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Úrdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um íslenskan sjávarútveg. Íslenskur sjávarútvegur hefur verið 

mikið í umfjöllun síðustu ár og þá sérstaklega hvort aflamarkskerfið sem er nú við lýði 

sé ásættanlegt. Verður fjallað um aflamarkskerfið og einnig stöðu íslenska 

sjávarútvegarins frá ýmsum hornum.  

Byrjað er á að fara stuttlega yfir sögu íslenska sjávarútvegsins og einnig farið 

stuttlega yfir baráttuna um landhelgi Íslands. Þá verður fjallað um aflamarkskerfið og 

hvernig lög um stjórn fiskveiða skilgreina það. Farið er yfir skuldastöðu íslensks 

sjávarútvegs og hvernig skuldunum er skipt upp. Fjallar er um framleiðni 

aflamarkskerfisins og hvort framleiðnin hafi aukist við tilkomu kerfisins. Rætt er um 

stöðu sjávarútvegsins í íslenska hagkerfinu og hvort opinberar tölur vanmeta ekki 

framlag greinarinnar til vergrar landsframleiðslu. Fjallað er um eignarrétt í 

aflamarkskerfinu og túlkað hvort eignarréttur myndist miðað við lög um stjórn 

fiskveiða og stjórnarskrá. Einnig verður fjallað um byggðarþróun á Íslandi út frá 

aflamarkskerfinu og tekið dæmi hvernig sveitarfélög hafa dafnað eftir tilkomu 

aflamarkskerfisins. Í lokin er rætt um aðrar hugsanlegar leiðir en aflamarkskerfið, og 

tekið dæmi þar um kerfi sem byggja á fullkomnum eignarrétti, sóknardagakerfi og í 

lokin innköllun aflaheimilda og leigu þeirra.  
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Inngangur 
Sjávarútvegur hefur í alla tíð verið Íslendingum mjög mikilvægur. Öldum saman hélt 

auðlindin í sjónum lífi í þjóðinni og lagði henni til verðmætar útflutningsafurðir. 

Sjávarútvegurinn hefur haft mikil áhrif á landið og gerði það í raun og veru byggilegt 

og hefur verið mikilvægasti atvinnuvegur landsis gegnum tíðina. Efnahagsumhverfið á 

Íslandi hefur þó breyst mikið og þá sérstaklega á síðustu áratugum. Stórir atvinnuvegir 

eins og bankastarfsemi, áliðnaður og ferðaþjónusta hafa orðið stöðugt mikilvægari í 

íslensku efnahagsumhverfi. Eftir bankahrunið 2008 er nú aftur horft á sjávarútveginn 

sem megin atvinnuveg landsins og á sjávarútvegurinn að gegna lykilhlutverki í 

endurreisn íslensks atvinnulífs.  

 Í þessari ritgerð verður fjallað stuttlega um sögu íslensks sjávarútvegs og 

hvernig hann hefur þróast í gegnum tíðina. Miklar breytingar hafa orðið á sjávarútvegi 

á Íslandi og breyttust hlutir fljótt stuttlega eftir aldarmótin 1900 með vélvæðingu 

skipaflotans. Fjallað verður um hvernig byggð landsins mótaðist af því hvar væri best 

að róa út á mið og einnig fjallað um hvort þessi þróun hafi snúist við með tilkomu 

aflamarkskerfisins þar sem bæjarfélög sem missa kvóta lenda í stöðugri fólksfækkun. 

Fjallað verður stuttlega um baráttuna um landhelgi Íslands sem er undirstaðan í því að 

Ísland gæti byggt um sinn sjávarútveg. Farið verður yfir útflutning í sjávarútvegi og 

hvernig hann byggðist upp, hvort vægi útflutningsins í þjóðarbúskapnum hafi breyst 

eitthvað í gegnum árin og fjallað um helstu útflutningsfyrirtæki í sjávarútveginum. 

Skuldir sjávarútvegsins hafa verið mikið í sviðsljósinu síðustu ár og verður farið yfir 

skuldasöfnun útgerðafyrirtækja og hvernig þær skuldir skiptast upp. Einnig verður 

fjallað um framleiðni í íslenskum sjávarútvegi, og þá sérstaklega hvort framleiðni hafi 

aukist við tilkomu aflamarkskerfisins, sem á að vera einn helsti kostur þess kerfis.  

Oftast er talað um að sjávarútveginn sé mikilvægasti iðnaður landsins en 

opinberar hagtölur gefa það til kynna að svo sé ekki. Fjallað verður um hvort 

sjávarútvegur á Íslandi hafi í raun ekki meiri áhrif en opinberar tölur gefa til kynna og 

hvort sjávarútvegur sé grunnatvinnuvegur Íslands. Eignarréttur í aflamarkskerfinu 

hefur einnig verið mikið fjallað um og verður rætt um hvort eignarréttur hafi myndast 

við tilkomu aflamarkskerfisins í sambandi við lög um stjórn fiskveiða. Í lokin verða 

ræddar hugsanlegar aðrar leiðir en núverandi kerfi um stjórn fiskveiða og verður þar 

rætt um kerfi sem byggjast á fullkomnum eignarrétt, sóknardagakerfi og innköllun og 

leigu á aflaheimildum. Innköllun og leiga á aflaheimildum, eða fyrningaleiðin eins og 

margir vilja kalla það, hefur verið mikið í umræðunni á Íslandi upp á síðkastið og 
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fengið mikla gagnrýni á sig. Fjallað verður um hvernig þessi leið gæti hugsanlega 

verið útfærð og farið yfir gagnrýni sem innköllun aflaheimilda hefur fengið.  
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1. Saga  

 

1.1 Saga sjávarútvegs á Íslandi 

Fræðimenn á síðari árum og áratugum sem hafa fjallað um íslenskt samfélag hafa 

gjarnan kennt það við hina ráðandi stétt og kallað bændasamfélag.  Sú skilgreining er 

þó villandi og hefur Ísland í samanburði við flestar aðrar þjóðir í norðanverðri Evrópu 

var landsbúskapur Íslendinga ekki merkilegur. Íslendingar áttu þó aðra auðlind sem 

öldum saman hélt lífi í þjóðinni, lagði henni til verðmætar útflutningaafurðir og varð á 

19. og 20. öldinni undirstaða endurreisnar og uppbyggingar íslensks samfélags.  Hafið 

í kringum landið hefur einhver auðugustu fiskimið í Norður-Atlantshafi. Í hafið var 

sótt mat, og þótt sjávarafli gat verið óstöðugur, var það reynsla manna að betur var 

hægt að treysta á hann en búfjárafurðir eða jarðargróður (Jón Þ. Þór, 2002). 

Sjávarútvegurinn hafði lengi mikil áhrif á þróun byggðar og búsetu í landinu 

og á fyrri öldum þóttu þær jarðir og héruð sem voru upp við eða stutt í sjó bestar. 

Dæmi um slíkar sveitir má nefna Suðurnes, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði. Til 

þessara svæða flykktist fólk öld eftir öld úr öðrum landshlutum til að vinna við 

vetravertíð. Sýnir það mikilvægi sjávarútvegs í búskaparháttum Íslendinga og er hægt 

að segja að þjóðin hafi vart lifað af í landinu, ef ekki hefði verið fyrir sjávarbúskap 

(Jón Þ. Þór, 2002). 

Íslendingar hafa stundað fiskveiðar allt í kring um landið frá landnámstíð og 

enginn vafi leikur á því að sjávarútvegur var um aldir og er enn mikill þáttur í 

þjóðarbúskap þjóðarinnar (Jón Þ. Þór, 2002).   

Á 14. og 15. öld yrðu miklar breytingar á atvinnu- og efnahagslífi Íslendinga, 

en á þeim tíma jókst mjög vægi sjávarútvegs í þjóðarbúskap Íslendinga, og var þetta 

tímabil nefnt af mörgum fiskveiðiöldin. Var þetta í fyrsta sinn í sögu Íslandssögunar 

sem fiskveiðar og útflutningur sjávafurða höfðu afgerandi áhrif á hag þjóðarinnar. 

Byggð við sjávarsíðuna þéttist, fólki fjölgaði í sjávarútvegshéruðum og mynduðust 

þorp í kringum helstu verstöðvar landsins. Á þessum tímum urðu sjávarafurðir, 

harðfiskur og lýsi helstu og eftirsóttustu útflutningsvörur Íslendinga. Það hélst þar til 

saltfiskur leysti harðfiskin, skreiðina, af hólmi í lok 18. aldar  (Jón Þ. Þór, 2002). 

Hnignunarskeið tók við hjá íslenskum sjávarútvegi á milli 1550 fram undir 

miðja 19. öld. Margar ástæður eru fyrir þessari hnignun, svo sem pólitískar og 

menningarlegar breytingar í Evrópu og vaxandi framboð á fiski frá Nýfundnalandi og 
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Nýja-Englandi lækkaði verð á fiski verulega og hélst það lágt fram á síðari hluta 18. 

aldar.  Með komu þilskipa til Íslands byrjaði fyrir fyrstu að veiða nær eingöngu til 

útflutnings. Fyrirkomuleg þilskipaútgerðarinnar og sjálfstæði gagnvart gömlum 

útgerðaháttum átti mikinn þátt í  endurreisn íslensks efnahags- og þjóðlífs á 19. 

öldinni (Jón Þ. Þór, 2002). Útflutningur óx mikið, nýir markaðir mynduðust sem 

skiluðu útvegsmönnum og þjóðarbúinu miklar tekjur. Veiðitæknin hafði þó lítið breyst 

frá því á miðöldum (Jón Þ. Þór, 2003). 

