.905 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 5,27 %

(21.744.905/412.392.387) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir eru vegna Páls Pálssonar ÍS-102, Örn ÍS-32, 

Framnes ÍS-708, Vals  ÍS-20, Stefnis ÍS-28, Júlíus Geirmundsonar ÍS-270 og 

Andeyjar ÍS-440. Útgerðin gerir út rækjutogara á úthafsrækju, ísfisktogara og 

flakafrystiskip. 

 

Brim hf. 

R = 2.787.513 milljarðar króna. 

 C = 1.979.884 milljarðar króna. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 807.629 milljónir króna. 

 * 0,06

48.457.740 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Brim hf. þyrfti að reiða fram 

807.629.000 * 0,095 = 76.724.755 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Brim hf. 

úthlutað 16.692.835 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á 

aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 16.629.835 * 1,99 =  33.218.742 

milljónir króna.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 4,11 %

(33.218.742/807.629.000) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 
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Úthlutaðar aflaheimildir vegna Kaldbaks EA-1, Harðbakur EA-3, 

Árbakur EA-5, Sólbakur EA-7, Sólborgar ÞH-70, og Sléttbaks EA-4.58 Skipin 

eru ísfisktogarar, frystitogarar, netaveiðiskip og dragnótarbátur.  

 

Þorbjörn Fiskanes hf. 

R = 3.188.037.216 kr. 

C = 2.466.612.062 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 721.425.154 kr. 

 * 0,06

43.285.509 milljónir króna. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Þorbjörn Fiskanes hf. þyrfti að 

reiða fram 721.425.154 * 0,095 = 68.535.390 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk 

Þorbjörn Fiskanes hf. úthlutað 16.558.780 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 

2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er veiðigjaldið þá 16.558.780 * 1,99 = 

32.951.972 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 4,57 %

(32.951.972/721.425.154) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga 

kostnað frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir eru vegna Óla Hall HU-14, Stafsnes KE-130, 

Geirfugls GK-66, Sturlu GK-12, Ágústs Gk-95, Gnúps GK-11, Hrafns GK-

111, Þuríðar Halldórsdóttur GK-94, Hrafns Sveinbjarnarsonar GK-255 og 

Valdimars GK-195. Skipin eru frystiskip, uppsjávarskip, ísfiskskip og 

dagróðrabátar.  

 

58 Það skal gert grein fyrir að á heimasíðu Brims hf. er tekið fram að félagið fékk úthlutaðar aflaheimildir uppá 

23.165.000 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004-2005.  Í reikningum mínum er ég aðeins með heimildir vegna 

ofangreindra skipa, vegna þess að aflaverðmæti þeirra er í ársreikningi ÚA 2003.  Ekki eru tekin með skip Brims 

hf., Guðmundur í Nesi RE-13 og Tjaldur SH-270. 
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Pétur Stefánsson ehf. 

Hagnaður fyrir afskriftir hjá útgerðinni voru 30.053.809 kr.  

6 % veiðigjald á þann arð er 0,06 * 30.053.809 = 1.803.229 kr. Ef veiðigjaldið 

væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu komið til 

framkvæmdar væri upphæðin sem Pétur Stefánsson ehf. þyrfti að reiða fram 

30.053.809 * 0,095 = 2.855.112 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Pétur 

Stefánsson ehf. úthlutað 236.388 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á 

aflaheimildir hans er veiðigjaldið þá 236.388 * 1,99 = 470.412 kr.    

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 1,57 %

(470.412/30.053.809) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir vegna Péturs Jónssonar RE-69 sem er 

frystitogari gerður út á úthafsrækjuveiðar.   

Tóft ehf. 

R = 28.425.464 kr. 

C = 23.064.095 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 5.361.369 kr. 

 * 0,06

321.682 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Tóft ehf. þyrfti að reiða fram 

5.361.369 * 0,095 = 509.330 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Tóft ehf. úthlutað 

57.381 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er 

veiðigjaldið þá 57.381 * 1,99 = 114.188 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 2,13 %

(114.188/5.361.369) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. Úthlutaðar aflaheimildir eru 

vegna Óla Færeyings SH-315, sem er netabátur. 
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Guðbjartur ehf. 

Hagnaður fyrir afskriftir hjá útgerðinni voru 8.145.000 kr.  

6 % veiðigjald á þann arð er 0,06 * 8.145.000 = 488.700 kr. Ef veiðigjaldið 

væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu komið til 

framkvæmdar væri upphæðin sem Guðbjartur ehf. þyrfti að reiða fram 

8.145.000 * 0,095 = 773.775 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Guðbjartur ehf. 

