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Abstract / Summary 
The objective of this report is to research how important the fishing 

industry is to economic life in Northern Iceland. 

The fishing industry in Iceland is covered and how fishing quota is 

divided per resident. The fishing industry in Northern Iceland is dealt 

with specifically and the regions companies are compared to companies 

in other regions of the country, and also the multiplier effects are taken 

into account. The industries future prospects are reviewed and 

propositions put forth on how it´s image can be improved. 

The pros and cons of the quota system have been discussed a lot lately. 

Most people want to see changes made and even that it be completely 

stopped while others point out it´s importance. A popular discussion as 

well is to move fishing quota from outfitting of decked vessels and 

trawlers to outfitting of undecked vessels 

The results of this report show: Companies in the fishing industry in 

Northern Iceland are doing fairly well but they cannot afford to lose 

their any of their fishing quota. If these companies were to lose 5% of 

there quota, 181 jobs would be lost and the community in Northern 

Iceland would lose up to 617 million kr.- in revenue per year. 
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Útdráttur 
 

Markmið skýrslunnar er að kanna hversu mikilvægur sjávarútvegurinn 

er fyrir efnahag Norðurlands.  

Fjallað er almennt um sjávarútveg á Íslandi og hvernig aflaheimildir 

skiptast á íbúa.  Sjávarútvegurinn á Norðurlandi er skoðaður sérstaklega 

og eru fyrirtæki landshlutans borin saman við fyrirtæki annarra 

landshluta.  Þá eru margfeldisáhrifin einnig könnuð.   Framtíðarhorfur 

iðnaðarins eru skoðaðar og settar fram tillögur um hvernig auka mætti 

ímynd hans.   

Mikið hefur verið rætt um kosti og galla kvótakerfisins.  Margir vilja sjá 

breytingar gerðar á því og jafnvel að það verði lagt niður á meðan aðrir 

benda á mikilvægi þess.  Einnig hefur hávær umræða verið í gangi um 

að færa aflaheimildir frá útgerðum aflamarksskipa til útgerða minni 

báta. 

Í skýrslunni kemur fram að sjávarútvegsfyrirtækin á Norðurlandi standa 

ágætlega en þau mega þó ekki við því að aflaheimildir verði skornar 

meira niður en t ákvörðun Hafrannsóknarstofnunar segir til um.  Ef 5% 

af aflaheimildum verða fluttar frá fyrirtækjum á Norðurlandi þá gæti 

það leitt til þess að 181 starfsmenn myndu missa vinnuna og norðlenskt 

samfélag yrði af rúmlega 617 milljónum kr. tekna á ári.  
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