Í byrjun 20. aldar varð mesta byltingarskeið í sögu sjávarútvegsins og jafnvel 

þjóðarinnar. Árið 1902 var sett vél í bátinn Stanley á Ísafirði og árið 1905 var 

vélbáturinn Coot keyptur frá Skotlandi, með þessu hófst vélbátavæðing íslenska 

flotans. Á árunum 1902-1920 var mikið framfara- og uppbyggingarskeið. Þá var 

fiskiskipafloti Íslendinga vélvæddur og komu fram nýtísku togarar og vélbátar, bæði 

stórir og smáir og leystu af árabáta og þilskip. Á aðeins tveimur áratugum eignuðust 

Íslendingar fiskiskipaflota sambærilegan við þá sem fremst stóðu í Norður-

Atlantshafi. Afli jókst nær stöðugt og festu síldarveiðar sig í sessi sem atvinnugrein á 

Íslandi. Þetta tímabil einkenndist af milli bjartsýni og virtist allt ætla ganga upp. En á 

3. áratugnum fóru hlutirnir að snúast við. Íslenskum útgerðarmönnum gengu illa að 

fóta sig á mörkuðum erlendis. Með vélvæðingunni og stóraukinni sókn sem henni 

fylgdi, lenti íslenskur sjávarútvegur í alþjóðlegri samkeppni. Fram að 1920 höfðu 

danskir kaupmenn keypt allan fisk af Íslendingum og seldu á eigin ábyrgð, en eftir 

1920 hurfu dönsku kaupmennirnir og Íslendingar tóku við. Íslenskir útvegsmenn voru 

nýgræðingar í alþjóðlegum viðskiptum og tók langan tíma að fyrir útvegsmenn að átta 

sig á sveiflum alþjóðarmarkaðarins. Fólk áttaði sig á því að sjávarútvegur var 

áhættusöm og vandamikil atvinnugrein og að ekki var nóg að draga fisk úr sjó og 

verka hann, heldur þurfti einnig að selja fiskinn.  Á 4. áratugnum var framleiðslugeta 

atvinnugreinarinnar orðin svo mikil að ef henni yrði beitt af fullu myndi ekki nást 

ásættanlegt verð fyrir fiskinn vegna offramboðs (Jón Þ. Þór, 2003). Í lok 4. áratugarins 

gekk illa hjá íslenskum útvegsmönnum eftir margra ára taprekstur. Í ársbyrjun 1939 

var íslenska krónan gengisfeld sem hjálpaði sjávarútvegnum, en markaður erlendis 

voru enn óstöðugir eftir heimskreppuna. Skyndilega breytist allt, Bretar fóru að nota 

fiskiskipaflotann sinn í stríðsrekstur og matvælaframleiðsla minnkaði mikið í 

kjölfarið. Einnig voru innflutningstakmarkanir á sjávarafurðum í Bretlandi felldar úr 

gildi. Nýr markaður opnaðist í Bretlandi fyrir frosinn fisk. Í stríðinu sigldu íslensk 

skip til Bretlands með frosinn fisk og seldu á háu verði. Á þessum tímum söfnuðu  
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útgerðamenn miklum sjóðum og náðu að brjótast úr skuldum sem hafði hamlað 

eðlilegum vexti sjávarútvegsins á 4. áratugnum. Þessir miklu sjóðir varð undirstaða 

uppbyggingar eftir stríðsárin, en skipsflotinn var lítið endurnýjaður á þeim tímum. Á 

árunum 1944-1970 hófst nýtt tímabil í sögu íslensks sjávarútvegs. Það einkenndist af 

stöðugri endurnýjun og uppbygginu á öllum sviðum sjávarútvegsins, t.d. á 

skipaflotanum,  í fiskvinnslu, við hafnagerð og markaðsmál. Íslenskt samfélag 

gjörbreyttist og urðu lífskjör betri en nokkurn tímann fyrr sem má að miklu leiti þakka 

sjávarútveginum. Allt kapp var lagt á uppbyggingu og endurnýjun veiðiskipa og 

framleiðslutækja í þeim tilgangi að sjá öðrum þjóðum í Evrópu fyrir sjávarafurðum að 

stríði loknu. Ekki var mikið horft til þess hvort fiskistofnarnir þyldu þessu miklu sókn 

og kannski endurspeglar það viðhorf Íslendinga til sjávarútvegsmála að meginhlutverk 

fiskifræðinga var að flestra mati að finna meiri fisk til að veiða, frekar en að vernda 

stofnana. Þetta tímabil verður varla kallað gullöld íslensks sjávarútvegs eins og oft 

hefur verið gert. Þetta var vissulega tímabil mikillar uppbyggingar og glæsilegs 

árangurs í afkasagetu við veiðar og framleiðslu, en endaði með því að síldarstofnar 

hrundu með skelfilegum afleiðingum (Jón Þ. Þór, 2005). 

 

1.2 Landhelgi Íslands 

Vegna þess hversu gjöful fiskimiðin í kringum Ísland eru hafa erlendir sjómenn 

stundað veiðar hér í minnsta kosti allt frá byrjun 15. aldar. Lengst af tóku Íslendingar 

sjálfir lítinn þátt í kapphlaupinu um fiskinn, stunduðu aðeins veiðar á árabátum á 

meðan erlendar þjóðir stunduðu miðið á stórum skútum (Halldór B. Ívarsson, e.d.). 

 Undir lok 19. aldar fór þetta þó allt að breytast, Íslendingar fóru að stunda 

sjóinn á stærri skipum. Þetta kallaði á aukna sókn hér við land og bættist við að erlend 

skip voru orðinn stærri og öflugri en áður. Árið 1904 var talað að um 180 erlendir 

togarar höfðu verið við veiðar á Íslandsmiðum (Halldór B. Ívarsson, e.d.). 

 Árið 1901 gerðu Danir, sem þá voru yfir Íslandi, samkomulag við Englendinga 

um þriggja mílna landhelgi og fiskveiðilögsögu við Ísland. Féll þessi samningur ekki 

úr gildi fyrr en eftir seinni heimstyrjöld. Í kringum 1930 fengu menn vaxandi áhuga 

fyrir því að koma á alþjóðlegu samkomulagi um friðun mikilvægustu hrygningar- og 

uppeldisstöðva nytjafiska. Þetta leyst breskum stjórnvöldum ekki vel á og féllust ekki 

á annað en að allt hafsvæði þremur sjómílum frá strönd væri öllum opið til nýtingar. 

Eftir seinni heimstyrjöldina fóru evrópskar fiskveiðiþjóðir að senda fleiri og öflugri 
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veiðiskip á Íslandsmið og samhliða því efldist íslenski fiskveiðiflotinn. Sóknin í 

fiskinn var svo mikil á árunum 1949-1952 að ýsuafli dróst saman um 32% og 

skarkolaaflin um 47% (Halldór B. Ívarsson, e.d.). 

 Eftir þetta mikla fall í aflanum sögðu Íslendingar upp fyrri samning og fluttu 

fiskveiðilandhelgi út í 4 mílur. Bretar settu löndunarbann á Íslendinga og var brugðist 

við með því að stórauka útflutning til bæði Bandaríkjanna og Sovétríkjanna á kostnað 

ísfisks, sem hafði verið fluttur í miklu mæli til Bretlands. Löndunarbannið stóð til 

1956. Árið 1958 ákváðu Íslendingar að færa fiskveiðilögsöguna út í 12 sjómílur. 

Bretar mótmæltu enn ákaft og létu herskip verja togara sína gegn íslensku 

varðskipunum svo þeir gætu stundað veiðar upp að fjarga mílna lögsögunni. Þessi 

deila leystist árið 1961 þar sem samkomulag náðist milli þjóðanna. Árið 1972 færðu 

íslensk stjórnvöld fiskveiðilögsöguna út í 50 mílur, með tilheyrandi viðbrögðum 

Breta. Nú voru Íslendingar með nýtt vopn gegn landhelgisbrotum, svokallaðar 

togvíraklippur sem skáru á botnvörpur aftan úr breskum togurum, og náðu þeir að 

klippa alls 82 botnvörpur á rúmu einu ári. Árið 1975 kom svo að seinustu útfærslu 

fiskveiðilögsugunnar en þá var hún færð í núverandi stand, 200 mílur. Þar með byrjaði 

harðasta þorskastríðið með ásiglingum breskra verndarskipa og botnvörpuklippingum 

íslensku varðskipana. Deilan var svo alvarleg að íslensk stjórnvöld ákváðu að slíta 

stjórnmálasambandi við Breta og kölluðu sendiherra sinn heim frá London og vísuðu 

breska sendiherranum í Reykjavík úr landi. Íslendingar hótuðu einnig að segja sig úr 

Norður-Atlantshafsbandalaginu (NATO). Sumarið 1976 náðust þó sáttir og var samið 

um að 24 breskir togarar mættu veiða innan 200 mílna markanna til 1. desember sama 

ár og síðan ekki meir (Halldór B. Ívarsson, e.d.). 

2. Aflamarkskerfið 
Árið 1983, eftir viðtækt samráð á milli sjávarútvegsráðuneytisins og hagsmunaaðila í 

sjávarútvegi var aflamarkskerfið tekið upp. Aflamarkskerfið felur í sér fiskveiðistjórn 

sem byggist á úthlutun aflakvóta til einstakra skipa á grundvelli aflareynslu. Tekið var 

mið af veiðireynslu síðustu 3ja ára, þó með nokkrum undantekningum. Í upphafi voru 

lögin um stjórn fiskveiða lögleidd til eins árs, fyrir árið 1984, en síðan voru lögin 

framlengd þrívegis með nokkrum breytingum, allt þar til að núverandi lög um stjórn 

fiskveiða nr. 116/2006 tóku gildi. 
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Skv. lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða eru nytjastofnar á Íslandsmiðum 

sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið lagana er að stuðla að verndum og hagkvæmri 

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

veiðiheimilda samkvæmt þessum lögum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Til nytjastofna teljast sjávardýr og 

sjávargróður í íslenskri fiskveiðilandhelgi. Sjávarútvegsráðherra skal, að fengnum 

tillögum Hafrannsóknarstofnunarinnar ákveða með reglugerð þann heildarafla sem má 

veiða á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstökum nytjastofnum við Ísland sem 

nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á. Afli sem Hafrannsóknarstofnunin veiðir í 

rannsóknarskyni reiknast ekki til heildarafla. Leyfður heildarhafli botnfiskitegunda 

skal miðaður við veiðar á 12 mánaða tímabili, 1. september til  31. ágúst á næsta ári, 

og nefnist það tímabil fiskveiðiár. Sjávarútvegsráðherra er heimilt innan 

fiskveiðiársins að auka eða minnka heildarafla einstakra botnfisktegunda. Enginn má 

stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema hafa fengið til þess almennt veiðileyfi. 

Almenn veiðileyfi eru tvenns konar, þ.e. veiðileyfi með aflamarki og veiðileyfi með 

krókaaflamarki. Á sama fiskveiðiári getur skip aðeins haft eina gerð veiðileyfis.  

Bátar með veiðileyfi með krókaaflamarki er heimilt að stunda veiðar úr þeim 

tegendum sem þeir hafa krókaaflamark í og enn fremur tegendur sem ekki sæta 

takmörkunum á leyfilegum heildarafla. Ráðherra setur þó leyfðan meðafla. 

Krókaaflamark er óheimilt að nýta á annan hátt en við línu- og handfæraveiðar, með 

nokkrum undantekningum þó.  

Samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða 

lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, má aldrei nema hærra hlutfalli af 

heildaraflahlutdeild eftirtalandi tegunda: 

 

Tegund Hámarksaflahlutdeild 
Þorskur 12% 

Ýsa 20% 
Ufsi 20% 
Karfi 35% 

Grálúða 20% 
Síld 20% 

Loðna 20% 
Úthafsrækja 20% 
Tafla 1: Hámarkasaflahlutdeild eftir tegundum (Lög 116/2006). 
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3. Útflutningur 
Allt frá upphafi hafa sjávarafurðir verið þýðingamesta útflutningsgrein Íslendinga, 

þótt landbúnaðarvörur hafi stundum skotist upp fyrir þær að mikilvægi. Á síðasta 

aldarfjórðungi hefur þó vægi greinarinnar í útfluttri vöru og þjónustu dvínað. Árið 

1980 voru sjávarafurðir nálægt 60% af útflutningi, en hlutfallið hafði lækkað í 34% 

árið 2005. Ástæðan er þó ekki sú að virði útfluttra sjávarafurða hafi dregist saman 

heldur hafa nýjar útflutningagreinar vaxið mikið og þýðing útfluttra þjónustum 

einkum ferðaþjónustu, aukist verulega á undanförnum þremur áratugum. Þar skal fyrst 

nefna stóriðju, en í lok 20. aldar var hlutfall áls, kísiljárns og kísilgúrs í 

vöruútflutningi landsmanna komið í rúmlega 20%. Þar vegur álið langmest, en hlutur 

þess í útflutningi var þá um 18%. Aðrar útflutningsvörur hafa einnig vaxið mikið 

síðustu ár, en í þann flokk fellur t.d. framleiðsla á öðrum iðnvarningi, þar á meðal 

hugbúnaði og sala á gömlum skipum og flugvélum (Sigurður Jóhannesson og Sveinn 

Agnarsson, 2007). 

