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Efnahagsleg áhrif skotveiða á Íslandi 

Jón Þorvaldur Heiðarsson 
Stefán Sigurðsson 

Töluverð útgjöld fylgja skotveiðum og þessi útgjöld hafa áhrif í viðkomandi veiði-
héraði. Þegar komið er með fé inn í samfélag hefur það margvísleg áhrif í því sam-
félagi. Féð skiptir um hendur í viðskiptum og deilist hingað og þangað á ferð sinni um 
hakerfið. 

Aðferðin sem notuð er í þessari greiningu til að meta efnahagsleg áhrif skotveiða er 
kölluð aðfanga- og afurðagreining (input output analysis). Ýmsar aðrar aðferðir eru 
þekktar til að meta áhrif sem þessi (sjá t.d. Vífill Karlsson, 2007) og er erfitt að nota 
þessa aðferð nema nokkuð ítarleg gögn liggi fyrir en óhjákvæmilega þarf að áætla 
margar stærðir. 

Það er nokkur munur á því hvort einhverjir fjármunir, eru afhentir einhverjum 
einstaklingi í samfélaginu eða hvort þessum fjármunum er einfaldlega eytt í sam-
félaginu með því að kaupa þar vörur og þjónustu. 

Vöru- og þjónustukaup 
Þegar fjármunir eru notaðir til að kaupa vöru og þjónustu fer óhjákvæmilega hluti af 
þeim í laun til þeirra einstaklinga sem selja vöruna og þjónustuna. Hluti af veltu 
fyrirtækja sem selja vöru og þjónustu fer óhjákvæmilega í laun til starfsmanna fyrir-
tækjanna. Heilt yfir er hlutfall launakostnaðar hjá þjónustugeiranum tæp 20%. Ef vitað 
er í hvaða einstöku greinum þjónustugeirans kaupin fara fram er hægt að reikna 
nákvæmara hlutfall. Hlutfall launakostnaðar af veltu má reikna úr ársreikningum fyrir-
tækja sem koma fram hjá Hagstofunni. Síðasta árið sem þar er tiltækt er 2007 en 
líklega hefur launahlutfall haldist svipað síðan þá. Um 90% af launakostnaði eru bein 
útgreidd laun. Því er gert ráð fyrir að um 180 þús. af hverri milljón sem eytt er í vörur 
og þjónustu fari í laun eða 18%. Það er talan sem miðaða er við í þessari grein nema 
annað sé tiltekið og reiknað. Misjafnt er hvort sá sem kaupir vöru og þjónustu fær 
virðisaukaskatt endurgreiddan eða ekki. Til einföldunar er miðað við að sama hlutfall 
af virðisaukaskattinum fari einnig í laun í heimahéraði. 

Afhentir fjármunir 
Ef fjármunir eru afhentir einstaklingi, t.d. á þann hátt að greiða honum laun fyrir 
vinnu, þá fara þeir fjármunir frá einstaklingnum gróft á litið í tvær áttir. Annars vegar í 
skatta og hins vegar í vasa einstaklingsins og þaðan í neyslu. 
Skattarnir eru annars vegar skattur til ríkisins (tekjuskattur) og hins vegar skattur til 
sveitarfélagsins (útsvar). Hvorir tveggja eru að stórum hluta notaðir í starfsemi þar sem 
hlutfall launakostnaðar er hátt svo sem í rekstri skóla, heilbrigðiskerfis, löggæslu og 
fleiru. Stór hluti þeirra fjármuna sem teknir eru af einstaklingi með tekjuskatti og úr-
svari fara því í laun til opinberra starfsmanna. 

Það sem eftir er hjá einstaklingnum fer að mestu í neyslu. Þeir fjármunir eru þá 
notaðir í ,,vöru- og þjónustukaup“ og um 18% þess fjár lendir sem laun hjá þeim sem 
selja vöruna og þjónustuna eins og hér framar var lýst. Það er hins vegar engin 
trygging fyrir því að neysla t.d. íbúa á Austurlandi fari eingöngu fram á Austurlandi. 
Neyslan getur farið fram annarsstaðar á Íslandi eða í útlöndum. Gert er ráð fyrir að 
tveir þriðju neyslu íbúa á Austurlandi fari fram á Austurlandi en einn þriðji annars-
staðar. Til að gera langa sögu stutta er gert ráð fyrir að einn fjórði upphæðar sem 
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afhent er einstaklingi á Austurlandi lendi í laun til annarra einstaklinga á Austurlandi 
(sjá nánar Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005, bls. 14). 

