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Abstract 
Icelanders are among nations that have agreed upon international laws that 

contribute to limitations of greenhouse gas emissions. The nations objective 

for the coming years 2008-2012 is to maintain emissions under 3,1 million 

tons, of carbon dioxide units, each year. By far the most emissions come 

from carbon dioxide, which is the main topic of this essay. Ratification of 

the Kyoto protocol will put a cap on Iceland’s possible gross domestic 

production considering present condition in pollution control. In these 

circumstances it is very important that the production is executed in the 

most profitable way possible so that the economy will get the most output. 

But then there is a question, how these resources should be administered, 

that is, who should produce and how much.  

Emission from the fishing industry is about one third of all Iceland’s carbon 

dioxide emission. Other large sectors are transports and heavy industry. The 

fishing industry is a big interest in the national economy and about half of 

its export value and one fourth of its gross domestic production. Oil usage 

of the Icelandic fishing fleet has increased a lot since 1983 when 

preliminary attempts where made to create existing fisheries management 

system. In this essay a possible launch of a carbon dioxide quota system for 

the fishing fleet will be addressed. It is the view of the author that if this 

quota will be put on a free market it will be the best way to administer the 

resource and get the best result in its usage. A good example for successful 

greenhouse gas quota market is the clean air markets programs controlled by 

EPA, the United States environmental protection agency. It has been 

especially successful in sulfur dioxide emissions, which has reduced by 

more than forty percent since 1980. 

 

Key words:  Carbon dioxide, fisheries management, quota, natural 

resources, oil usage. 
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Útdráttur  
Íslendingar eru á meðal þeirra þjóða sem hafa gengist undir 

alþjóðasamninga sem stuðla að takmörkun á útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda. Markmið þjóðarinnar fyrir árin 2008-2012 er að losa 

ekki meira en 3,1 milljón tonna, mælt í koldíoxíð einingum, á hverju ári á 

tímabilinu. Langmest er losunin á koldíoxíði en hún er umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar.  

Þegar hin svokallaða Kyoto-bókun verður samþykkt er í raun komið þak á 

mögulega heildarframleiðslu í landinu miðað við núverandi ástand í 

mengunarvörnum. Við þær aðstæður er mjög mikilvægt að framleiðsla sé 

framkvæmd á hagkvæmasta hátt svo hagkerfið nái sem mestum afköstum. 

Þá kemur upp sú spurning hvernig eigi að útdeila þessum auðlindum, það er, 

hverjir eiga að framleiða og hve mikið.  

Þáttur sjávarútvegs er um þriðjungur af koldíoxíð losun Íslendinga. Hann er 

stór hagsmunaþáttur í þjóðarbúskapnum, um helmingur af 

útflutningsverðmæti vöru og þjónustu og um einn fjórði af landsframleiðslu 

er tilkominn hans vegna. Olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans hefur aukist 

mikið frá 1983 þegar vísir að núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi var tekinn 

upp. Í ritgerðinni er rætt um mögulega upptöku koldíoxíð kvóta fyrir 

fiskiskip sem seldur yrði á frjálsum markaði. Það er skoðun höfundar að 

með þeirri leið við útdeilingu auðlindarinnar náist bestur árangur í nýtingu 

hennar. Gott dæmi um vel heppnaðan markað með gróðurhúsalofttegundir 

er bandaríski súlfat markaðurinn, en losun súlfats þar hefur dregist saman 

um tæp fjörutíu prósent síðan 1980. 

Á markaðnum mun verð á kvótanum aðlagast framboði og eftirspurn. Í 

ritgerðinni eru framkvæmdir útreikningar þar sem fundið er lágmarksverð 

sem ríkið getur sætt sig við. Einnig er greiðslugeta sjávarútvegsfyrirtækja 

skoðuð og reynt með því að spá í mögulegt verð á koldíoxíð kvóta. 

Lágmarksverð sem var fundið er 475 krónur fyrir losun á einu tonni af 

koldíoxíði. Greiðslugeta fyrirtækjanna er hinsvegar mismunandi og reiknað 

er með að þau geti borgað á bilinu 2.300 til 5.500 krónur fyrir hvert tonn.  

Lykilorð: Koldíoxíð, fiskveiðistjórnun, kvóti, náttúruauðlindir, olíunotkun.
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1 Af koldíoxíð losun Íslendinga 
Í þessari ritgerð verða skoðaðar þær skuldbindingar sem Íslendingar hafa 

tekið á sig með samþykkt á alþjóða umhverfislögum. Síðustu ár hafa komið 

fram kröfur á að draga úr losun ýmissa efna sem stuðla að 

gróðurhúsaáhrifum. Eitt af því sem þjóðir heims hafa reynt að gera til að 

draga markvisst úr losun efnanna er að setja fram bókun við rammasamning 

Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar eða svokallaða Kyoto-bókun. 

Hún felur í sér að settar eru skorður á losun efna sem stuðlað geta að 

gróðurhúsaáhrifum. Þetta þýðir að Íslendingar fá úthlutað ákveðnu magni af 

koldíoxíði, CO2, sem heimilt er að losa á ári. Losun á koldíoxíði er því 

takmörkuð auðlind sem hver þjóð hlýtur að vera skyldug til að nýta á sem 

hagkvæmastan hátt og sýna sanngirni við úthlutun þeirra gæða.  

Þar sem koldíoxíð losun fiskiskipa er einn af stærstu einstöku þáttunum fyrir 

Íslendinga er mikilvægt að hafa á honum góða stjórn. Því verður olíunotkun 

fiskiskipa athuguð í samhengi við heildarafla þeirra, auk þess sem stjórnun 

fiskveiða á Íslandi verða gerð skil. Aðrar greinar sem losa mikið koldíoxíð 

eru samgöngur og iðnaður. Ekki verður fjallað sérstaklega um þær en þó 

verða skoðuð hugsanleg áhrif þeirra á markað með koldíoxíð kvóta í 

framtíðinni. 

Það er skoðun höfundar að hægt sé að draga úr losun koldíoxíðs við 

fiskveiðar og að til langs tíma nái útgerðir fram hagstæðari nýtingu olíu ef 

sett verður takmörkun á losunina.  

Markmiðið með verkefninu er að skoða stöðu íslensks sjávarútvegs með 

tilliti til koldíoxíð losunar fiskiskipa og setja fram koldíoxíð kvótakerfi sem 

draga mun úr losun þess í íslensku efnahagslögsögunni. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Er koldíoxíð markaðsvara? 

• Hvers virði er koldíoxíð og hvert er eðlilegt gjald fyrir 

losunarheimild? 
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• Hvernig er hægt að draga úr koldíoxíð útblæstri fiskiskipaflota 

Íslendinga? 

1.1 Afmörkun 

Eins og fyrr segir þá verður þetta verkefni afmarkað við fiskveiðiþátt 

koldíoxíð losunar. Við fiskveiðar er olía stór aðfangaþáttur, algengast er að 

notuð sé gas- eða svartolía en í þessari ritgerð verður þó ekki gerður 

greinarmunur á þeim. Olíunotkunin og sá koldíoxíð útblástur sem hlýst af 

henni er miðuð við útblástur skipa sem gera út frá Íslandi óháð því hvar þau 

veiða. Það sama gildir um afla sem skipin koma með að landi, hann er 

mældur óháð því hvort fiskiskip Íslendinga veiða innan eða utan íslensku 

efnahagslögsögunnar.   
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2 Kyoto bókunin 
Árið 1992 skrifuðu flestar þjóðir heims undir rammasamning Sameinuðu 

þjóðanna um loftslagsbreytingar, þar með var stigið fyrsta skrefið í að taka á 

loftlagsbreytingum í heiminum. Í desember 1997 í Kyoto í Japan var gengið 

enn lengra í loftlagsverndunarmálum þegar samþykkt var bókun við 

rammasamninginn, Kyoto-bókunin. Hún felur í sér að þjóðir heims 

skuldbinda sig til að takmarka útblástur sex gróðurhúsalofttegunda, þar á 

meðal er koldíoxíð. Bókunin tekur þó ekki gildi fyrr en 90 dögum eftir að 55 

aðildarríki hennar hafa staðfest hana og hafa nú þegar 84 ríki skrifað undir 

en einungis 7 staðfest (EPA, 2002b). 

2.1 Náttúruauðlindir 

Segja má að allir þættir náttúrunnar geti talist til náttúruauðlinda: jörðin, 

lífríkið, vatn, loft og sólarljós. Það sem gerir þær svo verðmætar er að 

eftirspurn er mikil og framboð takmarkað. Náttúruauðlindir eru ein af 

uppsprettunum fyrir framleiðslu hagkerfis og eru annaðhvort 

endurnýtanlegar eða óafturkræfar (Ison, Peake og Wall, 2002, bls 4).  

Síðustu tvær aldir hafa einkennst af mikilli fjölgun jarðarbúa sem hefur haft 

í för með sér stóraukna framleiðslu. Á síðustu áratugum hefur mönnum 

orðið æ ljósara hversu mikið gengið hefur á auðlindir jarðarinnar og hefur 

það kallað á viðbrögð almennings og stjórnvalda. Almennt er talið að 

tryggja verði vernd og hagkvæma nýtingu náttúruauðlinda, bæði í þágu 

núlifandi mannkyns og komandi kynslóða. Hvaða aðferðum á að beita til að 

vernda náttúruauðlindir er meira vandamál þar sem um mikið hagsmunamál 

fyrir framleiðendur og náttúruunnendur er að ræða.  

Mörg ríki hafa farið í aðgerðir og lagasetningar í þessum efnum en margir 

þættir auðlindanýtingar og umhverfisröskunar hafa áhrif langt út fyrir 

landamæri einstakra ríkja og því hefur verið lögð vaxandi áhersla á 

alþjóðasamvinnu og sameiginleg markmið þjóða.  

Sameiginleg markmið þjóðanna kveða á um að stuðlað sé að sem 

hagkvæmastri nýtingu auðlinda til að hámarka hagsæld og koma í veg fyrir 

sóun. Tryggð sé sjálfbær nýting endurnýjanlegra auðlinda og varlega sé 
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farið í nýtingu óendurnýjanlegra auðlinda með hagsmuni komandi kynslóða 

að leiðarljósi (Auðlindanefnd, 2000). 