 

Mynd 1: Útflutningur sjávarafurða (Hagstofa Íslands, 2010a). 

 Eins og sést á myndinni hefur útflutningur sjávarafurða sveiflast töluvert en 

aukning útflutnings á tonnum talið frá 1979-2008 er í kringum 20%. Á árunum 1980-

2005 óx virði útfluttra sjávarafurða á gengi ársins 2005 um 183% en það samsvara því 

að virði þeirra hafi vaxið um 4,2% að jafnaði á ári. Þótt vöxturinn sé töluverður er 

hann þó mun minni en í öðrum útflutningsgreinum, eins og í stóriðju og öðrum iðnaði, 

fyrst og fremst hátækni. Landbúnaður óx t.d. um 5,5% að jafnaði á ári og áliðnaðurinn 

óx um 7,3% að jafnaði á ári (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 
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 Íslendingar eru mjög fámenn þjóð og því takmörk fyrir því hversu mikið 

fyrirtæki sem framleiða eingöngu vöru fyrir innlendan markað geta vaxið. Fyrirtæki 

sem geta flutt afurðir sínar á erlenda markaði og selt þær þar, eða framleitt þær 

erlendis, hafa aftur á móti alla burði til að stækka og auka framleiðslu sína. Þessi 

staðreynt lá að baki uppgangi íslensks sjávarútvegs á fyrri hluta 20. aldarinnar og 

raunar langt fram eftir öldinni. Mestur hluti botnfiskaaflans var þá fluttur lítið unninn 

eða frystur í blokkir úr landi. Útrás þessa tíma fólst fyrst og fremst í því að íslensk 

fyrirtæki komu sér upp samstarfsaðilum erlendis og byggðu með aðstoð þeirra eða 

eins og sér upp dreifinganet erlendis. Á nokkrum stöðum, eins og í Bandaríkjunum, 

voru einnig reistar verksmiðjur sem framleiddu vörur fyrir neytendamarkað (Sigurður 

Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

 Á síðustu árum hafa mörg íslensk fyrirtæki fært sig út fyrir landssteinana. 

Meðal þeirra fyrirtækja eru Icelandic Group og Alfesca, áður þekkt sem Sölumiðstöð 

Hraðfrystihúsana(SH) og Sölusamtök íslenskra fiskiframleiðanda(SÍF). Bæði þessi 

fyrirtæki voru um áratugaskeið burðarásar í íslenskri sjávarafurðaframleiðslu en hafa á 

seinni árum breytt nokkuð um stefnu og breikkað starfssvið sitt. SH var stofnað árið 

1942 en var breytt í hlutafélag árið 1996 og sett á hlutabréfamarkað tveimur árum 

síðar. Árið 2005 var nafni fyrirtækisins breytt í Icelandic Group og sameinaðist það 

fyrirtækinu Samband of Iceland, sem áður hét Iceland Seafood Corporation. Þessir 

tveir gömlu keppinautar á Bandaríkjamarkaði mynda nú eitt öflugasta 

matvælafyrirtæki í sínu sviði í Bandaríkjunum, en fyrirtækið rekur fyrirtæki í mörgum 

öðrum löndum út um allan heim (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

Á síðustu árum hefur verið breytt um áherslur þar sem fyrirtækið hefur haslað sér völl 

í ferskum og kældum sjávarafurðum, en starfsemi Icelandic Group frá stofnun var að 

selja frystan fisk (Icelandic Group, e.d.).  

 SÍF var stofnað árið 1932 til að auðvelda íslenskum saltfiskframleiðendum að 

koma vöru sinni á markaði erlendis, einkum í Miðjarðarhafslöndum Evrópu, en 

markaðir á þeim tíma höfðu margir lokast vegna kreppunnar miklu. Árið 1990 keypti 

SÍF fyrsta erlenda fyrirtækið, Nord Morue í Frakklandi og á næstu árum óx starfsemi 

fyrirtækisins verulega með fjárfestingum í fyrirtækjum í Noregi, Frakklandi, 

Grikklandi, Brasílíu og Spáni. Í ársbyrjun 1999 var Íslandssíld sameinuð SÍF og 

seinna sama ár sameinuðust SÍF og Íslenskar sjávarafurðir undir merki hins 

fyrrnefnda. Í nóvember 2004 stofnaði SÍF dótturfélagið Iceland Seafood International 

(ISI) sem sá um sölu á öllum sjávarafurðum félagsins. Ári seinna seldi SÍF ISI og lauk 
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þar með sjö áratuga saltfisksögu SÍF. Snemma á árinu 2006 var breytt nafni SÍF í 

Alfesca, en fyrirtækið rekur 11 framleiðslustöðvar í Frakklandi, Spáni og Bretlandi. 

Höfuðstöðvarnar eru enn á Íslandi. Fyrirtækið framleiðir nú ýmsar kælivörur sem 

seldar eru undir fjölda vörumerkja.  ISI rekur útibú í 7 löndum en er með höfuðstöðvar 

sínar á Íslandi. ISI selur fjölmargar tegundir af ferskum, frystum og söltuðum 

sjávarafurðum (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

 Tvennt hefur einkennt útrásina hin síðari ár, annars vegar hve hátæknifyrirtæki 

eru fyrirferðamikil í útrásinni nú og hinsvegar samspil fagfjárfesta og 

fjármálafyrirtækja við yfirtökur og kaup á fyrirtækjum erlendis. Meðal þeirra 

hátæknifyrirtækja er Marel í fararbroddi. Sögu Marels má rekja aftur til áranna 1977-

1983 er tveir verkfræðingar við Háskóla Íslands töku að kanna leiðir til að þróa og 

framleiða vogir með það að markmiði að auka framleiðni og skilvirkni í fiskvinnslu. 

Marel er í dag í farabroddi fyrirtækja sem þróa og framleiða hátæknimatvinnslukerfi 

og rekur 15 dótturfélög í Ástralíu, Evrópu, Rússlandi og Norður Ameríku (Sigurður 

Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

 Ávinningur af útrás þessara og margra annarra íslenska sjávarútvegsfyrirtækja 

kemur ekki að nema hluta til fram í opinberum tölum um útflutning á vöru og 

þjónustu. Mörg þeirra hafa fjárfest í erlendum fyrirtækjum og framleiðsla þeirra telst 

ekki með í íslenskri landsframleiðslu til tekna heldur koma fram í þjóðhagsreikningum 

viðkomandi landa. Laun Íslendingana sem starfa hjá þessum erlendu fyrirtækjum skila 

sér hins vegar hingað til lands að einhverju leiti, sem og sá arður sem rennur til 

íslensku eigandanna. Arðsgreiðslur og annar ávinningur af hlutabréfaeign Íslendinga 

erlendis hafa stóraukist á síðustu árum. Árið 2003 nam ávöxtun  hlutafjár erlendis, þ.e. 

arður og endurfjárfesting hagnaðar í beinni fjárfestingu 18,2 milljörðum króna, og árið 

2005 hækkaði þessi tala upp í 64 milljarða. Ekki er hægt að segja hversu stóran hlut 

sjávarútvegsfyrirtæki eiga í þessum tölum en vafalítið var hann nokkur (Sigurður 

Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

 Mörg  íslensk sjávarútvegsfyrirtæki stunda rannsóknir og þróunarstarf og sum 

má raunar skilgreina sem hátæknifyrirtæki, en samkvæmt skilgreiningu OECD má 

flokka fyrir þau fyrirtæki þannig sem verja meira en 5% af veltu sinni í rannsóknir. 

Þessar rannsóknir fara iðulega fram í nánu samstarfi við opinberar rannsóknarstofnanir 

og þannig tengjast þessi fyrirtæki hinu íslenska vísindasamfélagi sterkum böndum. 

Niðurstöður rannsókna er oft hægt að nýta á fleiri sviðum en einu, bæði innan sömu 

atvinnugreinar og annara og ýta þær undir frekari rannsóknir og nýsköpun. Að auki 
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skapar öflugt vísindastarf eftirspurn eftir vel menntuðu fólki (Sigurður Jóhannesson og 

Sveinn Agnarsson, 2007).  

4. Skuldir sjávarútvegsins 
Skuldir sjávarútvegsins hafa verið mikið í umræðunni á Íslandi síðustu ár, og þá 

sérstaklega ör vöxtur þeirra. Hér verður fjallað um vaxandi skuldir sjávarútvegs og 

borið saman við aðrar atvinnugreinar. Hér fyrir neðan er borið saman skuldir 

sjávarútvegsins á frá árinu 1997-2008. Tölur þessar eru opinberar tölur frá 

hagstofunni.  

 

 

Mynd 2: Skuldir sjávarútvegs 1997-2008 (Hagstofa Íslands, 2010b). 

Árið 1997 voru heildarskuldir sjávarútvegs u.þ.b. 125 milljarðar kr. en í dag er 

þær taldar yfir 560 milljarða kr., sem er tæp 4,5 földum á skuldum á 11 árum. 

Útflutningstekjur hafa einnig vaxið, úr 96 milljörðum árið 1997 í 120 milljarða árið 

2007. Hlutfallið milli heildarskulda sjávarútvegsins og útflutningstekna greinarinnar 

höfðu því vaxið úr 1,3 í 2,5, sem segir okkur það að sjávarútvegurinn þurfti árið 2007 

að nota útflutningstekjur sínar í tvö og hálft ár til að greiða upp skuldir sínar í stað 

þess fyrir 11 árum var það rúmt ár. Árið 2008 voru útflutningstekjur sjávarútvegsins í 

kringum 200 milljarða kr. og skuldir í kringum 560 milljarða kr. því hlutfallið komið í 

kringum 2,8 (Andri Snær Magnason, 2008). Þessi öra skuldasöfnun leiðir einnig til 

þess að sífellt hærra hlutfall tekna fara í vaxtagreiðslur og lántökur á hverju ári og má 

einnig gera ráð fyrir hækkun vaxta á erlendum lánum (Ásmundur Stefánsson, 2009; 
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Guðjón A. Kristjánsson, 2007). Þó verður að taka tillit til þess, þegar það er talað um 

skuldir sjávarútvegsins séu miklar í dag  að gengi krónunnar hefur trúlega hátt í 

tvöfaldað skuldir sjávarútvegsins á einu bretti með falli krónunnar árið 2008 vegna 

erlendrar lántöku. 