Hreindýraveiðar 

Hreindýraveiðar eru nokkuð skýrt afmarkaðar veiðar á vissu landsvæði og því sér-
staklega áhugaverðar. 

Vöru- og þjónustukaup veiðimanna utan leiðsögumanns og meðhöndlunar á kjöti 
Samkvæmt könnun meðal veiðimanna á útgjöldum vegna skotveiða var eyðsla 
hreindýraveiðimann á Austurlandi árið 2009 eins og tafla 1 sýnir. Í töflunni sést einnig 
áætlað hlutfall eyðslunnar í launakostnað. Þessi hlutföll eru fengin úr ársreikningum 
fyrirtækja í mismunandi Ísat flokkum en þessar upplýsingar eru aðgengilegar hjá 
Hagstofu. Notað er hlutfall þess Ísat flokks sem þykir henta hverjum útgjaldaþætti 
best. 

Tafla 1. Meðaleyðsla hreindýraveiðimanna á Austurlandi 

 
Upphæðir í íslenskum 
krónum 

Hlutfall 
veiðimanna 
sem eyða í 

þennan þátt 

Meðaleyðsla á 
Austurlandi 
(þeirra sem 

borga) 

Áætlað hlutfall 
af veltu í 

launakostnað í 
greininni 

Launa- 
kostnaður 

Matur, drykkur og veitingar 93,1% 8.286 0,22 1.697 

Gisting 55,7% 13.075 0,28 2.039 

Eldsneyti 97,0% 9.274 0,04 360 

Samgöngur (flug/rúta) 18,5% 2.630 0,27 131 

Leiga á bílum eða fjórhjólum 38,3% 14.321 0,25 1.371 

Veiðibúnaður 77,5% 3.685 0,16 457 

Fatnaður 49,3% 1.349 0,19 126 

Leiðasögn og kjötmeðhö. sjá næsta kafla       

Minjagripir 16,8% 4.949 0,17 141 

Sjúkragögn 16,3% 1.435 0,16 37 

Afþreying 38,5% 3.652 0,3 422 

Annað 48,6% 8.000 0,19 739 

Samtals eytt á Austurlandi   39.845 0,189 7.521 
Skáletraðar tölur eru áætlaðar 
 

Árið 2009 voru 1.333 dýr felld á Austurlandi. Ef hver hreindýraveiðimaður hefur 
eytt 39.845 kr á Austurlandi í veiðiferðinni fyrir utan leiðsögumann hafa veiðimenn 
eytt þar um 53 milljónum króna (mkr). Af þessum 53 mkr hafa 18,9% eða 10,0 mkr 
farið í launakostnað þeirra sem veittu þjónustuna og þar af um 9,0 mkr í útgreidd laun. 

Greiðslur veiðimanna til leiðsögumanns og meðhöndlunar á kjöti 
Áætlað er með hliðsjón af niðurstöðum könnunarinnar að veiðimenn hafi að meðaltali 
greitt 20.587 kr í leiðsögn á Austurlandi. Það gefur heildarupphæðina 27,43 mkr. Gera 
má ráða fyrir að þessi greiðsla til leiðsögumannanna hafi verið að mestu hreinar tekjur 
fyrir þá. Einhver kostnaður kom þó líklega á móti og er því gert ráð fyrir að 90% 
upphæðarinnar hafi verið afhentir fjármunir eða 24,69 mkr en 10% eða 2,74 mkr hafi 
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farið í einhverskonar kaup á vöru og þjónustu. Af þessum 2,74 mkr er gert ráð fyrir að 
0,49 mkr hafi farið í útgreidd laun. 

Um helmingur veiðimannanna 49,4% greiddu fyrir aðstöðu til kjötverkunar. Var 
það að meðaltali 12.532 kr. Gert er ráð fyrir að 2/3 þessara útgjalda hafi verið á 
Austurlandi (gleymdist að spyrja að því hlutfalli í könnuninni) og þau hafi verið 
samtals 5,5 mkr. Litið er á þessa greiðslu eins og kaup á vöru og þjónustu og því hafi 
18% upphæðarinnar eða 0,99 mkr farið í laun. 