2.2 Gróðurhúsaáhrif 

Gróðurhúsaáhrif eru afleiðing af losun gróðurhúsalofttegunda. Þau fela í sér 

hitaaukningu, veðurfarsbreytingar og breytingar á vistkerfum jarðarinnar. 

Afleiðingar af hitaaukningu á jörðinni getur meðal annars verið að 

gróðurbelti færast til og yfirborð sjávar hækkar. Einnig er líklegt að 

breytingar á lífsskilyrðum í sjó verði vegna breytinga á straumum og seltu. 

Á síðustu hundrað árum er talið að lofthiti jarðar hafi hækkað um 0,6°C og 

virðist sem hraði hlýnunarinnar hafi aukist á síðustu 20 árum. Á næstu 

hundrað árum geta gróðurhúsaáhrifin aukist svo mikið, sökum uppsöfnunar 

koldíoxíðs og annarra gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu, að það 

jafngildi um þreföldum styrk koldíoxíðs í andrúmsloftinu frá því fyrir 

iðnbyltingu á 18. öld og hlýnað geti um 2°C að meðaltali á jörðinni.  

Koldíoxíð myndast við öndun manna og dýra en plöntur taka það til sín 

vegna ljóstillífunar. Notkun á eldsneyti og bruni á kolum og gasi í iðnaði og 

orkuverum, ásamt breytingum á landnotkun hefur í för með sér að styrkur 

koldíoxíðs eykst í andrúmsloftinu (Umhverfisstofnun, 2002). 

2.3 Áhrif á Ísland 

Með Kyoto-bókuninni skuldbinda Íslendingar sig til að losun 

gróðurhúsalofttegunda, á árunum 2008-2012, verði ekki aukin um meira en 

10% umfram það sem hún var árið 1990 en þá var losunin á Íslandi tæplega 

2,8 milljónir tonna af koldíoxíð einingum. Árið 2000 var losunin tæpar þrjár 

milljónir tonna eða 7% meiri en tíu árum fyrr. Markmið Íslendinga fyrir árin 

2008-2012 er að fara ekki yfir 3,1 milljón tonna á hverju ári á tímabilinu. 

Ekki er þó útséð með að losunarheimild Íslendinga verði alltaf sú sama því 

eftir árið 2012 verður staðan endurmetin og ekki víst að niðurstaðan verði 

óbreytt (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 3 og 14).  

Undanþágur eru veittar fyrir stórframkvæmdir sem hafa mikil áhrif á lítil 

hagkerfi. Ísland hefur fengið slíka undanþágu fyrir fyrirhugaða stækkun á 

tveimur álverum og byggingu nýs álvers í Reyðarfirði. Samkvæmt áætlun 
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sem gerð hefur verið um fyrirhugað álver í Reyðarfirði þá er áætluð 

koldíoxíð losun þess um 530 þúsund tonn á ári (Alcoa, 2002 og 

Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 4). 

Þeir þættir sem mestan hlut eiga í losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi eru 

iðnaður, samgöngur og fiskveiðar. Hlutfall fiskveiða er um fjórðungur af 

allri losuninni (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 8-9). 

Koldíoxíð útblástur Íslendinga
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Heildarútblástur Fiskiskip

Mynd 1.  CO2 útblástur Íslendinga og hlutfall fiskiskveiða (Umhverfisráðuneytið, 
2003, bls. 34). 

Af þeim sex gróðurhúsalofttegundum sem mældar eru er losunin mest á 

koldíoxíði eða um 58% árið 1990 og 64% árið 2000. Þar af voru fiskveiðar 

um 32-37% á árunum 1990-2000. 
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Koldíoxíð útblástur íslenskra fiskiskipa
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Mynd 2.  CO2 útblástur íslenskra fiskiskipa 1990-2000 og spá til 2006 
(Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 34). 

Koldíoxíð útblástur fiskiskipa árið 1990 var rúm 704 þúsund tonn og því er 

hámarks útblástur eftir árið 2008 rúm 774 þúsund tonn eins og bleika línan á 

myndinni sýnir. Eins og sést á bláu línunni þá hefur dregið úr koldíoxíð 

útblæstri hjá íslenskum fiskiskipum frá árinu 1996. Gula línan sýnir spá 

fyrir árin 2001-2008 og gerir hún ráð fyrir að olíunotkun við togveiðar 

minnki árlega um 3% en haldist óbreytt við aðrar veiðar. Miðað er við að 

botnfiskveiðar séu um 50% af veiðum íslenska fiskiskipaflotans og sókn á 

miðin verði sú sama og árið 2001. (Fiskifélag Íslands, 2001, Orkuspánefnd, 

2002 og Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 34).   

2.4 Skógrækt er mótvægi  

Ræktun skóga virkar sem mótvægi við losun koldíoxíðs út í andrúmsloftið 

því skógar binda koldíoxíð í andrúmsloftinu. Íslendingar hófu 

skógræktarátak árið 1996 með það að markmiði að auka árlega bindingu 

koltvíoxíðs í gróðri og jarðvegi um 100 þúsund tonn frá því sem hún var 

árið 1990 (Landbúnaðarráðuneytið, 2001).  

Á myndinni hér að neðan sést að binding koldíoxíðs í gróðri og jarðvegi 

hefur aukist umtalsvert með skógræktarátakinu. Í útreikningum sem notaðir 

eru til að áætla útblástur koldíoxíðs er þessi tala dregin frá og virkar því sem 

mótvægi við aukinn útblástur. Þó má ekki taka það sem öruggum hlut að 

alltaf sé hægt að planta trjám til að auka koldíoxíð kvóta því þegar Kyoto-
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bókunin verður endurskoðuð eftir árið 2012 er ekki öruggt að þetta ákvæði 

haldist inni (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 12).  
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Mynd 3.  Binding koldíoxíðs í gróðri og jarðvegi (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 34). 
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3 Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið 
Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga hefur tekið miklum og tíðum 

breytingum frá því fyrstu lög um það voru sett. Ekki hefur allaf verið 

fullkomin sátt um hvernig staðið hefur verið að málunum að hálfu 

löggjafarvaldsins og ekki óeðlilegt þar sem fiskveiðar eru stór 

hagsmunaþáttur fyrir marga Íslendinga. Réttlát nýting og skipting 

auðlindarinnar er því mikilvæg fyrir alla Íslendinga. 

3.1 Fyrri lög 

Þegar fiskveiðilandhelgin var færð út í 200 mílur var ljóst að Íslendingar 

þurftu að setja sér nýjar reglur um umgengni við nytjastofna og meðferð 

afla. Upp úr því voru lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands sett árið 

1976. Þá var gripið til sóknartakmarkana og togurum í fyrstu leyft að vera á 

þorskveiðum 323 daga á ári en síðar aðeins 215 daga. Aðra daga mátti 

hlutfall þorsks í afla togara aðeins vera 15%. Nefndist skipulag þetta í 

daglegu tali „skrapdagakerfi“ og reyndist afar óhagkvæmt fyrir 

sjávarútveginn. 

Árið 1984 var sóknartakmarkið afnumið fyrir botnfiskveiðar og aflamarki 

úthlutað. Aflamarkið byggðist á hlutdeild skipsins í leyfilegum heildarafla 

og var miðað við aflareynslu undanfarinna þriggja ára. Mikil óánægja var 

með þetta kerfi og árið 1985 var aftur komið á sóknarmarkskerfi í 

botnfiskveiðum fyrir þær útgerðir sem kusu það frekar. Um helmingur 

þorskaflans, og sum árin allt að tveir þriðju hlutar aflans, byggðust á 

sóknarmarki. Á þessum tíma gátu bátar undir 10 rúmlestum veitt án 

takmarkana en það var afnumið árið 1988. Bátar undir 6 rúmlestum gátu 

stundað frjálsar veiðar til ársins 1990. Erfitt var að stjórna veiðunum og 

mikill ágreiningur var milli þeirra sem voru fylgjandi sóknarstýringu og 

hinna sem töldu að virk fiskveiðistjórn þyrfti að byggjast á aflamarkskerfi 

með framseljanlegum aflaheimildum fyrir hvert skip. Ítarleg og heildstæð 

lög um stjórn fiskveiða voru sett árið 1990 og hefur grundvöllur þeirra 

breyst lítið frá því að þau tóku gildi í janúar 1991 (Sjávarútvegsráðuneyti, 

2000).  
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3.2 Lýsing 

Í lögum um stjórn fiskveiða segir að til nytjastofna á Íslandsmiðum teljist 

sjávardýr, svo og sjávargróður sem er nýttur og kann að vera nýttur í 

íslenskri fiskveiðilandhelgi og sérlög gilda ekki um. Þar segir jafnframt að 

nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. 

Fiskveiðilandhelgi Íslands er afmarkað svæði utan landhelgi sem alls staðar 

er 200 sjómílur frá grunnlínum landhelginnar. 

Markmiðið með lögunum, auk þess að vernda stofnana, er að stuðla að 

hagkvæmri nýtingu þeirra og renna þar með stoðum undir byggð og atvinnu 

í landinu.  

Úthlutun kvóta fer þannig fram að sjávarútvegsráðherra ákveður með 

reglugerð þann heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili úr þeim 

nytjastofnum í fiskveiðilögsögunni sem nauðsynlegt er að takmarka veiðar 

á. Fyrir botnfiskafurðir skal leyfður heildarafli miðast við veiðar á 

tímabilinu frá 1. september ár hvert til 31. ágúst á næsta ári og nefnist það 

tímabil fiskveiðiár. Fyrir þær tegundir sem heildarafli er takmarkaður á skal 

úthluta veiðiheimildum til einstakra skipa. Aflahlutdeild nefnist sú hlutdeild 

sem hverju skipi er úthlutað af leyfðum heildarafla tegundarinnar og helst 

hún óbreytt milli fiskveiðiára. Úthlutaðar veiðiheimildir eru ekki eign eða 

óafturkallanlegt forræði fyrir handhafa þeirra, heldur er einungis um að ræða 

heimild til veiða á viðkomandi tegundum (Lög um stjórn fiskveiða nr. 