Skuldaaukning sjávarútvegsins er mikil á síðustu árum, en ef hún er borin 

saman við atvinnulífið í heild þá sýnist hún ekki vera það mikil. Áríð 2001 voru 

skuldir atvinnulífsins í heild tæplega þreföld verg landsframleiðsla, en árið 2007 höfðu 

skuldirnar hækkað mikið og námu tólffaldri  vergri landsframleiðslu. Því er nokkuð 

ljóst að atvinnulífið í heild hefur skuldsett sig mun meira en sjávarútvegurinn (Jónas 

Gestur Jónasson, Sigurður Páll Hauksson og Þorvarður Gunnarsson ,2009).   

Sjávarútvegurinn ætti að mestu leiti geta staðið undir skuldbindingum sínum, 

en líklegt er að einhver skuldaaðlögun þyrfti að eiga sér stað vegna erfiðrar 

skuldastöðu einstakra félaga, sem stafar m.a. af óarðbærum fjárfestingum (Jónas 

Gestur Jónasson, Sigurður Páll Hauksson og Þorvarður Gunnarsson ,2009). 

Á erindi sem Ásmundur Stefánsson, bankastjóri Landsbankans, flutti á 

aðalfundi SF árið 2009 kom fram að á heildina litið væri sjávarútvegurinn á góðri 

siglingu. Um 70% sjávarútvegsfyrirtækja ættu í litlum fjárhagslegum vanda, en 30% 

gætu þurft á hjálp að halda. Ásmundur setti einnig upp skiptingu skulda 

sjávarútvegsins, sem er hér að finna. 

 

 

Mynd 3: Skipting skulda sjávarútvegsins (Ásmundur Stefánsson, 2009). 

 

Eins og sést á myndinni hér að ofan er kaup á skipum og aflaheimildum megin 

ástæða skuldsetningar sjávarútvegsins. Þó er hægt að áætla að aflaheimildir séu þar í 
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meirihluta miðað við að bókaðar aflaheimildir séu nú í kringum 200 milljarðar í 

efnahagsreikningum sjávarútvegsfyrirtækja. Þó hafa skuldsett hlutabréfakaup og 

fjárfestingar í óskyldum rekstri valdið aukinni skuldabyrði vegna verðfalls eigna. 

Nokkur óvissa ríkir einnig um óuppgerða framvirka samninga sem er um 15% af 

heildarskuldum sjávarútvegsins (Ásmundur Stefánsson, 2009).  

 

5. Framleiðni aflamarkskerfisins 
Framleiðni atvinnugreinar er venjulega skilgreind sem hlutfallið á milli magns 

framleiðslu og magns þeirra framleiðsluþátta sem notuð eru í henni. Þegar talað er um 

magn framleiðslunnar er yfirleitt miðað við þá verðmætisaukningu sem á sér stað í 

atvinnugreininni en ekki magn endanlegra afurða. Framleiðni vinnunar verður þá 

hlutfallið á milli verðmætisaukningunar og vinnuaflsins og framleiðni fjármagnsins 

verður hlutfallið á milli vinnsluvirðis og magns þess fjármagns sem bundið er í 

framleiðslunni (Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

Þegar talað er um mælingar á framleiðni þarf þó að athuga hvernig magn 

framleiðsluþáttanna er mælt. Vinnutími er mun lengri hér á landi en í nágrannaþjóðum 

og því eru fleiri vinnustundir bak við hvert ársverk hér á landi. Þess vegna mælist 

munur milli framleiðni  Íslands og annara landa eftir því hvort er miðað við ársverk 

eða vinnustundir. Hér eftir verður notast við upplýsingar um ársverk til að mæla magn 

vinnu (Þjóðhagsstofnun, e.d.).   

Eðlilegt er meta þróun framleiðni út frá heildarframleiðni vinnu og fjármagns. 

Það er gert með því að vega saman magn vinnu og fjármagns og búa þannig til 

mælikvarða á framleiðsluþáttum vinnu og fjármagns (Þjóðhagsstofnun, e.d.).  

 Skv. skýrslu þjóðhagsstofnunar var munur heildarframleiðni fyrir og eftir 

setningu aflamarkskerfisins umtalsverður. Heildarframleiðni var 73% meiri árið 1995 

en hún var árið 1973. Heildarframleiðni í fiskvinnslu jókst á sama tíma um 21% og í 

veiðum og vinnslu jókst framleiðnin um 49%. Heildarframleiðni í öðrum iðnaði en 

fiskiðnaði jókst um 31% og heildarframleiðni fyrirtækja alls jókst um 21%. Sveiflur í 

framleiðni fiskveiða er þó mun meiri en í öðrum greinum, en það er hægt að útskýra 

með sveiflukenndri stærð fiskistofna (Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

Til eru aðrar skýringar á framleiðniaukningu sjávarútvegsins en einungis það 

að aflamarkskerfið var tekið upp.  Tæknibreytingar í skipum höfðu haft mikil áhrif á 
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framleiðniaukninguna, en tækjabúnaður um borð og veiðifæri stórbötnuðu á þessum 

tímum. Einnig átti sér stað mikill vöxtur í sjófrystingu, þar sem hlutfall sjófrystra 

sjávarafurða til útflutnings hækkaði mikið (Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

Fiskmarkaðir voru líka að ryðja sér til rúms á þessum tímum og umfangsmikið 

sjóðakerfi í fiskveiðunum var lagt niður. Önnur útskýring á framleiðniaukningu var sú 

að  sjávarútvegurinn gekk í gegnum mikla kreppu árið 1982 og 1983 og með slíkum 

kreppum fylgir oft mikil endurskipulagning og hagfræðing innan einstakra fyrirtækja 

sem leiðir til meiri framleiðni og arðsemi (Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

Þegar vel skipulagt aflamarkskerfi er sett á fiskveiðar þar sem sóknin hefur 

verið óheft, þá ætti það að leiða til þess að mæld framleiðni í fiskveiðum aukist. Þessi 

aukning framleiðninnar getur átt sér ýmsar skýringar, en sú vinsælasta er að með 

aflamarkskerfi er sett bönd á sókn í fiskistofna. Frjáls sókn í fiskistofna leiðir til 

ofnýtingu þeirra. Takmarkanir á sókn leiðir hins vegar að aukningu í framleiðni vegna 

þess að fiskistofnar fá tækifæri til að vaxa. Með því vex framleiðsla og framleiðni í 

fiskveiðunum, skipum fækkar, kostnaður við veiðarnar minnkar og arðsemin vex 

(Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

 Þegar það er skoðað íslenskan sjávarútveg frá tilkomu kvótakerfisins árið 1984 

þá er ekki að sjá að þessi lýsing eigi við þá þróun sem hefur orðið á Íslandi. 

Þorskstofninn er t.d. töluvert minni en hann var fyrir daga aflamarkskerfisins, úr 

tæpum 430 þúsund tonnum árið 1980 niður í 150 þúsund tonn árið 2008. Það var 

reyndar ekki verið að fara úr frjálsri sókn þegar aflamarkskerfið var tekið upp á árinu 

1984, heldur frá skrapdagakerfi. Með því kerfi var sókn í þorsk takmörkuð með fjölda 

sóknardaga. Hver sem skýringinn er á þessari minnkun afla þá virðist ljóst að þegar á 

heildina er litið hafa fiskistofnarnir ekki eflst eftir tilkomu aflamarkskerfisins. Margt 

bendir til þess að ákvarðanir um aflamark og aðrar takmarkanir á veiðum hafi ekki 

verið nægilega aðhaldssamar til að fiskistofnar, einkum þorskurinn, næðu að vaxa upp 

í þá stærð sem talin er æskilegt. Þó er hægt að segja að ef ekki hefði verið fyrir 

aflamarkskerfið og sókn hefði verið óheft þá hefði farið mikið verr fyrir 

fiskveiðistofnum Íslands (Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

 Þegar fiskveiðum er stjórnað með heildarkvótum fyrir hóp af skipum sem fá 

leyfi fyrir viðkomandi fiskveiðar þá er algengt að skipum fjölgi og að mörg þeirra 

verði jafnvel verkefnalaus stóran hluta ársins. Ef hagnaðurinn af veiðunum er 

nægilega mikill þá réttlætir það hinn viðbótarkostnað sem leiðir af því að eiga skip 

sem er lítið nýtt. Hinsvegar, ef það er skipt aflaheimildum niður á skip þá hættir það 
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að vera hagstætt að hafa yfir að ráða sem mestri sóknargetu til að ná sem mestum afla 

þann tíma sem veiðarnar standa yfir. Í aflamarkskerfi verður það hagur útgerðarinnar 

að lækka sóknarkostnaðinn með því að fækka skipum eða kaupa minna skip og aðlaga 

þannig sóknarkostnaðinn að aflaheimildum útgerðarinnar. Það er einnig hugsanlegt að 

aflamarkskerfi hafa einnig áhrif á framleiðni með öðrum hætti en að takmarka sóknina 

og byggja upp fiskistofna. Með tilkomu aflamarkskerfisins eru einstök skip hætt að 

hafa það að höfuðmarkmiði að veiða sem mest. Það verður hagkvæmt að spara 

útgerðakostnað, t.d. olíu og veiðifæri og hækka þar með mælda framleiðni. Með 

aflamarkskerfinu er einnig möguleikar að stýra sókninni á miðinn þannig að fiskurinn 

verði veiddur þegar hann er sem verðmætastur og að sameina veiðar og vinnslu til að 

bæta nýtingu vinnu og fjármagns í báðum greinum. Aflamarkskerfið leiðir af sér að 

útgerðir geta sérhæft sig og leiðir það einnig til aukningar í framleiðni 

(Þjóðhagsstofnun, e.d.). 

6. Sjávarútvegur sem grunnatvinnuvegur 
Flestir eru sammála því að sjávarútvegur hafi verið mikilvægasti atvinnuvegur 

Íslendinga á 20. öldinni og sá grunnur sem hagvöxtur landsins hvíldi á langt fram eftir 

öldinni. Sjávarafurðir voru langmikilvægasta útflutningsvara þjóðarinnar á 20. öld og 

á fimmta áratugnum námu þær um 95% af vöruútflutningi landsmanna, en árið 2005 

var sú tala komin niður í 34% (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson , 2007).  

Útflutningur var á þessum tíma um 35% af vergri landsframleiðslu. Á fyrri 

hluta 20. aldar vann að jafnaði fimmti hver maður við fiskveiðar og vinnslu, en sum 

árin fór þetta í einn af hverjum fjórum Íslendingum. Síðan þá hefur vinnuafl í 

sjávarútvegi dregist saman og í aldarlok var nálægt tíundi hver maður sem starfaði við 

greinina. Það er talið að um 7000 manns vinni í kringum sjávarútveg í ár (Ragnar 

Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005; Barningur að fá fólk til fiskvinnslu þrátt fyrir 

atvinnuleysi, 2009).   

 Eins og áður hefur verið sagt má rekja byggðarþróun í landinu að stóru leyti til 

sjávarútvegs. Samhliða útgerð efldist fiskverkun í landi og ýmsar þjónustugreinar 

tengdar sjávarútvegi. 