úthlutað 265.133 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir 

hans er veiðigjaldið þá 265.133 * 1,99 = 527.615 kr.    

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 6,48 %

(527.615/8.145.000) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. Úthlutaðar aflaheimildir eru 

vegna Guðbjarts SH-45 sem stundar línuveiðar. 

 

Óskar Skúlason. 

R = 18.846.886 kr. 

C = 13.895.056 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 2.951.830 kr. 

 * 0,06

177.110 kr. 

 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Óskar Skúlason þyrfti að reiða 

fram 2.951.830 * 0,095 = 280.424 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Óskar 

Skúlason úthlutað 67.479 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á 

aflaheimildir hans er veiðigjaldið þá 67.479 * 1,99 = 134.263 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 4,55 %

(134.263/2.951.830) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 
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frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. Úthlutaðar aflaheimildir 

vegna Þernu SH-350 sem gerð er út á línuveiðar. 

 

Besa ehf. 

R = 69.526.112 kr. 

C = 55.697.178 kr. 

--------------------------------------------------------------------- 

π = 13.558.934 kr. 

 * 0,06

813.536 kr. 

Ef veiðigjaldið væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu 

komið til framkvæmdar væri upphæðin sem Besa ehf. þyrfti að reiða fram 

13.558.934 * 0,095 = 1.288.099 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Besa ehf. 

úthlutað 240.697 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir 

þeirra er veiðigjaldið þá 240.697 * 1,99 = 478.987 kr.   

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 3,53 %

(478.987/13.558.934) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. Úthlutaðar aflaheimildir eru 

vegna Gísla Einars GK-104 sem gerður er út á línuveiðar.  

 

Nesver ehf. 

Hagnaður fyrir afskriftir hjá útgerðinni voru 12.968.996 kr.  

6 % veiðigjald á þann arð er 0,06*12.968.996 = 778.140 kr. Ef veiðigjaldið 

væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu komið til 

framkvæmdar væri upphæðin sem Nesver ehf. þyrfti að reiða fram 12.968.996 

* 0,095 = 1.232.055 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Nesver ehf. úthlutað 

377.945 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er 

veiðigjaldið þá 377.945 * 1,99 = 752.111 kr.    
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Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 5,80 %

(752.111/12.968.996) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir eru vegna Þorsteins SH-145 sem gerður er út á 

dragnót. 

 

Hjallasandur ehf. 

Hagnaður fyrir afskriftir hjá útgerðinni voru 3.302.980 kr.  

6 % veiðigjald á þann arð er 0,06*3.302.980 = 198.179 kr. Ef veiðigjaldið væri 

reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu komið til 

framkvæmdar væri upphæðin sem Hjallasandur ehf. þyrfti að reiða fram 

3.302.980 * 0,095 = 313.783 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Hjallasandur ehf. 

úthlutað 335.414 þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir 

þeirra er veiðigjaldið þá 335.414 * 1,99 = 667.474 kr.    

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 20,21 %

(667.474/3.302.980) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 

Úthlutaðar aflaheimildir eru vegna Báru SH-54 sem er gerð út á dragnót. 

Útnes ehf. 

Hagnaður fyrir afskriftir hjá útgerðinni voru 29.366.919 kr.  

6 % veiðigjald á þann arð er 0,06 * 29.366.919 = 1.762.015 kr. Ef veiðigjaldið 

væri reiknað beint af afkomu þessa fyrirtækis og væri að fullu komið til 

framkvæmdar væri upphæðin sem Útnes ehf. þyrfti að reiða fram 29.366.919 * 

0,095 = 2.789.857 kr. Samkvæmt Fiskistofu fékk Útnes ehf. úthlutað 777.224 

þorskígildum fyrir fiskveiðiárið 2004/2005. Á aflaheimildir þeirra er 

veiðigjaldið þá 777.224 * 1,99 =  1.546.686 kr.    

Hjá útgerðinni er upphæð veiðigjaldsins í þessu tilviki 5,27 %

(1.546.686/29.366.919) af þeim arði sem eftir er þegar búið er að draga kostnað 

frá heildararði útgerðarinnar miðað við árið 2003. 
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Úthlutað aflaheimildum vegna Saxhamars SH-50 sem gerður var út á 

net og Bjarna Sigurðssonar SH-90 sem gerður var út á línu og handfæri.  

 