38/1990, með áorðnum breytingum1 ). 

3.3 Flutningur aflaheimilda 

Heimilt er að flytja allt að 20% af veiðiheimild hverrar botnfisktegundar, 

úthafsrækju, humars og síldar frá einu fiskveiðiári yfir á það næsta. Einnig 

er heimilt að veiða 5% umfram veiðiheimild hverrar botnfisktegundar, síldar 

og úthafsrækju og 3% umfram veiðiheimild innfjarðarrækju og hörpudisks, 

og mun sá umframafli dragast frá við úthlutun veiðiheimilda á næsta 

fiskveiðiári.  

 
1 Á lögunum hafa verið gerðar nítján breytingar frá því þau tóku gildi, ekki er ástæða til að telja þær upp hér. 
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Heimilt er að flytja veiðiheimildir á milli skipa ef það leiðir ekki til þess að 

veiðiheimildir viðkomandi skips verði augljóslega umfram veiðigetu þess. 

Tilkynna þarf Fiskistofu um flutninginn eigi síðar en 15 dögum eftir að 

veiðitímabilinu lýkur. Takmörk eru þó á því hversu mikið má flytja á milli 

skipa og eru þau 50% af samanlögðu aflamarki sem skipi er úthlutað metið í 

þorskígildistonnum (Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, með áorðnum 

breytingum). 

3.4 Eftirlit 

Fiskistofa annast framkvæmd laga um stjórn fiskveiða og hefur eftirlit með 

fiskveiðum. Eftirlitsmenn á vegum Fiskistofu sinna eftirliti með löndun, 

vigtun, vinnslu og útflutningi á afla eða afurðum. Eftirlitsmönnum er heimilt 

að fara í veiðiferðir með fiskiskipum eða fara um borð í skip til að 

framkvæma skoðanir á farmi og veiðarfærum. Kostnaður ríkisins við rekstur 

Fiskistofu nam rúmum 500 milljónum árið 2002 (Fjármálaráðuneytið, 2003 

og Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, með áorðnum breytingum). 

Skipstjórum fiskiskipa er skylt að færa svokallaða afladagbók. Upplýsingar 

úr henni eru nýttar í vísindalegum tilgangi fyrir Hafrannsóknastofnun og 

sem eftirlitsgögn fyrir Fiskistofu og Landhelgisgæslu. Upplýsingar úr 

afladagbókum skulu vera trúnaðarmál milli ofangreindra aðila og skipstjóra.  

Sjávarútvegsráðuneyti og Fiskistofa hafa heimild til að nálgast allar þær 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að hafa eftirlit með framkvæmd laga 

um stjórn fiskveiða (Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, með áorðnum 

breytingum og Reglugerð um afladagbækur nr. 303/1999). 

3.5 Gjald fyrir aflaheimildir 

Samkvæmt breytingu á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, sem 

samþykkt var á Alþingi 3. maí 2002, skal veiðigjald sett á veiðiheimildir. 

Lögin koma til framkvæmda 1. september 2004. Aflaverðmæti miðað við 

tímabilið sem hefst 1. maí og lýkur 30. apríl skal lagt til grundvallar 

veiðigjaldinu. Reiknaður kostnaður fyrir olíu, laun og annan rekstur fyrir 

tímabilið er síðan dreginn frá. Þannig er fundið það aflaverðmæti sem skipt 

er jafnt á aflamagn sama tímabils umreiknað í þorskígildi. Veiðigjald næsta 
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fiskveiðiárs skal svo vera 9,5% af niðurstöðunni í krónum á þorskígildiskíló. 

Gjaldinu er gefinn ákveðinn aðlögunartími og fer hlutfallið stig hækkandi 

samkvæmt töflu 1. 

Tafla 1.  Stig hækkandi hlutfall  til útreiknings veiðigjalds (Lög um stjórn fiskveiða 

nr. 38/1990, með áorðnum breytingum). 

Ár Hlutfall
2004 6%
2005 6,60%
2006 7,30%
2007 8%
2008 8,70%
2009 9,50%

Fiskistofa leggur á og reiknar út veiðigjaldið. Eigendur fiskiskipa greiða 

veiðigjald fyrir hvert þorskígildiskíló sem þeir fá úthlutað en gjald skal þó 

ekki vera lægra en 5.000 krónur á skip.  

Veiðigjaldið kemur ekki í staðinn fyrir gjöld sem útgerðir greiða í 

Þróunarsjóð Fiskiðnaðarins og til Fiskistofu, heldur er um viðbót að ræða. 

Þó er gjaldið frádráttarbært frá tekjuskatti fyrirtækja. Nánar er rætt um 

núverandi gjöld útgerða í kafla 8.1 (Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, 

með áorðnum breytingum). 

3.6 Fiskveiðistjórnun annarra þjóða 

Noregur og Nýfundnaland hafa svipað fiskveiðistjórnunarkerfi og Ísland. 

Einnig hafa Kanada og Bandaríkin tekið upp kerfi með íslenska fyrirmynd 

eða svokallað Individual Transferable Quota. 

Fiskveiðistjórnunarkerfi Færeyinga byggir hins vegar á allt öðrum 

hugsunarhætti. Notast er við svokallað sóknardagakerfi sem virkar þannig 

að úthlutað er dögum sem fiskiskip mega vera á sjó. Fjöldi sóknardaga er 

fenginn þannig að magn sem á að veiða er ákveðið og þannig er sóknargeta 

flotans reiknuð út, síðan er fjöldi veiðidaga ákveðinn í takti við það 

(Fiskifélag Íslands, 2002). 

Veiðiflotanum er skipt niður í flokka og hefur hvert skip í skilgreindum 

flokki veiðiflotans ákveðinn fjölda daga sem það má nota til veiða árlega. 

Dagafjöldinn var ákveðinn út frá sögulegum veiðigögnum síðustu sex ára 
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áður en sóknardagakerfið var tekið upp. Einnig er hrygningarsvæðum lokað 

yfir hrygningartímann og ákveðin svæði eru lokuð fyrir botnvörpuveiðum. 

Togveiðiskip verða að halda sig 12 sjómílur frá ströndinni og veiða þá 

tegundasamsetningu sem hægt er að finna á hverjum tíma. Þar sem aflinn 

sem hvert skip má veiða er ekki bundinn við ákveðið hámark ná útgerðir 

aflatoppum sem koma á hverjum tíma sem er öfugt við kvótakerfi þar sem 

ekki er hægt að ná toppunum ef kvótinn er of lítill (Fiskeribladet, 2003).  

3.7 Margar leiðir að markinu 

Sókn í fiskistofna má stýra á margvíslegan hátt en svo virðist sem útdeiling 

á kvóta sé mest við lýði í Norður-Atlantshafi og í Norðursjó. Hjá 

Íslendingum hefur mikið gerst í fiskveiðistjórnun frá því efnahagslögsagan 

var stækkuð í 200 mílur og margar útfærslur verið reyndar meðal annars 

sóknardagakerfi, aflamarkskerfi og sambland af þeim báðum. Það sem best 

hefur virkað fyrir sjávarútvegsfyrirtækin er aflamarkið þar sem það gefur 

meiri stöðugleika í afla. Von er á breytingum árið 2004 þegar upptaka 

veiðigjalds kemur til framkvæmda.  
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4 Viðskipti með gróðurhúsalofttegundir 
Viðskipti með gróðurhúsalofttegundir hafa verið stunduð í Evrópu og 

Bandaríkjunum í nokkurn tíma. Með því er reynt að draga úr losun efna sem 

hafa mengandi áhrif á umhverfið. Þessar þjóðir hafa valið þann kost að láta 

markaðslögmálið sjá um að velja þá aðila sem geta nýtt losunarheimildir á 

sem hagstæðastan hátt.  

Sú þjóð sem lengst er komin í að markaðsvæða losunarheimildir 

gróðurhúsalofttegunda er Bandaríkin. Þar er öflugur markaður sem hefur 

skilað miklum árangri meðal annars með viðskipti með súlfat. 

4.1 The Acid Rain Program 

Árið 1990 hófst verkefni á vegum Náttúruverndarstofnunar Bandaríkjanna 

sem hefur það að markmiði að draga úr losun efna sem stuðla að súru regni. 

Þeirra á meðal er súlfat, SO2. Mikilvægt var að draga úr losun þess efnis og 

var því settur á fót markaður með súlfat kvóta. „The Acid Rain Program´s 

centerprice“ er markaðskerfi þar sem viðskipti með súlfat kvóta eiga sér stað 

(EPA, 2002a).  

4.1.1 Hvernig virkar það 

Markaðskerfið virkar þannig að sett er þak á losun súlfats út í umhverfið og 

er þakið minnkað ár frá ári. Með því að setja þak á losunina er tryggt að 

heildarlosun verður ekki meiri en leyfilegt er. Hver losunarstaður súlfats 

(verksmiðja eða raforkuver) verður að eiga nægan kvóta í lok hvers árs til að 

dekka losun ársins. Ónotaðan kvóta má selja eða geyma til að dekka 

framtíðarnotkun. Ein kvótaeining er 1 tonn af súlfati (EPA, 2002a). 

Verksmiðjur hafa nokkra möguleika til að halda sig innan þess kvóta sem 

þær eiga t.d. setja upp mengunarvarnabúnað, skipta í aðra orkugjafa sem 

ekki losa eins mikið súlfat eða kaupa aukakvóta frá þeim sem ekki hafa 

fullnýtt sinn (EPA, 2002a). 

Öflugt eftirlitskerfi fylgist stöðugt með losun súlfats hjá verksmiðjum og 

fyrir hvert tonn sem losað er verður að leggja inn eina kvótaeiningu. Ef 
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viðkomandi á ekki nægan kvóta er hann sektaður og þarf að taka af 

framtíðarkvóta sínum til að dekka mismuninn. 
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Mynd 4.  Losun SO2 í Bandaríkjunum frá 1980 (EPA, 2002a). 