 Þótt tölur um útflutning, vinnusaflsnotkun og byggðarþróun í landinu gefi til 

kynna að sjávarútvegur hafi verið grunngrein íslenska hagkerfisins, þá eru rökin ekki 

jafn sannfærandi þegar litið er til hluta greinarinnar í vergri landsframleiðslu skv. 
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hagtölum. Hlutur sjávarútvegs í landsframleiðslu var nálægt 25% frá 1900-1945, en 

var svo í kringum 15% að meðaltali frá 1970-2000. Hlutfallið var  komið í 11% árið 

2000 og 5,9% árið 2005 (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005; Sigurður 

Jóhannesson og Sveinn Agnarsson , 2007).  

 Samkvæmt opinberum hagtölum virðist sjávarútvegur vissulega vera 

mikilvægur atvinnuvegur í íslenska hagkerfinu, en fjarri lagi sá mikilvægasti. 

Samkvæmt opinberum hagtölum eru greinar á borð við fjármálastarfsemi, almenn 

þjónusta, viðskipti og ferðamannaiðnaður allar mikilvægari en sjávarútvegurinn 

(Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005).  

 Hér er samt ekki allt sem sýnist. Hefðbundin aðferð til að reikna 

landsframleiðslu er að leggja saman þann virðisauka sem myndast í hverri 

atvinnugrein. Þetta er góð leið þess að meta landsframleiðslu í heild (Ragnar Árnason 

og Sveinn Agnarsson, 2005). Sú aðferð byggist á því að meta verðmætasköpun eða 

virðisauka sem verður til í einstaka fyrirtækjum og atvinnugreinum. Virðisauki er 

skilgreindur sem samtala launagreiðsla, afskrifta af framleiðslufjármunum og hreinum 

hagnaði fyrirtækja áður en kemur til greiðslu vaxta. Með því að einblína á 

verðmætasköpunina er komist hjá því að tvítelja þær vörur og þjónustu sem fyrirtæki 

kaupa af hvort öðru og nota sem aðföng við framleiðslu sína. Aðföngin eru dregin frá 

verðmæti framleiðslu hvers fyrirtækis og þannig er hægt að meta þá 

verðmætaaukningu sem á sér stað hjá hverju einstaka fyrirtæki. Verðmætaaukningin 

mælir síðan framlag hvers fyrirtækis til landsframleiðslu, og með sama hætti má 

leggja saman þann virðisauka sem myndast hjá öllum fyrirtækjum í hverri 

atvinnugrein og meta þannig framlag hverrar greinar (Sigurður Jóhannesson og Sveinn 

Agnarsson, 2007).  

  Þetta er vissulega upplýsandi en er hinsvegar ekki góð aðferð til að meta 

hlutfallslegt mikilvægi atvinnuvega í þjóðarbúskapnum. Ástæðan fyrir því að er að 

þessi aðferð tekur ekki tillit til tenginga sem liggja á milli einstakra atvinnugreina. 

Aðferðin greinir sérstaklega ekki á milli grunngreina atvinnulífsins, þeirra 

atvinnugreina sem standi undir atvinnulífinu, og þeirra greina sem til koma beint og 

óbeint vegna starfsemi í grunnatvinnuvegum. Mikilvægt að er að hafa það hugfast að 

kerfi þjóðhagsreikninga var hannað til að mæla þjóðarframleiðslu í heild en ekki til að 

bera saman þýðingu mismunandi atvinnuvega (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 

2005).   
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Til að reyna finna út raunverulegt framlag atvinnugreinar verður því að rekja 

þessu óbeinu áhrif og freista þess þannig að ná betur utan um framlag hverrar 

atvinnugreinar til landsframleiðslu. Í því sambandi eru þrenns konar tengsl sem þarf 

að athuga: baktengsl, framtengsl og neyslutengsl. Með baktengslum er átt við 

framleiðslu á aðföngum fyrir viðkomandi atvinnugrein og þeirri uppbygging á 

innviðum samfélags, svo sem samgöngum og fjarskiptum. Með framtengslum er átt 

við frekari úrvinnslu á þeim afurðum sem framleiddar eru í viðkomandi atvinnugrein. 

Neyslutengsl er síðan að þeir sem þar vinna nota síðan tekjur sínar til að kaupa vöru 

og þjónustu sem ýmist er framleidd innanlands eða flutt inn. Oftar en ekki verður 

þessi eftirspurn til þess að auka framboð á innlendum vörum og þjónustu og verður 

þannig aukið fjölbreytni í atvinnulífinu hagsögunni (Sigurður Jóhannesson og Sveinn 

Agnarsson, 2007). 

Í sumum tilvikum má líta svo á að einstakar atvinnugreinar séu jafnvel sá 

grunnur sem framleiðslu tiltekins lands eða svæðis hvílir á. Sem dæmi má nefna 

landssvæði þar sem efnahagsstarfsemi hefst með nýtingu tiltekinna auðlinda, t.d. 

auðugra námu eða fiskimiða. Þótt hagkerfið á svæðinu þróist og verði fjölbreytilegra 

getur það eftir sem áður átt allt undir viðgangi þessa atvinnuvegar og hrunið ef hann 

myndi leggjast af. Slíkir atvinnuvegir eru kallaðir grunnatvinnuvegir og eru mörg 

dæmi um þá í hagsögunni (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

Til að skýra þetta hugtak betur er hægt að ímynda sér að á óbyggðri eyju á 

norðurslóðum finnist auðug fiskimið. Fólk flykkist að eyjunni til að vinna við 

fiskveiðar og fiskvinnslu og eftir því sem eyjaskeggjum fjölgar eykst umfang þeirrar 

þjónustu sem boðið er upp á. Þeir sem vinna við þjónustustörf skapa sér sína eigin 

eftirspurn og þannig koll af kolli. Með tímanum eflist atvinnulífið og auðgast og vel 

hugsanlegt að afleidd starfsemi fari með tímanum að vega þyngra í framleiðslu 

svæðisins en sjávarútvegur. Tökum svo dæmi um að bóksali starfi á eyjunni. Dag einn 

ákveður hann að setjast í helgan stein og hætta rekstri bókabúðarinnar. Ákvörðun hans 

skiptir íbúa eyjunnar litlu máli því þeir velja sér einungis aðra dægrastyttingu en 

bóklestur. Landsframleiðslu minnkar óverulega ef nokkuð og lífið á eyjunni gengur 

áfram sinn vanagang. Ef fiskveiðar bregðast kemur aftur á móti allt annað hljóð í 

skrokkinn. Sjómenn og fiskverkendur missa vinnuna og engin ný störf er að fá, umsvif 

á eyjunni dragast saman og hægt og bítandi lamast allt atvinnulíf á eyjunni. 

Samfélagið byggðist upp í kringum sjávarútveg og þegar hann er ekki lengur til staðar 

er fótunum kippt undan eyjunni. Hér skiptir litlu máli hversu hátt hlutfall íbúa starfaði 
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við sjávarútveg, heldur ræður öllu frekar sú staðreynd að sjávarútvegur var 

grunnatvinnuvegur eyjunnar (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

Eins og sagt hefur verið áður lagði sjávarútvegurinn rétt um 5,9% til 

landsframleiðslu árið 2005 en miðað við kenninguna um grunnatvinnuvegi þá er hægt 

að segja að mikilvægi sjávarútvegs á Íslandi fyrir þjóðarbúið í heild sé verulega 

vanmetið í hinum opinberu tölum. Í þjóðhagsreikningum er einöngu horft til beinna 

framlaga einstakra atvinnugreina til landsframleiðslu en hvorki litið til hugsanlegra 

baktengsla, framtengsla eða neyslutengsla. Þessi áhrif geta hins vegar verið veruleg, 

svo sem er með sjávarútveg á Íslandi (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 

2007). 

Þessi tengsl eru af fernum toga. Fyrsta lagi eru það fyrirtæki sem byggja 

afkomu sína  á því að þjóna íslenskum útgerðum eða fiskvinnslufyrirtækjum, eða 

vinna úr þeim hráefnum sem fisveiðar leggja til. Í öðru lagi koma fyrirtæki sem eiga 

mikið undir viðskiptum við sjávarútvegsfyrirtæki þó svo að fyrirtækin hafi ekki verið 

sérstaklega stofnuð eða þeim ætlað að þjóna sjávarútveginum. Í þriðja lagi eru það 

opinberar stofnanir sem hafa mikil og náin tengsl við sjávarútveg og í fjórða lagi 

önnur einkarekinn fyrirtæki. Ef það er flokkað fyrirtæki í fyrsta flokki og opinbera 

geirann saman, og gefið sér forsendur hversu stór hluti af starfsemi viðkomandi 

fyrirtækis eða stofnunar tengist sjávarútvegi má ætla að framlag þessara flokka til 

vergrar landsframleiðslu sé um 8% (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 

2007). 

Til að kanna betur tengsl sjávarútvegs við aðrar greinar og reyna finna út hlut 

greinarinnar í þjóðarbúskap er stuðist við svonefnda aðfanga- og afurðagreiningu sem 

var gefin út af hagfræðistofnun Háskóla Íslands árið 2007. Þessi greining byggðist á 

gögnum frá árinu 1997 en trúlegt er að innbyrðis tengsl milli helstu atvinnugreina hafi 

tiltölulega lítið breyst undanfarin ár. Sú athugun leiddi í ljós að árið 1997 var hægt að 

tengja innlendar þáttatekjur að fjárhæð 84 milljarða króna við sjávarútveg. Þetta sama 

ár námu vergar þáttatekjur atvinnugreina samtals 442 milljarðar króna þannig hlutur 

sjávarútvegs samkvæmt þessu var um 20%. Hlutfallið hækkaði upp í tæp 25% ef 

miðað er við tekjur íslenskra heimila af atvinnulífi hérlendis í stað þáttatekna 

atvinnugreina. Þessi greining gefur sterklega til kynna að framlag sjávarútvegs sé mun 

hærra en mælist í þjóðhagsreikningum. Jafnframt var kannað hversu mörg störf 

tengdust sjávarútvegi og má ráða að 25-30% af ársverkum í landinu hafi tengst 
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sjávarútvegi á einn eða annan hátt árið 1997, og er talið að þetta hlutfall sé líklega 

áþekkt nú. (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

Önnur leið til að meta þátt sjávarútvegs í landsframleiðslu er að beita 

tölfræðilegum aðferðum sem voru einnig gerðar af hagfræðisviði Háskóla Íslands. Þær 

niðurstöður bentu til að um 28% af landsframleiðslunni mætti rekja til fiskveiða og 

vinnslu. Við tölfræðilega matið voru notuð gögn fyrir tímabilið 1963-2004 en 

samkvæmt opinberum tölum var framlag sjávarútvegs til landsframleiðslu um 14% á 

síðustu þremur áratugum aldarinnar Þessar niðurstöður gefa einnig sterklega til að 

kynna að opinberar tölur um vægi atvinnulífsins í þjóðarbúskapnum séu verulega 

vanmetnar (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

Annað atriði sem þjóðhagsreikningar fjalla lítt sem ekkert um er landfræðilegt 

mikilvægi einstakra atvinnugreina. Árið 2005 fengust 6,6% landsmanna við fiskveiðar 

og fiskvinnslu, hlutfallið var mjög mismunandi eftir landshlutum. Á 

höfuðborgarsvæðinu var hlutfallið tæplega 2% á meðan hlutfallið var 29% á 

Vestfjörðum. Nýleg gögn liggja ekki fyrir um mikilvægi sjávarútvegs fyrir einstök 

byggðarfélög en árið 1997 var hlutfall þeirra sem störfuðu við sjávarútveg 40% eða 

hærra í 24 sveitarfélögum. Önnur 16 sveitafélög voru með hlutfallið 25-40% og í 14 

sveitarfélögum var hlutfallið 5-10%. Hlutfall þeirra sem störfuðu í sjávarútvegi var 

minna en 5% í 54 sveitarfélögum af þeim 124 sem voru þá á landinu. Í því sveitafélagi 

sem átti mest undir í sjávarútvegi voru tæplega 70% af ársverkum undir sjávarútvegi, 

einkum vinnslu, en í fjórum öðrum sveitafélögum var hlutfallið hærra en 60% 

(Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2007). 