Færri veiðimenn eða 21,9% greiddu fyrir þjónustu kjötiðnaðarmanns og var 
greiðslan að meðaltali 24.821 kr. Er gert ráð fyrir að samtals 4,83 mkr hafi runnið til 
heimamanna á þennan hátt. Gert er ráð fyrir að 90% upphæðarinnar séu afhentir 
fjármunir eða 4,35 mkr. Restin hafi farið í þjónustukaup og þar af 0,09 mkr í laun í 
þjónustu 

Greiðslur veiðimanna fyrir veiðileyfi 
Árið 2009 greiddu hreindýraveiðimenn samtals 96,85 mkr fyrir veiðileyfi. Fjár-
mununum fyrir veifileyfin var skipt í þrennt: 
Umhverfisstofnun 
Umhverfisstofnun fékk 10,3 mkr í sinn hlut til að annast umsýslu hreindýraveiða. 
A.m.k. 8 mkr af þessum 10,3 var ráðstafað á Austurlandi og má gera ráð fyrir að 7 mkr 
hafi verið launakostnaður fyrir 1,5 stöðugildi Umhverfisstofnunar á Austurlandi. Þar 
af var líklega um 6,3 mkr í útgreidd laun. Restin, um 1mkr hefur væntanlega farið í 
þjónustukaup á Austurlandi. Þar af í laun 0,18 mkr. 
Náttúrstofa Austurlands 
Náttúrustofa Austurlands fékk 3,957 mkr í sinn hlut til að annast rannsóknir á 
hreindýrum sem eru grundvöllur alls skipulags veiðanna. Hér er um að ræða mat á 
stofnstærð, hvar ágangur hreindýra er og fl. Hlutfall launakostnaðar af heildarrekstrar-
kostnaði hjá Náttúrurstofunni er 68%. Af þessari upphæð má því ætla að 2,69 mkr 
hafi farið í launakostnað og þar af 2,42 mkr í útgreidd laun en 1,267 mkr í þjónustu-
kaup og þar af hafi 18% farið í laun eða 0,23 mkr. 
Landeigendur 
Landeigendur jarða á Austurlandi þar sem er ágangur hreindýra fengu í sinn hlut 82,6 
mkr árið 2009. Flestir þessara landeigenda eru búsettirá Austurlandi. Hér er gert ráð 
fyrir að 85% upphæðarinnar hafi farið til þessa hóps eða 70,2 mkr. Ekki verður betur 
séð en þessar greiðslur séu meðhöndlaðar sem rekstrartekjur búanna í flestum til-
fellum. Þ.e. tekjur sem eru tekjuskattskyldar á sama hátt og launatekjur. Þessi upphæð 
fellur því undir afhenta fjármuni. 

Opinber framlög 
Auk hluta Náttúrustofu af veiðileyfum fékk stofan framlag af fjárlögum líkt og árin þar 
á undan. Árið 2009 var þessi upphæð frá ríkinu um 6,7 mkr. Þessi upphæð skiptist 
hlutfallslega eins og áður eða 68% í launakostnað og 32% í þjónustukaup. Má því ætla 
að 4,10 mkr hafi farið í útgreidd laun en 0,39 mkr farið í laun hjá þjónustuaðilum. 

Framtengsl og ruðningsáhrif 
Ein þáttur þess hvernig fyrirtæki skapar störf er ef afurðirnar sem koma úr fyrirtækinu 
eru unnar áfram á svæðinu og skapa þannig störf. Þessi áhrif eru stundum kölluð 
framtengsl. Framtengls virðast vera heldur lítil á Austurlandi vegna hreindýraveiða. 
Afurðirnar sem falla til eru fyrst og fremst kjöt en einnig skinn, horn og jafnvel haus 
sem í sumum tilfellum er stoppaður upp. Gert er ráð fyrir að eitt starf sé til staðar á 
Austurlandi vegna úrvinnslu hreindýraafurða. 