Markmið Náttúruverndarstofnunar Bandaríkjanna er að draga úr losun 

súlfats um 50% miðað við losun eins og hún var árið 1980. Myndin sýnir 

þann árangur sem Bandaríkin hafa náð í að draga úr losun súlfats síðan 1980 

og ljóst er að ef spá fyrir árið 2010 verður að raunveruleika þá mun 

markmiðið nást (EPA, 2002a). 

Ljóst er að þáttur markaðarins hefur skilað miklum árangri. Eigendur 

verksmiðja og raforkuvera hafa staðið frammi fyrir því að þurfa að kaupa 

kvóta í miklu magni miðað við óbreytt losunarástand. Þeir hafa því í staðinn 

kosið að setja upp mengunarvarnabúnað eða skipta í aðra orkugjafa sem 

ekki losa eins mikið súlfat. Þetta hefur einnig leitt til þess að eldri 

verksmiðjur hafa verið úreldar og nýjar umhverfisvænni tekið til starfa.  

4.1.2 Viðskipti með súlfat kvóta 

Hver sem er getur keypt súlfat kvóta, bæði fyrirtæki og einstaklingar. Sumir 

einstaklingar og umhverfisverndarsamtök kaupa kvóta til þess eins að koma 

honum af markaðnum. Þannig geta þau minnkað kvóta sem fyrirtæki hafa 

aðgang að.  

Þrjár leiðir eru til þess að verða sér út um kvóta: 
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• Árlega er hægt að skila inn tilboðum í kvóta til Umhverfisstofnunar 

Bandaríkjanna. Stofnunin úthlutar svo til hæstbjóðenda. Umsjón 

með sölunni er í höndum The Chicago Board of Trade. 

• Hjá miðlurum sem sérhæfa sig í viðskiptum með kvóta. 

• Hjá umhverfisverndarsamtökum sem vilja koma kvótanum af 

markaðnum (EPA, 2003). 

Verð á kvótaeiningu sem er 1 tonn af súlfati hefur verið töluvert lægra en 

áætlað var í upphafi. Árið 1990 var reiknað út að hvert tonn ætti að kosta á 

milli $ 400 til 1000 en raunin hefur verið sú að verðið hefur sveiflast á milli 

$ 70 og 210 eins og sést á myndinni hér að neðan. Helsta ástæðan fyrir 

lægra raunverði er sú að fyrirtækjum hefur tekist svo vel til í að draga úr 

súlfat útstreymi, með mengunarvarnabúnaði og öðrum aðgerðum, og það 

leiðir til minni eftirspurnar eftir kvóta (EPA, 2002c). 

Mynd 5.  Verðþróun á súlfat markaði í Bandaríkjunum (EPA, 2002c). 

Vandamál með súlfat losun í Bandaríkjunum mætti heimfæra upp á 

vandamál Íslendinga með koldíoxíð losun. Ætla má að súlfat og koldíoxíð 

geti haft sambærileg umhverfisáhrif þó þau séu með efnafræðilega ólíka 

eiginleika.  
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Mögulegt væri fyrir Íslendinga að taka upp sambærilegt kerfi fyrir 

fiskveiðiskip. Með því að nýta reynslu Bandaríkjamanna er hugsanlega hægt 

að koma á koldíoxíð kvóta sem gæti samræmst fiskveiðistjórnunarkerfinu. 
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5 Olíunotkun fiskiskipa 
Fiskiskipafloti Íslendinga var árið 2000 um 900 skip, þar af voru um 800 

vélbátar og um 100 togarar. Meðalaldur vélbátanna var um 18 ár en 

togaranna um 21 ár. Samanlagt afl aðalvéla vélbáta var um 750 MW en 

togara tæplega 400 MW eða alls 1150 MW. Til samanburðar þá er 

fyrirhuguð Kárahnúkavirkjun sem reisa á vegna álvers í Reyðarfirði um 630 

MW (Landsvirkjun, 2002 og Sjávarútvegsráðuneyti, 2001). 

Frá árinu 1983 hefur olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans aukist úr tæplega 

200 þúsund tonnum í tæp 250 þúsund tonn árið 2000, fór þó hæst í rúm 274 

þúsund tonn árið 1996.  
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Mynd 6.  Olíunotkun eftir atvinnugreinum á Íslandi (Fiskifélag Íslands, 2001). 

Eins og sést á myndinni þá hefur notkunin farið minnkandi frá árinu 1996, 

af því leiðir að hlutur fiskveiða í útblæstri gróðurhúsalofttegunda fer einnig 

minnkandi. Samgöngur, þ.e. bifreiðar, tæki og flug, nota í fyrsta sinn árið 

2000 meira eldsneyti en fiskveiðiflotinn sem hafði fram að því verið 

olíufrekasti þátturinn frá upphafi mælinga (Fiskifélag Íslands, 2001 og 

Orkuspánefnd, 2002). 
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Olíunotkun og heildarafli
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Mynd 7.  Olíunotkun fiskiskipa miðað við heildarafla (Hagstofa, 2002 og 

Orkuspánefnd, 2002). 

Myndin sýnir heildarfiskafla fiskiskipaflota Íslendinga og olíunotkun hans 

við veiðarnar. Nýtingin á olíunni miðað við landaðan afla er ansi misjöfn 

eftir árum, árið 1985 var einungis notað 0,1 tonn af olíu til að veiða eitt tonn 

af fiski en 0,22 tonn árið 1991. Mjög misjafnt er hvað skip eyða miklu, 

ísfiskstogarar og vinnsluskip eyða langmestu eða um 0,7-0,4 lítrum fyrir 

hvert kíló fisks meðan síldar, loðnu og kolmunnaskip eyða milli 0,09 til 0,03 

lítrum. Athyglisverð þróun hefur orðið á árunum 1998 til 2001 þar sem 

nýtingin eykst mjög ár frá ári (Fiskifélag Íslands, 2001, Hagstofa, 2002 og 

Orkuspánefnd, 2002). 

Hafa ber í huga að miklar verðsveiflur geta verið á olíu, miklar hækkanir 

voru til dæmis í kringum árið 1999 en olía hefur þó lækkað töluvert síðan. 

Verðsveiflur í olíu hafa mikil áhrif á rekstrargjöld sjávarútvegsfyrirtækja, 

því er mikilvægt fyrir þau að nýta hana vel (Olíufélagið, 2002). 

Heildartölur um olíunotkun fiskveiðiflotans sýna einar og sér eingöngu 

hvort olíunotkun er að aukast eða minnka en ekki ástæður breytinganna. 

Nauðsynlegt er að kanna orkunotkun flotans í samhengi við 

veiðarfæranotkun, sjósókn og tækni sem notuð er hverju sinni. Veiðar ólíkra 

fisktegunda krefjast mismunandi veiðiaðferða, veiðarfæra og skipsgerða, en 

allir þessir þættir hafa áhrif á orkunotkunina.  
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Orkukreppur, aukin þekking og tækniframfarir hafa góð áhrif á 

eldsneytisnotkun véla. Miklar framfarir hafa orðið í þróun og smíði aðalvéla 

skipa á síðustu áratugum og sýnir þróunin að eldri árgerðir eyði meiru en 

nýrri vélar. Von er á nýrri tækni við hönnun aðalvéla skipa og felst sú tækni 

í því að tölva fylgist nákvæmlega með hvað gerist í brunahólfi vélarinnar og 

bætir þannig brunaferilinn með minni mengun og orkunotkun. Allra nýjustu 

vélar geta eytt um 15-20% minna en þær eldri (Fiskifélag Íslands, 2001). 

Í skýrslu um orkunotkun og fiskveiðar árið 2001 spáir Guðbergur Rúnarsson 

því að olíunotkun minnki árlega um 3% við togveiðar til ársins 2011. Ef 

miðað er við að botnfiskveiðar séu um 50% af veiðum íslenska 

fiskiskipaflotans og sókn á miðin verði sú sama og árið 2001 gæti 

olíunotkunin farið niður fyrir 200 þúsund tonn árið 2009 (Fiskifélag Íslands, 

2001 og Orkuspánefnd, 2002). 

Stefna stjórnvalda er að losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2008 til 

2012 verði ekki meiri en 10% umfram losunina árið 1990. Við brennslu á 

einu tonni af olíu (ekki gerður greinarmunur á gasolíu og svartolíu) losna út 

í andrúmsloftið um 3,1 tonn af koldíoxíði. Talan 3,1 er því margfaldari til að 

finna koldíoxíð losun við olíubrennslu, eða koldíoxíð ígildi olíu.  
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Mynd 8.  Koldíoxíð ígildi olíu (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls 34 og Orkuspánefnd, 

2002). 
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Þetta þýðir í raun fyrir fiskiskipaflotann að olíunotkun hans megi ekki vera 

meiri en 251 þúsund tonn á ári miðað við núverandi hlutföll milli 

atvinnugreina2 (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls 34 og Orkuspánefnd, 2002). 

 
2 Nánar er fjallað um hlutföll milli atvinnugreina í kafla 9.1.3 
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6 Hagtölur íslensks sjávarútvegs 
Heildarafli íslenska fiskiskipaflotans hefur margfaldast á síðustu 50 til 60 

árum, hann hefur farið úr tæpum 400 þúsund tonnum árið 1945 í um 2.000 

þúsund tonn árið 2001. Margt er hægt að tína til sem skýrir þessa aukningu, 

meðal annars eru það öflugari fiskiskip, mikil fjölgun Íslendinga og stækkun 

efnahagslögsögunnar í 200 mílur. Einnig hefur tegundum sem 

fiskiskipaflotinn sækir í fjölgað og má þá helst nefna loðnu og kolmunna 

(Hagstofa Íslands, 2002 og Sjávarútvegsráðuneytið, 2001).  

Veiði fiskiskipaflota Íslendinga frá 1945
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Mynd 9.  Veiði fiskiskipaflota Íslendinga frá 1945  (Hagstofa Íslands, 2002). 

Framan af 20. öldinni var hlutur þorsks langstærstur en hefur minnkað 

mikið frá 1960. Árið 2000 var hlutur þorsksins einungis 12 % en mestur var 

hlutur loðnu eða um 46% (Hagstofa Íslands, 2002). 