 

7. Eignarréttur  
 

7.1 Mynda lög um stjórnun fiskveiða eignarétt? 

Mikið hefur verið rætt um eignarrétt í íslenska aflamarkskerfinu. Í grófum dráttum 

felst íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið í því að allar veiðar við fiskveiðilandhelgi 

Íslands eru háðar sérstöku veiðileyfi frá Fiskistofu. Þessi veiðileyfi eru bundin við 

fiskiskip, ekki einstaklinga.  

Flestir fræðimenn sem ritað hafa um stjórnskipulega vernd aflaheimilda hafa 

talið þann fyrirvara sem gerður er í þriðja málslið fyrstu greinar  laga nr. 116/2006 um 



24 
 

stjórn fiskveiða standa í vegi fyrir að aflaheimildir geti talist eign í skilningi 72. gr. 

stjórnarskrár (Guðrún Gauksdóttir, 2005). 

Ákvæði 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða hljómar svo: 

 

„Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga 

þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með 

því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt 

lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra 

aðila yfir veiðiheimildum.“ 

 

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. hljóðar svo: 

 

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komu fullt verð 

fyrir. „ 

 

 Álitsgerð var gerð af Sigurði Líndal og Tryggva Gunnarssyni þann 1. maí 1990 

og var samin á vegum Lagastofnunar Háskóla Íslands að beiðni níu alþingsmanna 

vegna frumvarps til laga um stjórn fiskveiða. Leituðu alþingsmennirnir  svara um 

hvort tímabundinn og takmarkaður afnotaréttur fiskistofna myndaði aldrei 

einstaklingsbundna stjórnarskrárvarða eign og hvort að ef væntanleg lög yrðu 

ótímbundinn myndu þau  ekki mynda neinn framtíðar eignarétt. Niðurstaða þessarar 

álitsgerðar var sú að það var ljóst að það væri ekki áætlun löggjafans að mynda 

eignarrétt eða óafturkallanlegt stjórnarskrárvarið forræði einstakra aðila yfir 

veiðiheimildum. Einnig var sagt að með almennri yfirlýsingu um þann tilgang 

löggjafans að stofna ekki til eignarréttar væri gefin leiðbeining um hversu túlka skyldi 

önnur ákvæði jafnframt því að þeir sem hlytu veiðiheimildir gætu ekki treyst því að 

þeir mættu líta á þær sem stjórnarskrávarða eign. Að lokum var sagt að með samþykkt 

laga yrði ekki líklegt að stofnist til stjórnarskrárvarinn eignaréttur yfir 

veiðiheimildum, jafnvel þótt væntanleg lög verði ótímabundin. (Guðrún Gauksdóttir, 

2005). 

Með fyrirvaranum í þriðja málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og álitsgerð 

gerð um sömu lög er hægt að túlka það þannig að skv. lögunum með úthlutun 

veiðiheimilda sé ekki verið að mynda eignarrétt yfir heimildunum eða óafturkallanlegt 
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forræði einstakra aðila yfir þeim. Telja verður líklegt að hér sé átt við þau 

eignarréttindi sem varin eru af 72. gr. stjórnarskráarinnar  (Guðrún Gauksdóttir, 2005).  

 

7.2  Séreignaréttur 

Hagfræðikenningar og hagsagan segja að ef séreignarréttur sé til staðar á 

framleiðslutækjum þá sé markaðurinn hentugri en ríkisvald til að skapa hagkvæmni í 

framleiðslu. (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).  

Kvótar, undir núverandi kerfi, eru ekki fullkomnar eignir, þó kvótar hafa 

reyndar þætti sem fullkominn eign þarf að hafa. Eins og eign, eru kvótar sérnýttir og 

framseljanlegir. Til þess að geta talist fullkominn eign þurfa kvótarnir einnig að vera 

varanlegir og óumdeildir. (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).  

 Birgir Þór Runólfsson(e.d.) segir að heppilegasta þróun í málefnum fiskveiða 

sé að kvótarnir verði í framtíðinni fullkomnar eignir einstaklinga og fyrirtækja. Til 

þess að skapa hámarks arðsemi verði aflahlutdeildir framtíðarinnar að hafa alla þá 

þætti sem fullkomnar eignir hafa.  

 Ástæður þess að fullkominn eignaréttur er svo mikilvægur, í stað afnota eða 

leiguréttar, er að finna í ýmsum kenningum hagfræðinnar, t.d. kerfishagfræði og 

almannavaldsfræði. Það er hætt við því að við núverandi kerfi, þar sem aðeins eru um 

takmörkuð réttindi að ræða, að skynsamir útgerðamenn líti ekki á fiskveiðar fyllilega 

sem framtíðarhagsmuni sína. Útgerðamenn hættir þá til að taka ákvarðanir og haga sér 

eins og um skammtíma ávinning sé að ræða. Lítill hvati til að fá útgerðir til að draga 

úr svindli á kvótum og brottkasti. Ef veiðiréttindi eru aðeins skammtímaréttindi eða 

ófullkominn eign er hætta á því að þegjandi samkomuleg sé um það á meðal 

veiðimanna að misnota auðlindina (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).  

 Birgir segir einnig að til að lágmarka eftirlitskostnað með auðlindinni og 

hámarka arð hennar er ekki nægilegt að hefta aðgang að auðlindinni og koma á 

aflamarkskerfi, heldur verður líka að fjarlægja þætti sem gera auðlindina að sameign 

allra. Í stað sameignar verður að gera auðlindina að séreign þeirra sem veiðiréttindin 

hafa. Til að ná sem mestri hagkvæmni í veiðunum sjálfum er best að veiðirétturinn sé 

fullkominn séreignarréttur auðlindina (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).   

 Kvótakerfi Íslendinga var þar með skerf í átt að hagkvæmari fiskveiðum. 

Kvótakerfi tryggir að leyfður heildarafli fyrir hvert tímabil sé veiddur á haghvæman 

hátt. Þegar það er kvóti á hverju skipi leiðir það til þess að veiðimenn reyni að afla 
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sem flestra króna á sem ódýrasta máta, í stað að veiða sem flesta fiska.  Leiðir það til 

þess að skipum  fækkar, arðsköpun kemur í stað arðsóunar. Veiðarnar verða 

þjóðhagslega hagkvæmari (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).    

 Einn frumkvöðull fiskihagfræðinnar, Anthony Scott, leggur til að 

kvótaeigendur muni í framtíðinni eignast fiskistofna og fiskimið, til viðbótar þeim 

réttindum sem þeir hafa nú í kvótunum sjálfum. Scott sér það sem eðlilega þróun 

kvótakerfis að eignarétturinn verði smám saman fullkomnari (Birgir Þór Runólfsson, 

e.d.).   Nánar verður fjallað um hugmyndir Scott seinna. 

8. Byggðarþróun 
Byggðarþróun á Íslandi má að stóru leiti rekja til sjávarútvegs. Þær jarðir og héruð 

sem voru upp við eða stutt í sjó voru almennt áleitnar þær bestu, og hafði það mikil 

áhrif á þróun byggðar og búsetu við Ísland, eins og áður hefur verið sagt.  

 Þegar frjálsa framsalið var innleitt í kvótakerfið árið 1991 var kvótakerfið 

orðið þannig að ef útgerðamaður vildi flytja eða selja kvótann sinn úr byggðarlagi þá 

réði hann því alveg sjálfur. Fyrir innsetningu frjálsa framsalsins þurfti útgerðarmaður 

samþykki sjómannafélags, verkamannafélags og sveitafélags á viðkomandi stað áður 

en kvóti yrði færður. Með þessu var viss bremsa horfinn úr kerfinu og var enginn vörn 

eftir fyrir ákveðin byggðarlög ef útgerðarmaður ákvað að selja eða færa kvótann sinn 

(Guðjón Arnar Kristjánsson, 2010).  

Til að skýra afleiðingar kvótakerfisins og þá sérstaklega frjálsa framsalsins á 

byggðarþróun á Íslandi verður tekið þrjú byggðarlög til dæmis. Þessi byggðarlög eru 

Ísfjörður og Hnífsdalur, en þau eru í þeim landshluta þar sem veiðiheimildir hafa 

minnkað mest frá setningu kvótakerfisins, og hins vegar Hrísey, sem er byggðarlag 

sem er í þeim landshluta þar sem minnkun veiðiheimilda er í samræmi við skertar 

veiðiheimildir á landsvísu (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Á tímabilinu 1980-1994 fjölgaði íbúum Ísafjarðar og Hnífsdals um rúmlega 

210 manns. Árin 1995-2000 fækkaði íbúum á Ísafirði og Hnífsdal um 433. Á árunum 

2000-2009 hélt íbúafækkun áfram og lækkaði íbúafjöldi á Ísafirði um 328, eða tæp 8% 

af  íbúafjölda bæjarfélagsins (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Veiðiheimildir báta og skipa frá Ísafirði og Hnífsdal höfðu  hækkað úr 18.394 

þorskígildistonnum árið 1992 til 22.213 árið 1997 þegar þær voru mestar. Á þremur 

árum hrundi þessi tala niður í 13.267 tonn árið 2000 (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 
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Árið 1996 voru starfandi sjö fiskvinnsluhús á Ísafirði og í Hnífsdal með yfir 35 

manns í vinnu. Samtals störfuðu 620 manns í fullu starfi við þessi fiskvinnsluhús. Árið 

2000 var aðeins eitt af þessum húsum starfandi en tvö ný höfðu bæst við að 

framangreindri stærð.  Árið 2000 unnu 190 manns við fiskverkun hjá þessum þremur 

fyrirtækjum samanborið við 620 manns fjórum árum áður. Störfum við fiskvinnslu hjá 

fyrirtækjum  með 35 manns eða fleiri í vinnu fækkað um 430 manns. Hér er eingöngu 

átt við störf við fiskvinnslu en ekki eru tekin með skrifstofustörf og störf við 

fiskveiðar, en þar hefur einnig átt sér veruleg breyting. Í því sambandi má benda á að 

eitt öflugasta útgerðafélag landsins, Hrönn  hf., hætti rekstri á Ísafirði árið 1997 

(Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Gera má fyrir að snjóflóð sem féllu á Vestfjörðum á árunum 1994 og 1995 eigi 

nokkurn þátt í þeirri miklu fólksfækkun sem varð árið 1995, en þá fækkaði íbúum um 

143. Að öðru leyti er fækkun íbúa almennt rakin til ástandsins í atvinnumálum 

byggðarlagsins (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Hrísey er byggðarfélag sem er í landshluta þar sem minnkun veiðiheimilda er í 

samræmi viðskertar veiðiheimildir á landsvísu. Svipuð þróun hefur átt sér stað á 

Hrísey og á fyrrgreindum byggðarlögum, en íbúum eyjarinnar hefur fækkað mikið 

eftir að veiðiheimildir minnkuðu (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Í ársbyrjun 1995 bjuggu 277 manns á Hrísey, en í árslok 2000 var íbúatalan 

komin niður í 188 eða fækkun upp á rúm 32%. Veiðiheimildir höfðu minnkað úr 

4.038 þorskígildistonnum árið 1993 í 576 tonn árið 2000, eða um  3.459 

þorskígildistonn. Til viðbótar við skertar veiðiheimildir hætti Snæfell hf., stærsti 

atvinnuveitandinn á eyjunni öllum rekstri í Hrísey árið 2000, en árið 1999 störfuðu 50 

manns hjá fyrirtækinu (Haraldur L. Haraldsson, 2001). 