Ruðningsáhrif er það kallað þegar atvinnustarfsemi kemst á legg og ýtir annarri 
starfsemi til hliðar. Ekki er gert ráð fyrir neinum ruðningsáhrifum í þessu tilfelli. 
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Störf sem afleiðing af hreindýraveiðum 
Í töflu 2 er tekið saman það sem tiltekið er í síðustu köflum um afhenta fjármuni og 
vöru- og þjónustukaup. 

Tafla 2. Greining á peningaflæði á Austurlandi vegna hreindýraveiða 

 
Upphæðir í íslenskum 
krónum 

Afhentir 
fjármunir 

Í laun vegna 
vöru- og 

þjónustukaupa 

Vöru- og þjónustukaup 
veiðimanna utan 
leiðsögumanns 

0,00 9,00 

Greiðslur veiðimanns til 
leiðsögumanns 

29,04 1,48 

Hlutur Náttúrustofu af 
sölu veiðileyfa 

6,30 0,18 

Hlutur Náttúrustofu af 
sölu veiðileyfa 

2,42 0,23 

Hlutur landeigenda af sölu 
veiðileyfa 

70,20 0,00 

Opinber framlög til 
Náttúrustofu 

4,10 0,39 

Samtals 112,06 11,28 

 
Samkvæmt Umhverfisstofnun og Náttúrustofu Austurlands eru um 3,3 störf að 

ræða hjá þessum aðilum vegna hreindýra og hreindýraveiða. Þær 12,82 mkr sem eru 
afhentir fjármunir hjá þessum stofnunum standa því undir þeim störfum. 

Gert er ráð fyrir að um 29,04 mkr af greiðslum veiðimanns til leiðsögumanns séu 
bein laun. Í þessari grein er miðað við að meðallaun í fullu starfi í þjónustugreinum á 
Austurlandi hafi verið 307 þús. á mánuði árið 2009. Heildarlaun hjá þjónustu, sölu- og 
afgreiðslufólki á Íslandi árið 2009 voru 334 þús á mánuði. En laun eru lægri víða á 
landsbyggðinni en á Suðvesturhorninu. Ef litið er á meðalatvinnutekjur í aðalstarfi 
virðast þær vera um 8% lægri á Austurlandi en á Íslandi öllu árið 2005. Miðað er við 
að það hlutfall hafi haldist og með það í huga koma út mánaðarlaunin 307 þús á 
mánuði eða 3,7 mkr á ári. 29,04 mkr til leiðsögumanna ættu því að standa undir um 
7,8 störfum. 

Afhentir fjármunir til landeigenda sem búsettir eru á Austurlandi veldur meiri 
heilabrotum. Ekki er hægt að kalla það starf að taka á móti arðgreiðslum. Líklega hafa 
arðgreiðslurnar engin bein áhrif á fjölda starfa á Austurlandi.  
Samtals eru því um 11,1 störf (3,3+7,8) sem bein afleiðing af afhentum fjármunum 
vegna hreindýraveiða. Annars vegar í rannsóknum og umsýslu og hins vegar í leiðsögn.  

Óbeinu áhrifin eru hins vegar mikil. Miðað er við að fjórðungur af afhentum 
fjármunum á Austurlandi fari í bein laun til annarra einstaklinga á Austurlandi eins og 
áður var lýst. Fjórðungur af 112,06 mkr er 28 mkr. Þessar 28 mkr ættu að standa undir 
um 7,6 störfum (28/3,7). Ekki nóg með það heldur halda óbeinu áhrifin áfram. Af 
þeim 27 mkr sem einhverjir á Austurlandi fá afhentar þá fer fjórðungur af því í laun til 
einhverra á Austurlandi eða 7 mkr og svo koll af kolli. Heidarupphæðin sem fer í laun 
á þennan hátt er um 37 mkr (28+7+1,75+0,44+....). Þessir afhentu fjármunir ættu því 
að standa undir um 10,0 störfum (37/3,7) á óbeinan hátt. Samtals ættu afhentir fjár-
munir vegna hreindýraveiða á Austurlandi því að gefa af sér um 21,1 störf (11,1+10) á 
Austurlandi árið 2009. 
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Áætlað er að hreindýraveiðar leiði af sér að 11,28 mkr fari í laun vegna kaupa á 
vöru og þjónustu á Austurlandi. Eins og áður er það samt ekki allt og sumt. Af þessari 
upphæð fer fjórðungur í laun til einhverra annarra á Austurlandi og svo koll af kolli. 
Samtals eru það 15,0 mkr sem fara í laun á þennan hátt og ætti sú upphæð því að leiða 
af sér um 4,0 störf (15/3,7). 