Hlutur Íslands í fiskafla heimsins árið 1999 var um 1,9% og jafnframt voru 

Íslendingar með þrettánda mesta útflutningsverðmætið af öllum þjóðum 

heims eða um eina milljón og fjögurhundruð þúsund dollara. Hlutfall 

sjávarafurða í útflutningsverðmæti vöru og þjónustu var um 50% sama ár. 

Sem hlutfall af vergri landsframleiðslu voru veiðar og vinnsla sjávarafurða 

um 11% og áætlaður fjöldi starfsmanna í greininni var rúmlega þrettán 

þúsund manns (Sjávarútvegsráðuneytið, 2001). 
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Verðmætustu afurðirnar eru botnfiskar en verðmæti þeirra var um 75% af 

heildarverðmæti árið 2000 en heildarbotnfiskafli í tonnum einungis rúm 

20% af heildarafla. Langstærsti hlutur heildaraflans í tonnum talið er 

uppsjávarafli en virði hans er einungis um 12% af heildarverðmæti 

(Sjávarútvegsráðuneytið, 2001). 
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Mynd 10.  Hagnaður í sjávarútvegi sem hlutfall af tekjum af reglulegri starfsemi 
(Sjávarútvegsráðuneytið, 2001). 

Myndin sýnir afkomu sjávarútvegs í hlutfalli af rekstrartekjum, metið með 

árgreiðsluaðferð miðað við 6% ávöxtun. Hagnaður í greininni er ekki mikill 

af reglulegri starfsemi en nokkuð miklar sveiflur í afkomu einkenna 

sjávarútveginn. Helstu ástæður fyrir sveiflunum eru að fyrirtækin hafa mest 

af sínum tekjum í erlendri mynt og eru því háð sveiflum á 

gjaldeyrismörkuðum, einnig hafa verðsveiflur í olíu áhrif sem og ákvörðun 

um heildarafla.  

Á verðbréfaþingi Íslands eru skráð þrettán fyrirtæki í sjávarútvegi, 

markaðsvirði þeirra var í árslok árið 2000 rétt yfir 60 milljarðar sem var 

næst hæsta markaðsvirði á eftir fjármála- og tryggingastarfsemi. Miklar 

sameiningar hafa orðið í sjávarútvegi síðustu ár. Ein stærsta sameining 

síðustu ára er sameining Útgerðarfélags Akureyringa, Haraldar 

Böðvarssonar og Skagstrendings sem runnu saman í eina samstæðu undir 

nafninu Brim. Félagið er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins og hefur yfir 
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að ráða um 11% af úthlutuðum aflaheimildum (Eimskipafélag Íslands, 2003, 

Landsbanki Íslands, greiningadeild, 2003 og Sjávarútvegsráðuneytið, 2001). 
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7 Virði koldíoxíðs 
Hreint andrúmsloft er náttúruauðlind í eigu þjóðarinnar og því er eðlilegt að 

greitt sé fyrir að ganga á auðlindina. En hvað er þá eðlilegt verð á koldíoxíð 

kvóta? Koldíoxíð er ekki efnisleg vara sem hægt er að snerta, ekki er heldur 

verið að veita neina þjónustu. Koldíoxíð kvóti er leyfi til að menga 

umhverfið eða öllu heldur veitir hann handhafa leyfi til að ganga á 

takmarkaða auðlind sem er í sameiginlegri eign þjóðarinnar. Hægt er að 

segja að andrúmsloftið sé endurnýjanleg auðlind því hægt er að bæta fyrir 

skaðann sem verður af útblæstri t.d. með skógrækt.  

Önnur leið er til að finna sanngjarnt verð á koldíoxíð og það er að láta 

markaðinn ráða. Með því að gefa öllum Íslendingum fært að kaupa 

koldíoxíð kvóta á markaði þar sem verð mun ráðast af framboði og 

eftirspurn.  

Rétt er að þjóðin njóti eðlilegs arðs af auðlindum sínum og því er mikilvægt 

að finna rétt verð á auðlindina.  

7.1 Verðmæti bindingar koldíoxíðs við skógrækt 

Bent hefur verið á að með skógrækt og landgræðslu sé hægt að binda 

koltvíoxíð í gróðri og jarðvegi. Í landgræðsluátaki sem nýlega er lokið fóru 

190 milljónir króna í skógrækt, hver gróðursettur hektari kostaði að jafnaði 

128 þúsund krónur. Alls var gróðursett í tæpa 1500 hektara og er áætluð 

árleg binding koldíoxíðs tæp tíu þúsund tonn eða um 19 þúsund krónur 

tonnið. Ef reiknað er með að skógurinn verði grisjaður og öðrum plantað í 

staðinn eftir 40 ár þá er kostnaður á tonn kominn niður í 475 krónur á ári. 

Ekki er reiknað með vaxta- og eftirlitskostnaði en þeir kostnaðarliðir munu 

hækka töluna, aðeins er litið á útreikninginn til að gefa nálgun á umfang 

kostnaðar. Einnig getur skógurinn gefið af sér tekjur í framtíðinni, meðal 

annars af skógarhöggi (Landbúnaðarráðuneytið, 2001).  

Í útreikningum sem notaðir eru í skýrslum Umhverfisráðuneytis sem sendar 

eru til Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna eru breytingar í koldíoxíð 

bindingu milli ára (þ.e. nýræktaður skógur) dregnar frá reiknuðum útblæstri 

þjóðarinnar (Umhverfisráðuneytið, 2003, bls. 12). 
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Ef miðað er við koldíoxíð útblástur íslenskra fiskiskipa eins og hann var árið 

2000, sem var um 748 þúsund tonn, þá kostar það rúmar 355 milljónir að 

rækta skóg sem bindur það koldíoxíð aftur í andrúmsloftið.  

Til að átta sig á því verði sem búið er að reikna út er gott að gera 

samanburð. Á bandaríska súlfat markaðnum í lok árs 2002 kostaði eitt tonn 

af súlfati $ 170 og kostaði dollarinn í árslok 80,96 krónur sem gerir rúmar 

13.763 krónur á tonnið. Með það í huga að svipuð umhverfisáhrif séu af 

losun koldíoxíðs og súlfats þá eru 475 krónur á tonn ekki hátt gjald fyrir 

auðlindina. Ef kvóti er seldur á verði sem er minna en 475 krónur má líta 

þannig á að íslenska þjóðin tapi á auðlindinni (Seðlabankinn, 2003 og EPA, 

2002c).  
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8 Hvað eru sjávarútvegsfyrirtæki tilbúin að borga 

fyrir losun koldíoxíðs? 
Til að áttað sig á hvað sjávarútvegsfyrirtæki geta borgað fyrir losun á 

koldíoxíði (koldíoxíð kvóta) er nauðsynlegt að skoða hvaða gjöld þau eru nú 

þegar að borga til að standa straum af kostnaði við fiskveiðistjórnunarkerfið. 

Skipaolía ber engan annan skatt en virðisaukaskatt og af henni eru engin 

gjöld sem teljast til umhverfisgjalda eða skatta.  

8.1 Núverandi gjöld 

Sjávarútvegsfyrirtæki greiða tvenns konar gjöld til Þróunarsjóðs 

sjávarútvegsins; gjald á hverja brúttórúmlest skips og gjald af úthlutuðu 

aflamarki, og er áætlað að tekjur Þróunarsjóðs af þeim geti numið rúmum 

600 milljónum króna árið 2000. Þá greiða þau gjald fyrir veiðileyfi og 

veiðieftirlitsgjald til Fiskistofu, tekjur af þessum gjöldum eru áætlaðar um 

150 milljónir króna. Samtals greiddu sjávarútvegsfyrirtæki 750 milljónir 

króna í fiskveiðistjórnunargjöld á árinu 2000. Það reiknast sem tæpar 379 

krónur á hvert tonn landaðs afla á sama ári (Auðlindanefnd, 2000 og 

Hagstofa Íslands, 2002). 

Svigrúm er til að hækka þessi gjöld því þau hrökkva aðeins fyrir um 

helmingi af kostnaði við stjórn fiskveiða og þurfa gjöldin að hækka verulega 

til að þau standi undir öllum kostnaðinum. Kostnaður við stjórn fiskveiða 

var árið 1996 um 1,5 milljarður krónur. Framreiknað til ársins 2000 miðað 

við vísitölu neysluverðs gerir rúma 1,7 milljarða. Þar af eru útgerðir aðeins 

að greiða 750 milljónir eða um 43% af kostnaði.  

Útgjaldaliðir vegna fiskveiðistjórnunar eru meðal annars kostnaður við 

rekstur skrifstofu sjávarútvegsráðuneytisins, kostnaður vegna Fiskistofu 

Íslands, kostnaður vegna Hafrannsóknastofnunar Íslands og kostnaður 

vegna Landhelgisgæslunnar (Auðlindanefnd, 2000). 
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8.2 Auðlindagjald 

Eins og fram kemur í kafla um Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið þá taka 

gildi lög sem kveða á um innheimtu veiðigjalds frá og með fiskveiðiárinu 

sem hefst 1. september 2004.  

Tafla 2.  Reiknað veiðigjald fyrir árið 2000. 

2000
Aflaverðmæti 60.500.000.000 kr. 
Olíukostnaður 6.218.000.000 kr.-
Annar rekstrarkostnaður 17.568.000.000 kr.-
Launakostnaður 24.079.000.000 kr.-
Mismunur 12.635.000.000 kr. 

Veiði ársins (tonn) 1.980.163

Reiknað á tonn 6.381 kr. 
6% (gjald á tonn) 383 kr. 

Tekjur ríkisins 758.402.429 kr. 

Taflan sýnir útreikninga miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir árið 

2000. Útreikningar eru framkvæmdir þannig að frá aflaverðmæti er dreginn; 

olíukostnaður 6.218 milljónir krónur fyrir árið 2000 sem tekur breytingum 

miðað við meðaltal á skráðu verði á gasolíu á Rotterdammarkaði; annar 

rekstarkostnaður er að fjárhæð 17.568 milljónir króna sem tekur breytingum 

miðað við vísitölu neysluverðs frá meðaltali ársins 2000; reiknaður 

launakostnaður miðast við 39,8% af aflaverðmæti. Mismuninum skal skipta 

jafnt á aflamagn sama tímabils umreiknað til þorskígilda miðað við 

þorskígildisstuðla næsta fiskveiðiárs. Veiðigjald næsta fiskveiðiárs skal 

síðan reiknað sem hlutfall (sjá töflu 1) af mismun (Lög um stjórn fiskveiða 

nr. 38/1990, með áorðnum breytingum). 