Augljóst er að mikil fækkun íbúa á Ísafirði og Hrísey er annarsvegar vegna 

verulega skertra veiðiheimilda og hins vegar vegna stöðvunar á rekstri 

fiskvinnslufyrirtækja, sem væntanlega er afleiðing af minnkandi veiðiheimildum. 

Erfitt er að gera annað en að draga þá ályktun að ástæða fólksfækkunar á 

framangreindum stöðum sé fyrst og fremst sú að fólk missir vinnuna sína en ekki 

vegna þess að það hafi  viljað flytja á brott hefðu atvinnutækifæri enn verið fyrir 

hendi. Þessi þróun sem hefur átt sér stað á Ísafirði og Hrísey eru dæmi um það hvernig 

íbúaþróun verður þegar fiskveiðiheimildir hverfa úr byggðarlögum og ekkert kemur í 

staðinn. Önnur byggðarlög sem hafa lent í svipuðum aðstæðum og framangreind 

byggðarlög er t.d. Bílduldalur, Raufarhöfn, Stöðvarfjörður, Breiðdalsvík og Flateyri. 
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Flateyri er nýjasta dæmið um byggðarlög sem missa kvóta. Kambur, stærsti 

atvinnurekandi á Flateyri  seldi sína útgerð, vinnslu og aflaheimildir  árið 2007. 

Kambur gerði út 4-6 smábáta og rak frystihús og haldið uppi öflugri atvinnu á Flateyri 

(Guðjón Arnar Kristjánsson, 2010). Aflaheimildir Kambs voru yfir 3000 

þorskígildistonn og unnu í kringum 120 manns hjá fyrirtækinu (Agnes Bragadóttir, 

2007). Ástæða sölunnar að sögn Hinriks Kristjánssonar, aðaleiganda Kambs var 

hækkun leiguverðs og mikil skuldsetning (Kambur hættir útgerð og fiskvinnslu á 

Flateyri, 2007) 

Nokkur byggðarlög hafa þó náð að rífa sig upp eftir að kvótinn var seldur í 

burt. Bolungarvík og Súgandafjörður fóru í smábátaútgerð , en Flateyri náði því ekki 

en reka frystihús þó útgerð sé lítil (Guðjón Arnar Kristjánsson, 2010).   

Þótt þróun fiskveiðistjórnunar hafi greinilega haft áhrif á byggðarþróun á 

Íslandi á nokkrum stöðum er það alls ekki algilt um alla staði. Flutningar fólks úr 

dreifbýli í þéttbýli er alþjóðleg þróun. Fólk sækist eftir því að búa í þéttbýli þar sem 

oftast er að finna fjölbreyttari möguleika á ýmsum sviðum, t.d. atvinnu eða 

menntun(Haraldur L. Haraldsson, 2001). Annað sem vert er að athuga að þótt að 

atvinnuleysi hefur verið mikið þá hefur samt verið erfitt fyrir fiskvinnslufyrirtæki að 

fá fólk í vinnu til sín (Barningur að fá fólk til fiskvinnslu þrátt fyrir atvinnuleysi, 

2009).  

9. Hugsanlegir leiðir 

Til eru margar tegundir af fiskveiðistjórnunarkerfum, en öll eiga þau það sameiginlegt 

að verið er að reyna stjórna magni af einhverju með því að tiltaka hve mikið einstakir 

aðilar mega nýta. Annað hvort er tiltekið það magn sem má nýta, eða tiltekið hlutfall 

af heildinni sem hver má nýta. Þetta kerfi er oft notað við nýtingu sameiginlegra 

auðlinda, eins og í fiskveiðum (Gylfi Magnússon, 2000). Hér á eftir verður farið 

stuttlega yfir ýmsar útgáfur af fiskveiðistjórnunarkerfum og farið í helstu kosti og 

galla þeirra.  

 

9.1 Fullkominn eignarréttur 

Anthony Scott, einn frumkvöðull fiskihagfræðinnar leggur til að fullkominn 

eignarréttur myndist fyrir kvótaeigendur í framtíðinni. Scott telur það eðlilega þróun 

kvótakerfis að eignarétturinn verði smám saman fullkomnari og að á endanum muni 
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kvótaeigendur eignast fiskistofna og fiskimið, til viðbótar þeim réttindum sem þeir 

hafa nú. Ef þessar hugmyndir Scott eru staðfærðar hérlendis má t.d. sjá fyrir sér 

eftirfarandi (Birgir Þór Runólfsson, e.d.) : 

Í framtíðinni munu starfa hér ýmis veiðifélög, eins og t.d. humarveiðifélagið, 

síldveiðifélagið, þorskveiðifélagið svo nokkur séu nefnd. Veiðifélög þessi munu eiga 

tilheyrandi fiskistofna og stjórna veiðum og eftirliti með þeim. Veiðifélögin myndu 

sjálf ákveða hámarksafla, leyfileg veiðifæri, stærðarmörk aflans og verndum 

veiðisvæða. Veiðifélögin myndu einnig sjá um eftirlit með veiðunum, að farið væri 

eftir veiðireglum og að afli einstakra skipa og hópsins sé innan marka. Þessi félög 

myndu einnig gera samninga sín á milli um heildarafla. Ekki er ólíklegt að 

veiðifélögin myndu bjóða út vissa þætti starfsemi sinnar, t.d. gera samning við 

Landshelgisgæsluna um eftirlit og samning við Hafrannsóknarstofnun um veiðiráðgjöf 

og rannsóknir. Öflugasta eftirlitið og veiðiráðgjöfin yrði þó hjá meðlimum 

veiðifélagana sjálfra. Hvert veiðifélag hefði hag af því að vernda sinn fiskistofn og 

haga veiðum með skynsamlegum hætti (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).    

Framtíðarsýn Anthony Scotts er alls ekki svo fjarstæðukennd. Á Íslandi í dag eru 

starfandi fjöldi veiðifélaga. Það eru veiðifélög hér við land um laxveiðiár og 

silungsveiðivötn, sem eru í raun og veru ekkert frábrugðin þeim veiðifélögum sem 

Scott ræðir um. Þessi veiðifélög stjórna nánast alfarið veiðum úr sínum stofnum. Víða 

um heim eru starfandi sambærileg félög um veiðar sjávardýra, t.d. í Japan og hafa Ný-

Sjálendingar einnig stigið fyrstu skrefin inn á þessa braut. Ný-Sjálendingar hafa 

stofnað veiðifélög sem smám saman munu sjá alfarið um fiskveiðar og 

fiskveiðistjórnun í landhelgi þeirra (Birgir Þór Runólfsson, e.d.).    

 Þessar hugmyndir eru þó róttækar og nokkrar efasemdir um hvort einkavæðing 

fiskveiðanna sé heppileg. Fræðimenn hafa rannsakað og skrifað margt um samfélög 

veiðimanna sem sjá sjálfir um stjórnun veiða sinna. Tvennskonar vandmál hefur 

aðallega verið bent á við fiskveiðar sem byggja á eignarétti og samvinnu útgerða við 

stjórnun þeirra. Það fyrra varðar getu útgerða til að stofna samtök, útiloka 

utanaðkomandi aðila og ná samkomulagi um veiðidaga og veiðisvæði. Það síðara 

varðar aðstæðurnar sem gera samtökum útgerða kleift að taka að sér stjórn 

fiskstofnanna, setja reglur, ákveða heildaraflmark og framfylgja reglum (Birgir Þór 

Runólfsson, e.d.).   
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9.2  Sóknardagakerfi 

Hið svokallaða sóknardagakerfi sem Færeyjar nota eru í raun mjög líkt því íslenska í 

grundvallaratriðum. Í fyrsta lagi er ákveðið hversu mikið magn af fiski má veiða í 

tonnum. Sóknargeta flotans og einstakra skipaflokka eru einnig reiknuð út og því 

magni sem áætlunin er að veiða deilt upp í sóknargetu og þá fæst fjöldi veiðidaga sem 

síðan er úthlutað til flotans. Fiskveiðiflotanum er skipt upp í sex flokka, eftir stærð og 

gerð skipa og er skipt veiðidögum niður á þá. Úthlutun veiðidaga í Færeyjum gilda í 

10 ár og má ekki veðsetja veiðidagana (Halldór R. Gíslason, e.d.). 

 Framsal á veiðidögum er nokkuð frjálst og ganga veiðidagarnir kaupum og 

sölum og er leiga veiðidaga einnig heimil. Flutningur veiðidaga á milli skipa sem hafa 

mismunandi sóknargetu og í mismunandi flokkum eru þó takmörkunum háð (Halldór 

R. Gíslason, e.d.). 

 Aflarmarkskerfið og sóknardagakerfið er mikið borið saman og eru 

mismunandi skoðanir á því hvort kerfið henti betur við fiskveiðistjórnun. Stöðugt 

fleiri fiskfræðingar í Danmörku, Svíþjóð og Noregi telja að sóknardagakefi sé betra 

fiskveiðistjórnunarkerfi en sóknarmarkskerfið og benda á vandamálið með brottkast. 

Segja þeir að sóknardagakerfin henti mun betur en aflamarkskerfi þar sem aflinn er 

blandaður og brottkast á afla virðist ekki vera vandamál þar sem dagkerfi er við lýði. 

Einnig er bent á að aflarmarkskerfi sé óheppilegt á hafsvæðum þar sem mikið er um 

ólíkar fiskitegundir í aflanum, en þar sé sóknardagakerfi mun heppilegra 

(Sóknardagakerfi leysa kvótakerfi af hólmi, 2003).  