Gert er ráð fyrir einu starfi á Austurlandi vegna framtengsla eins og áður var lýst. 
Samtals er líklegt að hreindýraveiði á Austurlandi hafi leitt af sér um 26störf á 
Austurlandi árið 2009. 

Tafla 3. Áætlaður fjöldi starfa vegna hreindýraveiða á Austurlandi 

 
  Starfafjöldi 
Beins störf við umsýslu, 
rannsóknir og leiðsögn 

11,1 

Óbein störf vegna afhentra 
fjármuna 

10,0 

Óbeins störf vegna vöru- 
og þjónustusölu 

4,0 

Úrvinnsla afurða 
(framtengsl) 

1,0 

Samtals 26,1 

 
Það er raunhæf þumalputtaregla að á bak við eitt starf séu tveir íbúar. Ef störfin 

hafa verið 26 er því líklegt að 52 íbúar á Austurlandi hafi átt lífsafkomu sína undir 
hreindýraveiðum. Með öðrum orðum, ef engin hreindýr væru á Austurlandi væru 
íbúar þar líklega tæplega 52 færri en nú er. 

Skotveiðar á Íslandi utan hreindýra 

Á Íslandi eru stundaðar ýmsar skotveiðar fyrir utan hreindýraveiði á Austurlandi. Þær 
dýrategundir sem algengast er að veiða eru svo sem grágæs, rjúpa, heiðargæs, endur og 
svartfugl. Þessar veiðar skilja einnig eftir sig verulega fjármuni þar sem þær fara fram.  

Vöru- og þjónustukaup veiðimanna 
Samkvæmt könnun meðal veiðimanna á útgjöldum vegna skotveiða var eyðsla þeirra 
eins og tafla 4 sýnir. Í töflunni sést einnig áætlað hlutfall eyðslunnar í launakostnað 
sem og útreiknaður launakostnaður.  

Ekki er hægt að gera ráð fyrir öðru en þessi meðaltöl eigi við veiðikortshafa alla en 
veiðikortshafar voru 12.227 árið 2009. Fyrir leigu á landi og veiðileyfi má því gera ráð 
fyrir að hafi verið greiddar 123 mkr. Þetta eru greiðslur sem ekki koma fyrir neina 
vinnu. Hér er gert ráð fyrir að einhver kostnaður komi á móti þessum tekjum. Hér er 
miðað við að af þessari upphæð hafi 12 mkr farið í einhvern kostnað hjá þeim sem 
tóku við greiðslunum, þ.e. landeigendum, og þar af 2,2 mkr í laun, en 111 mkr hafi 
verið afhentir fjármunir í þeirra vasa. 

Greiðsla fyrir leiðsögn er greiðsla fyrir vinnu. Gera má ráð fyrir að alls hafi verið 
greiddar 17,9 mkr fyrir leiðsögn. Eins og fyrir hreindýraleiðsögumenn er gert ráð fyrir 
að 10% upphæðarinnar hafi farið í kostnað eða 1,8 mkr og þar af 18% í laun eða 0,32 
mkr. Afhentir fjármunir eru 90% af heildargreiðslunum eða 16,1 mkr. 
Öll önnur vara og þjónusta sem veiðimenn keyptu í veiðihéraði er áætluð hafa verið 
samtals 386 mkr og þar af hafi 16,3% eða 63 mkr farið í launakostnað til þeirra sem 
vinna við sölu vörunnar og þjónustunnar. Þar af 57 mkr í bein laun. 
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Tafla 4. Meðaleyðsla skotveiðimanna í veiðihéraði á einu ári utan hreindýraveiða 

 
Upphæðir í íslenskum krónum Hlutfall 

veiðimanna sem 
eyða í þennan 

þátt 

Meðaleyðsla í 
veiðihéraði 

(þeirra sem eyða 
í þennan þátt) 