Útreikningar eru með þeim fyrirvara að ekki er reiknað til þorskígilda fyrir 

hverja tegund fyrir sig heldur er notað heildaraflaverðmæti. Þetta skekkir 

útreikningana en þeir ættu þó að vera góð nálgun á meðaltalsveiðigjald. 

Samkvæmt töflunni er útkoman gjald upp á 383 krónur á hvert landað tonn 

af fiski. Tekjur ríkisins af gjaldinu eru því áætlaðar rúmar 758 milljónir. Ef 

þeim er deilt niður á það koldíoxíð magn sem fiskiskipaflotinn losaði við 

veiðarnar eru það um 1.013 krónur á tonn. Sem þýðir að ef ríkið mundi 

innheimta gjald í gegnum koldíoxíð kvóta eða skatt þá væri hvert tonn af 
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koldíoxíði verðmetið á 1.013 krónur (Hagstofa Íslands, 2002, Lög um stjórn 

fiskveiða nr. 38/1990, með áorðnum breytingum og Umhverfisráðuneytið, 

2003, bls. 34). 

8.3 Framleiðsluákvarðanir fyrirtækja 

Þó fyrirtæki séu rekin með tapi geta þau haldi áfram rekstri til skamms tíma 

ef tekjur standa undir breytilegum kostnaði. Til langs tíma verða þau að hafa 

tekjur til að borga heildarkostnað. 

Kenningin um jaðarafköst sýnir hversu mikið á að framleiða, hagnaður við 

að framleiða eina einingu í viðbót er reiknaður út. Ef hann er jákvæður 

framleiða fyrirtæki meira en það kemur að því, miðað við óbreytta 

fastafjármuni, að hagnaður af næstu framleiðslueiningu verði neikvæður 

(Begg, D., Fischer, S. og Dornbusch R., 2000, bls. 122). 

Frá sjónarhorni fyrirtækjanna mun verð á einu tonni af koldíoxíð kvóta 

væntanlega vera skoðað út frá jaðarafköstum þess. Það er, hvað mun næsta 

tonn sem keypt er gefa mikinn hagnað. Hvort sem fyrirtæki munu kaupa 

koldíoxíð kvóta eða kosta aðgerðir til að draga úr koldíoxíð losun fiskiskipa 

sinna (t.d. kaup á mengunarvarnabúnaði) þá munu þau miða útlagðan 

kostnað við hagnað af næstu einingu.  

Kostnaður við uppsetningu mengunarbúnaðar eða við að skipta út skipum 

sem menga mikið fyrir umhverfisvænni skip mun skipta miklu máli við 

verðmyndun. Til lengri tíma munu fyrirtæki ekki greiða meira fyrir 

koldíoxíð kvóta en sem nemur kostnaði við fyrrnefndar aðgerðir.  

8.4 Greiðslugeta sjávarútvegsfyrirtækja 

Til að áætla hugsanlegt verð á koldíoxíð kvóta verður skoðað hvaða 

hámarksverð sjávarútvegsfyrirtæki eru tilbúin að borga fyrir eina 

kvótaeiningu. Reiknað er með að til skamms tíma séu fyrirtækin tilbúin að 

borga sem nemur hagnaði þeirra en til lengri tíma verða þau að sýna hagnað. 

Samkvæmt kenningunni um jaðarafköst þá munu þau halda áfram að kaupa 

kvóta svo lengi sem hagnaður verði af næstu kvótaeiningu. Ef verð er mjög 

hátt af einhverjum ástæðum þannig að neikvæð jaðarafköst eru af næstu 

kvótaeiningu þá kaupa þau ekki kvóta á því verði.  
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Taflan sýnir útreikning á hámarks greiðslugetu fyrir eitt tonn af koldíoxíð 

kvóta. Forsendur útreiknings eru: 

• 3% er meðal hagnaður af heildartekjum sjávarútvegsfyrirtækja af 

reglulegri starfsemi áranna 1990-1998, reikna má með að fyrirtækin 

sem ná bestum árangri geti náð allt að 7% hagnaði. 

• Aflaverðmæti árið 2000 er notað sem nálgun á tekjur af fiskveiðum. 

• Heildar koldíoxíð kvóti er 774.554 tonn. 

Tafla 3.  Hámarksgreiðslugeta sjávarútvegsfyrirtækja. 

Rekstur fiskveiða
Tekjur 60.500.000.000 kr. 
Hagnaður (3%) 1.815.000.000 kr. 
Heildar koldíoxíð kvóti 774.554  
Greiðslugeta fyrir kvótaeiningu 2.343 kr. 

Rekstur fiskveiða
Tekjur 60.500.000.000 kr. 
Hagnaður (7%) 4.235.000.000 kr. 
Heildar koldíoxíð kvóti 774.554  
Greiðslugeta fyrir kvótaeiningu 5.468 kr. 

Fyrirtæki í sjávarútvegi sem nær meðalárangri upp á 3% hagnað af 

reglulegri starfsemi getur borgað að hámarki 2.343 krónur fyrir 

kvótaeiningu. Þau fyrirtæki sem ná 7 % hagnaði geta borgað 5.468 krónur. 

Sem dæmi um hvað fyrirtæki þurfa mikinn koldíoxíð kvóta þá sýnir taflan 

hér að neðan útreikninga fyrir Samherja HF. Samkvæmt henni losa skip 

Samherja rúm 43 þúsund tonn af koldíoxíði árið 2001.  

Tafla 4.  Koldíoxíð losun Samherja, allar tölur eru í tonnum (Samherji, 2002, 

Orkuspánefnd, 2002, Umhverfisráðuneyti, 2003 og Hagstofa, 2002). 

2001
Áætlaður heildarafli 127.383  
Olíustuðull fisks 0,11  
Olíunotkun 14.012  
Koldíoxíðstuðull olíu 3,1  
Koldíoxíð 43.438  

Taflan hér að neðan sýnir hámarksgreiðslugetu Samherja miðað við að 

hagnaður af útgerð sé 7%. Sú tala er einungis notuð til að sýna fram á hvað 

útgerðir sem ná bestum árangri geta greitt fyrir koldíoxíð kvóta. 
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Tafla 5.  Hámarksgreiðslugeta Samherja (Samherji, 2002). 

Tekjur 6.925.279.000 kr. 
Hagnaður 7% 484.769.530 kr. 
Greiðslugeta fyrir kvótaeiningu 11.160 kr. 

Samkvæmt ofangreindu gæti Samherji greitt rúmar 484 milljónir til að 

dekka koldíoxíð losun fiskiskipa sinna.  

Aðrar greinar sem losa mikið koldíoxíð er einnig líklegir aðilar á koldíoxíð 

kvótamarkaði og er því vert að líta aðeins á greiðslugetu þeirra.  

Samgöngufyrirtæki eru á heildina litið ekki eins sterk og 

sjávarútvegsfyrirtæki en mikið tap hefur verið á flugsamgöngum og rekstri 

strætisvagna. Hins vegar eru greinar eins og flutningar á sjó og rekstur 

langferðabíla sem skilað hafa 4-5% hagnaði af reglulegri starfsemi. 

Greiðslugeta þeirra getur því verið svipuð og hjá sjávarútvegsfyrirtækjum.  

Svipaða sögu er að segja hjá iðnfyrirtækjum þar sem mjög mismunandi er 

hvernig fyrirtækjum innan greinarinnar vegnar. Helst er að ál og 

kísiljárnframleiðsla geti greitt hátt verð (Þjóðhagsstofnun, 2000).  

 Fiskiskip 
 

34% 

Þunga- 
iðnaður 

33% 

Samgöngur 
 

33% 

Mynd 11.  Skipting koldíoxíð kvóta milli atvinnugreina. 

Myndin sýnir hugsanlega skiptingu koldíoxíð kvóta milli atvinnugreina. 

Greinarnar skipta á milli sín því koldíoxíð magni sem úthlutað er til 

atvinnustarfsemi af heildar kvóta samkvæmt Kyoto-bókuninni. Þar sem 

greinarnar eru misvel í stakk búnar til að greiða fyrir kvótann er skipting 

markaðarins nauðsynleg svo ein eða fleiri grein kaupi ekki upp meirihluta 

kvótans. Hinsvegar er mögulegt að breyta hlutfallinu ef þarf.  
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9 Tillögur til úrbóta 
Koldíoxíð losun er takmörkuð auðlind sem getur orðið mjög verðmæt þegar 

Kyoto-bókunin tekur gildi. Hún takmarkar í raun það magn sem hægt er að 

framleiða á Íslandi miðað við núverandi ástand í mengunarvörnum. Við þær 

aðstæður er mjög mikilvægt að framleiðsla sé framkvæmd á hagkvæmasta 

hátt svo hagkerfið nái sem mestum afköstum. Þá kemur upp sú spurning 

hvernig eigi að útdeila þessum auðlindum, það er: Hverjir eiga að framleiða 

og hve mikið?  

Hér verða settar fram tvær tillögur, fyrir fiskveiðigeirann á Íslandi, báðar 

byggja þær á því að lögmál markaðarins ákveði svörin við ofangreindri 

spurningu.  

9.1 Koldíoxíðkvóti 

Hvert skip eða útgerð verður að eiga nægan koldíoxíð kvóta í lok hvers árs 

til að dekka losun ársins. Ein kvótaeining er 1 tonn af koldíoxíði. Ónotaðan 

kvóta má selja eða geyma til að dekka framtíðarnotkun. Ef eigendur skipa 

eiga ekki nægjan kvóta verða þeir sektaðir og þurfa einnig að leggja fram 

kvóta til að dekka mismuninn.  