Skv. Hjalta í Jakupsstovu frá Havstofunni færeysku hefur sóknardagakerfið í 

Færeyjum ekki skilað þeim árangri sem til var ætlast. Benti Hjalti á að 

sóknardagakerfið hafi leitt til offjárfestingar í greininni, slæmri afkomu 

sjávarútvegsins og bágt ástand fiskistofna og þá sérstaklega þorsks. Ein af alvarlegustu 

afleiðingum sóknardagakerfisins taldi Hjalti vera að stýring í sókn ákveðinna tegunda 

hafi algerlega mistekist. Vegna aflasamdráttar hefði flotinn sóttst eftir verðmætasta 

fisknum og það leitt af sér mikið veiðiálag á þorskstofninn þar sem veiði hefur hrunið 

síðustu fimm ár. Sagði Hjalti að helstu kostir sóknardagakerfisins væru að reglum 

væri betur fylgt og brottkast væri minna. Gallanir vægu hins vegar þyngra þar sem 

veiðiheimildir hefðu dregist saman samfara offjárfestingu í öflugri skipum og þar með 

aukinni afkastagetu. Sveiflur í afla væru miklar og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja væri 

óarðbær (Sóknarmarkskerfið hefur reynst illa, 2009). 
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9.3 Innköllun og leiga á aflaheimildum 

Í samtarfslýsingu ríkisstjórnar Vinstri Grænna og Samfylkingar sem birt var í maí 

2009 segir að leggja skuli grunn að endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára tímabili. 

Endurráðstöfunin muni verði unnin í samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi og er 

miðað við að áætlun um innköllun og endurráðstöfun muni taka gildi í upphafi 

fiskveiðiárs 1. september 2010. 

Markmið sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar skv. samstarfsyfirlýsingunni er 

að fiskveiðar umhverfis landið séu hagkvæmar og skapi verðmæti og störf. Einnig vill 

ríkisstjórnin skapa sjávarútveginum sem bestu rekstarskilyrði sem völ er á og treysta 

þannig rekstargrundvöll til langs tíma. Sérstakur auðlindasjóður á að vera stofnaður 

sem hafi það hlutverk að leigja gegn eðlilegu afgjaldi allar aflaheimildir árlega.  Leiga 

aflaheimilda til fiskveiða verði bundin við íslenska ríkisborgara, á réttlætisgrundvelli 

og miðað verði að því að eðlileg nýliðun í útgerð sé tryggð. Óheimilt verður að 

framleigja leigðar veiðiheimildir. Tekjur af leigu aflaheimilda verði notaðar til 

atvinnuuppbyggingar skv. stjórnarsáttmálanum. Í samtarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar er 

nefnt að með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskistofnar 

umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar. Einnig er sagt að takmarka eigi framsal á 

aflaheimildum, auka veiðiskyldu og endurskoða tilfærslur á heimildum milli ára. 

Einnig á að vernda grunnslóð með því að kanna möguleika á því að takmarka veiðar 

afkastamikilla skipa þar og inn að fjörðum með því að markmiði að treysta 

grunnslóðina sem veiðislóð fyrir smærri báta og umhverfisvænni veiði. 

Ekki er mikið meira búið að gefa út um hvernig innköllun aflaheimilda 

núverandi stjórnar á að fara fram, en hugsanlega leið er hægt að finna í tillögu til 

þingsályktunar um innköllun íslenskra aflaheimilda. Frumflytjandi þessar 

þingsályktunartillögu var Guðjón A. Kristjánsson, sem nýlega var ráðinn til sinna 

verkefnum sem snúa að undirbúningi breytinga á fiskveiðilöggjöfinni við 

sjávarútvegs- og landsbúnaðarráðuneytinu.  Það er ýmislegt líkt með þessari 

þingsályktunartillögu og það sem núverandi ríkisstjórn hefur gefið út. Skv. 

þingályktunartillögunni mun vera stofnaður sérstakur auðlindasjóður sem hafi það 

hlutverk að leysa til sín allar aflaheimildir og leigja þær út. Miðað er verið að 

innleysing aflaheimilda verði m.a. með þeim hætti að aflaheimildir verði innleystar á 

ákveðnu verði á móti skuldum sem ríkið og/eða auðlindasjóður yfirtekur. Á móti slíkri 
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innleysingu yrðu svipaðar skuldir vegna kvótakaupa fyrir hrun bankakerfisins 

afskrifaðar hjá bönkum og sjóðum. Tekjur komi á móti til ríkisins í formi leigutekna 

þegar þessar aflaheimildir verði boðnar út af auðlindasjóði, á opnum markaði þar sem 

öllum sem hyggja á fiskveiðar er frjálst á taka þátt eftir þar til gerðum reglum. 

Útgerðir sem munu leigja aflaheimildir beri að nýta afaheimildir til veiða. Leiga á 

aflaheimildum getur farið fram á fiskmörkuðum með samstarfi við auðlindasjóð. 

Leiga á aflaheimild verði skilgreind sem afnotaréttur í takmarkaðan tíma gegn 

leigugjaldi. Tekjur af leigunni muni renna til ríkissjóðs þar til ríkissjóður hafi náð að 

jafna út kostnað vegna afskrifta skulda af kvótakaupum undanfarinna ára. Tilteknar 

þúsundir tonna verði sérstaklega ætlaðar til leigu á þeim svæðum þar sem verulega 

samdráttur hefur orðið í aflaheimildum og hagvöxtur síðustu ára verið hvað minnstur. 

Þær heimildir yrðu leigðar út með þeim skilyrðum að gert verði út á viðkomandi 

landsvæði og aflinn seldur þar á markað og unninn. Leigutekjur ríkisins af þessum 

sérúthlutuðu veiðiheimildum verði ráðstafað til atvinnuuppbyggingar á sömu 

landsvæðum. 

 Innköllun aflaheimilda hafa mætt mikilli mótstöðu í sjávarútveginum og hafa 

margir komið fram og lýst andstöðu sinni við þessa breytingu, jafnvel heilu 

bæjarfélögin (Fjarðarbyggð á móti innköllun aflaheimilda, 2009). Haldið hafa verið 

margir fundir út um allt land til þess að tala á móti stefnu ríkisstjórnarinnar og 

Landssamband íslenskra útvegsmanna(LÍÚ) hafa látið endurskoðandafyrirtækið 

Deloitte gera úttekt á áhrifum innköllunar aflaheimilda á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. 

Í þeirri skýrslu er sagt að ef innköllun aflaheimilda verði að veruleika muni það kalla á 

afskriftir skulda. Innköllun aflaheimilda myndi kollvarpa núverandi skipulagi 

sjávarútvegsins og að þeirra mati myndi það hafa för með sér umtalsverðan kostnað, 

sem felst m.a. í því að flest félög í sjávarútvegi myndu fara í þrot og afskrifa þyrfti 

skuldir þeirra. Kostnaðurinn myndi lenda á íslensku bönkunum og þar með ríkissjóði, 

sem þyrfti að fjármagna þá upp á nýtt. Jafnframt myndi verðmæti tapast þar sem 

þekkingu á veiðum, vinnslu og sölu sjávarafurða þyrfti að byggja upp að hluta til aftur 

(Jónas Gestur Jónasson, Sigurður Páll Hauksson og Þorvarður Gunnarsson, 2009). 
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Lokaorð 

Íslendingar hafa stundað fiskveiðar allt í kringum landið frá landsnámstíð og liggur 

enginn vafi á því að sjávarútvegur var um aldir og er enn stór þáttur í þjóðarbúskap 

þjóðarinnar. Á 14. og 15. öld má segja að í fyrsta sinn í sögu landsins hafi fiskveiðar 

og útflutningur sjávarafurða haft afgerandi áhrif á hag þjóðarinnar. Byggðarþróun í 

landinu hefur að miklu leyti þróast í kringum sjávarútveginn, og gerir það enn þann 

dag í dag. Mörg sveitarfélög á landsbyggðinni fóru illa út úr því þegar frjálsa 

framsalið var innleitt í aflamarkskerfið árið 1991 og hafa upplifað mikla fólksfækkun 

eftir að kvóti var seldur úr bæjarfélögunum.  

 Útflutningur sjávarafurða hefur allt frá upphafi verið þýðingamesta 

útflutningsgrein Íslendinga en hefur vægið þó minnkað á síðustu áratugum hægt og 

rólega. Ástæðan fyrir því er þó fyrst og fremst vegna mikils vaxtar í öðrum 

útflutningsgreinum því flutt er út tæplega 20% meira núna í tonnum en í kringum 

1980, þó vægi af útflutningi hafi lækkað úr 60% í 34% á sama tíma.  

 Skuldir sjávarútvegsins hafa vaxið mikið síðustu árin, eða úr u.þ.b. 125 

milljörðum árið 1997 í rúmlega 560 milljarða í dag, á meðan útflutningstekjur hafi 

vaxið mun hægar á sama tíma. Þó skuldir sjávarútvegsins hafi vaxið mikið, þá hefur 

skuldaaukning innan sjávarútvegsins vaxið mun hægar en hjá öðrum atvinnuvegum 

landsins. Athyglisvert er þegar skipting skuldanna er skoðið eru hlutabréfakaup í 

óskyldum rekstri 28% af heildarskuldum á meðan kaupi á kvóta og skipum er í 54%, 

þar sem kaup á kvóti vegur mun þyngra. 

 Ein megin ástæða þess að aflamarkskerfið var tekið upp var mikil óhagkvæmni 

í sóknarmarkskerfinu og var ein helsta ástæðan að taka upp aflamarkskerfið að auka 

framleiðni innan greinarinnar. Þegar skoðað er framleiðni í sjávarútvegi fyrir og eftir 

setningu aflamarkskerfisins er greinilega framleiðnibreyting, en framleiðni í greininni 

var 73% meiri árið 1995 en árið 1973 á meðan framleiðniaukning í öðrum iðnaði 

hækkaði um 31% á sama tíma.  

 Hlutfall sjávarútvegsins af vergri landsframleiðslu hefur minnkað mikið 

síðustu áratugi, eða úr 25% að meðaltali árin 1900-1945 í 5,9% árið 2005. Þessar tölur 

vanmeta hlut sjávarútvegsins í þjóðarbúinu stórlega og benda aðrar reikniaðferðir á 
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landsframleiðslu til þess að hlutur sjávarútvegs í landsframleiðslu sé allt upp í 28%, 

sem gerir sjávarútveg að grunnatvinnuvegi landsins.  

 Fjallað var um hvort eignaréttur myndast á aflaheimildum með tilkomu 

aflamarkskerfisins og var niðurstaðan sú að lög um stjórn fiskveiða myndi ekki 

eignarétt með úthlutun veiðiheimilda.  

 Til eru margar tegundir af fiskveiðistjórnunarkerfum og var farið yfir þrjá aðra 

kosti en aflaheimildakerfið. Fullkominn eignarréttur er eitt kerfið þar sem talið er að 

eðlileg þróun kvótakerfis sé að eignarréttur verði alger og kvótaeigendur myndi 

eignast fiskistofna og fiskimið, til viðbótar þeim réttindum sem þeir hafa nú. 

Sóknardagakerfið er annað fiskiveiðistjórnarkerfi sem snýst út á að úthluta 

veiðidögum í staðinn fyrir kvóta. Helstu kostir þessa kerfis er að reglum sé betur fylgt 

og brottkast sé í algeru lágmarki. Gallanir væru hinsvegar þeir að kerfið leiði til 

offjárfestingar og mikils veiðiálags á verðmætustu fiskana. Síðasta leiðin sem fjallað 

var innköllun aflaheimilda og leigja þær út. Ekki er búið að gefa mikið út um hvernig 

þessi leið yrði farin en þessi leið hefur mætt mikillar mótstöðu innan sjávarútvegsins.  
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