Áætlað hlutfall 
af veltu í 

launakostnað í 
greininni 

Launa-
kostnaður 

Matur, drykkur og veitingar 95,1% 8.392 0,22 1.756 
Gisting 40,6% 14.094 0,28 1.602 
Samgöngur (flug/rúta) 12,6% 2.191 0,27 75 
Eldsneyti 97,7% 11.821 0,04 462 
Leiga á bílum eða fjórhjólum 6,7% 5.661 0,25 95 
Leiga á landi fyrir gæsaveiðar 23,2% 21.884     
Veiðileyfi 42,0% 9.918     
Leiðasögn 13,1% 11.183     
Veiðibúnaður 93,3% 3.113 0,16 465 
Fatnaður 79,3% 786 0,19 118 
Minjagripir 11,4% 3.145 0,17 61 
Sjúkragögn 29,2% 367 0,16 17 
Afþreying 40,7% 4.103 0,3 501 
Leiga á landi fyrir rjúpnaveiðar 10,7% 7.900     
Samtals eytt í veiðihéraði fyrir 
utan leiðsögn, leyfi og leigu 

  31.571 0,163 5.152 

Skástrikaðar tölur áætlaðar 

Störf sem afleiðing af almennum skotveiðum 
Í töflu 5 er tekið saman það sem tiltekið er í síðasta kafla um afhenta fjármuni og 
vöru- og þjónustukaup í almennum skotveiðum. 

Tafla 5. Greining á peningaflæði í veiðihéruðum vegna skotveiða 

 
Upphæðir í íslenskum 
krónum 

Afhentir 
fjármunir 

Í laun vegna 
vöru- og 

þjónustukaupa 

Veiðileyfi og leiga á landi 
(til landeigenda) 

111,00 2,20 

Greiðslur veiðimanns til 
leiðsögumanns 

16,10 0,32 

Vöru- og þjónustukaup 
veiðimanna utan 
leiðsögumanns 

0,00 57,00 

Samtals 127,1 59,52 

 
Mest af veiðinni fer fram utan höfuðborgarsvæðisins og þar eru laun alla jafna 

eitthvað lægri en á höfuðborgarsvæðinu. Áfram er notast við 3,7 mkr meðallaun í 
þjónustu.  
Bein störf vegna veiðanna eru eingöngu við leiðsögn eða 4,3 (16,1/3,7). 

Óbeinu áhrifin eru hins vegar mikil eins og í hreindýraveiðunum. Fjórðungur af 
127,1 mkr er 31,8 mkr. Margfeldisáhrif gera það að verkum að upphæðin er samtals 
42,4 mkr (31,8+8+2+0,5+....). Þessir afhentu fjármunir 127,1 mkr ættu því að standa 
undir um 11,5 störfum (42,4/3,7) á óbeinan hátt. Samtals ættu afhentir fjármunir 
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vegna almennra skotveiða á Íslandi því að gefa af sér um 15,8 störf (4,3+11,5) í 
veiðihéruðunum. 

Eins og sjá má í töflu 5 er áætlað að almennar skotveiðar hafi leitt af sér að 59,52 
mkr hafi farið í laun vegna kaupa á vöru og þjónustu í veiðihéruðum. Vegna 
margfeldisáhrifa eru það samtals 79,4 mkr. Þessi upphæð ætti að standa undir um 21,5 
störfum (79,4/3,7) í veiðihéruðunum.  

Samtals er líklegt að almennar skotveiðar hafi leitt af sér um 37,3 störf í viði-
héruðum Íslands árið 2009. 

Tafla 6. Áætlaður fjöldi starfa vegna skotveiða í veiðihéraði utan hreindýraveiða 

 
  Starfafjöldi 
Bein störf við leiðsögn 4,3 
Óbein störf vegna afhentra 
fjármuna 

11,5 

Óbeins störf vegna vöru- 
og þjónustusölu 

21,5 

Samtals 37,3 

 
Alla jafna eru íbúarnir um tvöfalt fleiri en störfin. Ef störfin hafa verið 37,3 er því 

líklegt að um 75 íbúar í veiðihéruðum hafi átt lífsafkomu sína undir skotveiðum. Þar 
sem skotveiðarnar eru að mestu á landsbyggðinni utna suðvesturhornsins er líklegt að 
þessi 37,3 störf hafi verið á landsbyggðinni.  