Eftirlit með koldíoxíð losun skipa verður í gegnum olíudagbók. Skipstjórar 

verði skyldugir til að halda dagbók, þar sem skráð er það magn sem sett er á 

tanka skips og þannig fylgst með eyðslunni. Olíueyðslan verður svo 

margfölduð með koldíoxíð stuðli olíutegundar til að fá út heildar koldíoxíð 

útblástur þess. Í kafla 5 er reiknaður meðaltalsstuðull fyrir gas og svartolíu, 

sem er 3,1.  

Skipaeigendur hafa nokkra möguleika til að halda sig innan þess kvóta sem 

þeir eiga, til dæmis með því að setja upp mengunarvarnabúnað eða skipta í 

aðra orkugjafa sem ekki losa eins mikið koldíoxíð. 

9.1.1 Markaður með koldíoxíð kvóta 

Á markaði koma kaupendur og seljendur saman til að eiga viðskipti með 

vörur og þjónustu. Seljendur ákveða lágmarksverð sem þeir eru tilbúnir að 

selja vöru sína á og kaupendur ákvarða hámarksverð sem þeir eru tilbúnir að 
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kaupa vöruna á. Þar á milli myndar frjáls markaður jafnvægi á verð og magn 

(Begg, D., Fischer, S. og Dornbusch R., 2000, bls. 29-30). 

Líkt og á súlfat markaðnum í Bandaríkjunum getur hver sem er keypt kvóta, 

bæði fyrirtæki og einstaklingar.  

Tvær leiðir eru til þess að verða sér út um kvóta: 

• Árlega er hægt að skila inn tilboðum í kvóta til ríkisins 

(Umhverfisráðuneytis). Ríkið úthlutar svo til hæstbjóðenda.  

• Hjá miðlurum sem sérhæfa sig í viðskiptum með kvóta. 

Markaðurinn virkar þannig að sett er þak á losun koldíoxíðs út í umhverfið. 

Með því að setja þak á losunina er reynt að koma í veg fyrir að heildarlosun 

verði meiri en leyfilegt er samkvæmt Kyoto-bókuninni. Leyfileg 

heildarlosun Íslendinga samkvæmt bókuninni er rúmar 2.2 milljónir tonna 

fyrir tímabilið 2008-2012, ef hlutfall fiskveiða er 34% þá verður koldíoxíð 

kvóti sem eigendur fiskiskipa geta keypt rúm 774 þúsund tonn. Hafa ber í 

huga að mögulegt er að hluti kvóta færist á milli atvinnugreina og getur 

talan því breyst.  

Í kafla 7 um virði koldíoxíðs er reiknað með að kostnaður við að binda eitt 

tonn af koldíoxíði í andrúmsloftið með skógrækt kosti 475 krónur. Sá 

kostnaður er hugsaður til að greiða fyrir umhverfisáhrifin sem verða við 

fiskveiðar. Hér er þó ekki verið að leggja til að gróðursetja eigi tré fyrir þær 

tekjur sem verða til við innheimtu gjaldsins. Heldur eru það einskonar 

lágmarks skaðabætur fyrir umhverfisáhrif af fiskveiðum.  

9.1.2 Verðþróun á markaðnum  

Líklegt verð á markaðnum mun ekki vera lægra en 475 krónur á tonn og 

ekki hærra en sem nemur langtíma hagnaði útgerða.  
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Mynd 12.  Framboð og eftirspurn með koldíoxíð kvóta. 

Á myndinni er sýnt á myndrænan hátt hvernig markaður með koldíoxíð 

kvóta getur litið út. Í upphafi eru framboð og eftirspurn jöfn og framboð af 

kvótanum er fast 748 þúsund tonn. Eins og talað er um hér fyrir neðan þá 

eru þættir sem geta haft áhrif á það. Verð á kvóta getur því orðið á bilinu 

475 til 5.468 krónur. Til viðmiðunar er línan A sem stendur fyrir væntar 

tekjur ríkisins af auðlindagjaldi, reiknað á eina koldíoxíð kvótaeiningu,  

1.013 krónur. Þar er því komið fordæmi fyrir gjaldi sem ákveðið hefur verið 

að leggja á sjávarútveginn.  

Það sem getur haft áhrif á verð á markaðnum eru tækniframfarir í 

mengunarvörnum (mengunarvarnabúnaður, betri bruni aðalvéla skipa o.fl.) 

og hæfileiki fiskiskipaeigenda til að minnka koldíoxíð útblástur. Það er 

vegna þess að ef útgerðir geta minnkað koldíoxíð losun þá leiðir það til 

minni eftirspurnar og verð lækkar. Áhrif á verð getur líka komið frá öðrum 

atvinnugreinum ef markaður væri sameiginlegur.  

9.1.3 Aðrar atvinnugreinar 

Þó að þessi ritgerð fjalli eingöngu um fiskveiðar er samt nauðsynlegt að 

skoða aðra þætti koldíoxíð losunar. Stærstu þættirnir fyrir utan fiskveiðar 

eru samgöngur og iðnaður. Ef hver losunaraðili í iðnaði og samgöngum þarf 
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að kaupa koldíoxíð kvóta eins og lagt er til hér að ofan fyrir fiskveiðar þá 

mun eftirspurn á markaði verða mun meiri. Myndin sýnir hlut þeirra þriggja 

atvinnugreina sem losa mest koldíoxíð.  

Hlutur atvinnugreina í heildarlosun koldíoxíðs

-
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Mynd 13.  Hlutur atvinnugreina í heildarlosun koldíoxíðs (Umhverfisráðuneytið, 

2003). 

Myndin hér að neðan sýnir hvernig verðmyndun á markaðnum gæti litið út 

ef fleiri greinar væru skyldugar til að kaupa koldíoxíð kvóta. 

Heildarframboðið yrði reyndar meira á markaðnum en samkeppni milli fleiri 

aðila mun sennilega hífa verðið upp. Eftirspurnarlínan E1 mun hliðrast upp á 

við í E2 og verð hækkar. 
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Mynd 14.  Verðþróun á koldíoxíð kvótamarkaði við innkomu annarra atvinnugreina. 

9.2 Reitaskiptur koldíoxíð kvóti 

Hugmyndinni að reitaskiptum koldíoxíð kvóta svipar til koldíoxíð kvóta 

eins og hann var settur fram hér á undan, nema að losun koldíoxíðsins 

verður að fara fram innan ákveðinna landfræðilegra marka. Handhafi reitar 

má losa ákveðið magn af koltvíoxíði. Kvótanum fylgja réttindi til fiskveiða 

og má handhafi veiða þær tegundir og það magn sem hann telur 

skynsamlegt til að auðlindin nýtist sem best til langs tíma. Fiskimiðunum í 

lögsögu Íslands verður skipt niður í reiti, sem verða svo leigðir út til þeirra 

sem vilja.  

Með þessu er ljóst að útgerðir verða að nýta koltvíoxíð kvótann sinn sem 

best til að afla sem mest. Skipaeigendur hafa nokkra möguleika til að halda 

sig innan þess kvóta sem þeir eiga, til dæmis setja upp mengunarvarnabúnað 

eða skipta í aðra orkugjafa sem ekki losa eins mikið koldíoxíð.  

9.2.1 Sjálfvirkt eftirlitskerfi 

STK er sjálfvirkt tilkynningakerfi fyrir íslensk fiskiskip sem eru styttri en 24 

metrar. Stærri skip tilkynna sig á 12 klukkustunda fresti en minni skip á 15 
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mínútna fresti. Kerfið gefur upplýsingar um tíma og staðsetningu í gegnum 

GPS-staðsetningarkerfið (Siglingastofnun Íslands, 2001).  

Tæknilega er hægt að haga tilkynningaskyldu kerfinu þannig að það sendi 

upplýsingar um hraða, stefnu, snúningshraða vélar og staðsetningu skips. 

Þannig er hægt að fylgjast með hvort skip sé að veiða á svæði sem það hefur 

leyfi fyrir. Einnig getur kerfið fylgst með koltvíoxíð útblæstri frá skipum 

sem reiknast út frá hraða, stefnu og snúningshraða vélar. Auðvelt verður að 

fylgjast með hvort skip eru að veiða eða flytja sig að og frá veiðisvæði, því 

skýr greinarmunur er á flutningshraða og hraða við veiðar.  

Formlegt eftirlit verður að vera í höndum opinberra aðila en einnig ætti 

almenningur að geta fylgst með skipum í gegnum veraldarvefinn og skoðað 

hvar skip eru að veiðum í heimatölvunni sinni. 

Dæmi um núverandi tæki sem skráir þessar upplýsingar er SAGA 

aksturssíritinn fyrir ökutæki. Hann skráir upplýsingar um aksturslag og allar 

leiðir sem ökutækið fer með einnar sekúndu millibili. Tækið inniheldur 

sírita og GPS staðsetningartæki (ND á Íslandi, 2002). 

9.2.2 Framkvæmd 

Til að ákveða magn af koldíoxíði sem fylgir hverjum reit verður hlut 

fiskveiða í heildar koldíoxíð kvóta Íslendinga samkvæmt Kyoto-bókuninni 

skipt hlutfallslega á milli þeirra. Líklegar breytur til að hafa áhrif á hve hátt 

hlutfall hver reitur fær munu líklega verða veiðiþokki svæðanna og fjarlægð 

frá landi. Taflan hér að neðan er mjög einfölduð útfærsla af reitaskiptingu 

efnahagslögsögunnar og gerir aðeins ráð fyrir að svæðin séu 9. Er hún 

einungis sett fram til að skýra út hvernig reitaskipting virkar. 
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Tafla 6.  Skipting koldíoxíð útblásturs eftir veiðisvæðum 

Hlutfall svæðis
Koldóxíð kvóti 

(tonn)
Svæði 1 10% 77.455  
Svæði 2 10% 77.455  
Svæði 3 5% 38.728  
Svæði 4 5% 38.728  
Svæði 5 30% 232.366  
Svæði 6 5% 38.728  
Svæði 7 10% 77.455  
Svæði 8 5% 38.728  
Svæði 9 20% 154.911  
Samtals 100% 774.554  

Í upphafi verður skipulagning reitanna að taka tillit til veiðireynslu fyrri ára 

og skipta þeim upp á skynsamlegan hátt eftir veiðiþokka. Síðan þegar 

reynsla er komin á markaðinn mun hann sjá um að ákveða hvaða svæði eru 

mikilvægari en önnur.  