Eftir stendur sú spurning hvort öll þessi störf legðust af ef engin dýr væri til að 
skjóta á þessum stöðum eða skotveiðar væru bannaðar. Hvar myndu skotveiðimenn 
þá eyða þeim fjármunum sem þeir nú eyða í veiðihéruðunum? Myndu þeir samt sem 
áður eyða þeim á landsbyggðinni? Það er hugsanlegt en þó ósennilegt. Líklegast er að 
stærstum hluta þessara fjármuna yrði eytt annarsstaðar en á landsbyggðinni, annað 
hvort á suðvesturhorninu eða í útlöndum, jafnvel í veiðar í útlöndum. 

Niðurstöður og umræður 

Niðurstaðan er því sú að um 26 störf hafi verið á Austurlandi vegna hreindýraveiða 
árið 2009 og þær hafi því verið lífsviðurværi um 52 íbúa. Ennfremur að um 37 störf 
hafi verið á landsbyggðinni vegna annarra skotveiða og hafi þær því verið lífsviðurværi 
um 75 íbúa. Spyrja má hvort skotveiðar og veiðiferðamennska geti haft meira efna-
hagslegt vægi en nú er. Þetta er einkar áleitin spurning varðandi hreindýraveiðarnar. 

Veiðar á hreindýrum á Íslandi eru ekki skilvirkar á auðlindafræðilegan mælikvarða. 
Skilvirk nýting á auðlind felur það í sér að afrakstur auðlindarinnar eru hámarkaður 
(Tietenberg og Lewis, 2009). Ekki einungis á einu tímabili heldur á öllum tímabilum. 
Óskilvirkni veiðanna á hreindýrunum felast ekki í ofveiði eins og oft vill brenna við 
varðandi veiðar. Óskilvirknin felst í því að veiðileyfin eru seld á undirverði. Ekki er 
reynt að selja veiðileyfin á hæst mögulega verði. Vegna þessa verða tekjurnar af 
auðlindinni verulega minni en ella og minni fjárflæði kemur til Austurlands en ef 
nýting auðlindarinnar væri skilvirk. Það myndi fjölga störfum á Austurlandi með 
óbeinum hætti eins og ýtarlega hefur verið lýst. Störf vegna hreindýraveiða á Austur-
landi eru því færri nú en þau væru ef auðlindin væri nýtt á eðlilegan hátt. Eðlilegast 
væri að veiðileyfin yrðu boðin hæstbjóðanda, það myndi tryggja skilvirka nýtingu auð-
lindarinnar hvað þann þátt varðar. 

Núverandi kerfi er einnig til þess fallið að fæla frá erlenda veiðimenn (ferðamenn) 
sem eru tilbúnir til að eyða miklum fjármunum á veiðiferðum. Ef veiðileyfi væru seld 
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hæstbjóðanda þá væri auðvelt fyrir þessa veiðimenn að leggja fram það hátt tilboð að 
öruggt yrði að þeir gætu veitt næsta tímabil. Nú er því ekki að dreifa heldur ræður 
tilviljun því hvort þessir dýrmætustu veiðimenn fá leyfi eða ekki. Fyrirkomulagið er 
einnig til þess fallið að þeir nenni ekki að eyða fyrirhöfn í slíkt happdrætti heldur veiði 
annarsstaðar í heiminum. Má því færa rök fyrir því að Ísland verði af vissum gjald-
eyristekjum vegna óskilvirkrar nýtingar á auðlindinni hreindýr. 
  



Efnahagsleg áhrif skotveiða á Íslandi 
 

102 
 

Heimildir 

Jón Þorvaldur Heiðarsson. (2005). Rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og 
virkjunarframkvæmda á Austurlandi (Rannsóknarrit nr. 1. Íbúafjöldi og þörf á 
íbúðarhúsnæði á Austurlandi árið 2008). Akureyri: Byggðarannsóknastofnun 
Íslands. 

Tietenberg, T. og Lewis, L. (2009). Environmental & natural resource economics (8. útgáfa). 
Boston: Pearson, Addison Wesley. 

Vífill Karlsson. (2007). Staðbundin margfeldisáhrif: Yfirlit kenninga og rannsókna 
(Vinnugrein). Sótt 15. ágúst 2010 af http://www.bifrost.is/Files/Skra-
_0017205.pdf 

 
 


	titilsida_JónÞorvaldur
	94-102_JonThorvaldurHeidarsson_VID