9.2.3 Markaður með reitaskiptan koldíoxíð kvóta 

Kaup og sala á reitaskiptum koldíoxíð kvóta mun fara fram á frjálsum 

markaði sem allir Íslendingar munu hafa aðgang að, bæði fyrirtæki og 

almenningur. Allir sem telja sig geta nýtt kvótann betur en þau fyrirtæki sem 

nú þegar stunda fiskveiðar geta gert kauptilboð í samkeppni við þau. Þannig 

stuðlar kerfið að því að þeir aðilar sem geta nýtt fiskveiðiauðlindina best 

geti keypt kvóta. Á markaðnum munu einnig vera fleiri aðilar en þeir sem 

vilja nýta hann til að stunda fiskveiðar, sem dæmi má nefna að 

náttúruverndarsamtök hafa keypt kvóta á bandaríska súlfat markaðnum til 

þess eins að koma í veg fyrir að hann verði notaður. 

Erfitt er að átta sig á verðþróun á slíkum markaði þar sem svæðin munu vera 

mis eftirsótt vegna staðsetningar. En víst er að ef fleiri en 

sjávarútvegsfyrirtæki hafa áhuga á honum þá mun það auka eftirspurn og 

halda uppi verði.  

9.2.4 Fiskveiðistjórnun 

Þau útgerðarfyrirtæki sem telja sig geta náð bestum árangri eru tilbúin til að 

borga mest fyrir reitaskiptan koldíoxíð kvóta. Með þessu er hægt að stjórna 
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sókn í fiskimið og halda henni innan ákveðins ramma. Eiginleg ákvörðun 

um hve mikið eigi að veiða er í höndum handhafa kvótans.  
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10 Umræða 
Ljóst er að áhrif af losun gróðurhúsalofttegunda er nokkurt vandamál í 

heiminum. Ef ekkert verður að gert gæti það haft mikil áhrif á jarðarbúa og 

þyrftu þeir að laga sig að breyttum aðstæðum. Flestar þjóðir heims hafa þó 

sýnt að hægt er að bregðast við verðandi vanda með fyrirbyggjandi 

aðgerðum. Til dæmis má nefna bandaríska súlfat kvótakerfið sem skilað 

hefur miklum árangi. En samt má ekki líta svo á að Bandaríkjamenn séu 

með allt á hreinu í umhverfismálum, þeir hafa til dæmis ekki samþykkt 

Kyoto-bókunina og eru sú þjóð heims sem losar mest af koldíoxíði.  

Við gerð verkefnisins hafa ýmsar spurningar vaknað því innleiðing 

koldíoxíð kvóta mun hafa áhrif á mörgum stöðum í þjóðfélaginu. Eitt af því 

sem höfundur velti fyrir sér er hvaða áhrif koldíoxíð kvóti mun hafa á 

núverandi framleiðslufyrirtæki í landinu. Þau eru væntanlega misvel 

undirbúin fyrir aðgerðir til að draga úr koldíoxíð losun, sum hafa upp á sitt 

einsdæmi tekið upp á því að kosta mengunarvarnir til að vernda umhverfið 

og hafa því forskot á þau sem ekki hafa farið í slíkar aðgerðir. Einnig eru 

atvinnuvegir í landinu misvel staddir hvað fjármagn varðar og gæti því verið 

mikill munur á greiðslugetu þeirra.  

Til skamms tíma gæti innleiðing koldíoxíð kvóta haft nokkur hækkunar 

áhrif á verð fyrir samgönguþjónustu þar sem greinin þarf væntanlega að fara 

í fjárfestingar á sparneytnari farartækjum. Með tímanum mun hún geta náð 

fram hagræðingu og lækkað verð á ný. 

Annað sem er ófyrirsjáanlegt er hversu framkvæmanlegt reitaskipt koldíoxíð 

kvótakerfi er. Sem dæmi þá þyrfti að breyta núgildandi 

fiskveiðistjórnunarlögum og sjávarútvegsfyrirtæki munu þurfa að fara í 

miklar breytingar. Einnig er ekki vitað hversu dýr framkvæmd verður á 

eftirlitskerfinu.  

Ljóst er að þáttur fiskveiða í koldíoxíð losun er stórt og mikið mál sem þarf 

að íhuga vandlega áður en gripið er til aðgerða. Vandamálið er nefnilega 

viðameira og ekki bara bundið við fiskveiðar heldur er þáttur annarra 
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atvinnugreina einnig mikilvægur. Iðnaður og samgöngur eru þar helst sem 

setja þarf í samhengi við fiskveiðarnar.  

Verðugt rannsóknarefni í náinni framtíð er að skoða þetta mál í heild sinni 

og taka á þeim þáttum sem að ofan eru nefndir. Einnig þarf að setja losun 

gróðurhúsalofttegunda í stærra samhengi við hagkerfi Íslands og skoða 

hvaða áhrif hún hefur á það til langs tíma. 
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11 Niðurstöður 
Í ritgerðinni velti höfundur fyrir sér hvort koldíoxíð væri markaðsvara. 

Svarið er að koldíoxíð verður markaðsvara þegar Kyoto-bókunin tekur gildi. 

Ljóst er að þegar það gerist verður losun á koldíoxíði takmörkuð auðlind því 

hún takmarkar í raun mögulega landsframleiðslu á Íslandi ef ekkert er gert 

til að ná fram betri nýtingu á leyfilegri losun. Þá kemur upp sú spurning 

hvernig eigi að útdeila auðlindinni, það er, hverjir eiga að framleiða og hve 

mikið. Höfundur telur að markaður með koldíoxíð kvóta sé besta leiðin til 

að velja þá aðila sem náð geta bestu og ódýrustu aðferðunum við 

framleiðslu. Sú aðferð mun jafnframt ná miklum árangri í að hefta losun 

koldíoxíðs út í umhverfið. Ef skoðaður er árangur Bandaríkjamann með 

súlfat markað þá er þar dæmi um hvernig markaðurinn hefur tilætluð áhrif 

og hvetur framleiðendur til að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda.  

Ef valin verður leið markaðarins mun koldíoxíð verða eftirsótt markaðsvara 

í framtíðinni og mun auðlindin skila eiganda sínum, íslensku þjóðinni, 

sanngjörnum arði.  

Önnur spurning sem höfundur velti fyrir sér var hvers virði koldíoxíð væri 

og hvert eðlilegt gjald væri fyrir losunarheimild. Ef tekið er mið af 

skógræktarkostnaði verður lágmarksverð á einni kvótaeiningu ekki minna 

en 475 krónur á markaði, þar sem það er sá lágmarkskostnaður sem þarf til 

að búa til eitt tonn af koldíoxíði. Höfundur metur það þannig að það sé 

algert lágmarksgjald fyrir auðlindina. 

Sjávarútvegsfyrirtækin munu ekki greiða hærra verð en sem nemur kostnaði 

við mengunarvarnir því ef verð á kvóta fer upp fyrir það þá kjósa þau frekar 

að fjárfesta í þeim. Reiknuð greiðslugeta sjávarútvegsfyrirtækja er á bilinu 

2.343 til 5.468 krónur, og fer hún eftir því hvaða árangri þau ná í 

rekstrinum. 

Hægt er að nota auðlindagjaldið sem greiðist frá 1. september 2004 sem 

viðmið um hvað búið er að ákveða að sjávarútvegurinn þoli að greiða. 

Reiknað á koldíoxíðtonn er auðlindagjaldið 1.013 krónur.  
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Af þessu er hægt að draga þá ályktun að verð á koldíoxíð kvótamarkaði 

muni verða á bilinu eitt til tvöþúsund krónur en geti sveiflast upp að 

fimmþúsundum þegar eftirspurnin er mikil. En hvað markað fyrir aðrar 

atvinnugreinar snertir þá er erfitt að segja til um hvaða verð mun myndast 

þar. Gera þarf ýtarlegri greiningu á greiðslugetu þeirra og möguleika til að 

draga úr koldíoxíð losun til að geta svarað þeirri spurningu.  

Einnig velti höfundur fyrir sér hvernig draga má úr koldíoxíð útblæstri 

fiskiskipaflotans og telur að markaðssetning koldíoxíð kvóta sé þar besta 

lausnin. Markaður með koldíoxíð kvóta mun hvetja sjávarútvegsfyrirtæki til 

að skoða vandlega þá möguleika sem fyrir hendi eru til að draga úr 

koldíoxíð losun. Þar hefur mikil áhrif að framboð af kvótanum mun vera 

fast og því þurfa fyrirtækin að beita sér fyrir takmörkun á koldíoxíð losun 

ætli þau sér að auka framleiðslu sína. 

Meðal þess sem nánasta framtíð hefur upp á að bjóða er ný tölvutækni við 

hönnun aðalvéla skipa sem dregur úr mengun og hefur í för með sér betri 

nýtingu á olíu. Með upptöku koldíoxíð kvóta mun eftirspurn eftir slíkum 

orkusparandi aðferðum aukast og aukin eftirspurn mun að öllum líkindum 

hraða á þróun slíkrar tækni.  

Innleiðing súlfat markaðar í Bandaríkjunum hefur haft mikil áhrif þar og 

varð raunin sú að aðilar sem stóðu frammi fyrir því að þurfa að draga úr 

súlfat losun náðu mun betri árangri í mengunarvörnum en stjórnvöld í 

landinu gerðu ráð fyrir. Sjávarútvegur Íslendinga hefur staðið frammi fyrir 

miklum breytingum síðustu áratugina og eru stjórnendur orðnir mjög vanir 

því að aðlagast nýjum aðstæðum. Því er ekkert því til fyrirstöðu að íslensk 

útgerðarfyrirtæki geti náð sambærilegum árangri og bandarísk iðnfyrirtæki 

hafa gert.  

Markaður með koldíoxíð er leið sem getur náð umtalsverðum árangri við að 

draga úr koldíoxíð útblæstri íslenskra fiskiskipa.  
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Febrúar: 
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sem hugsanlega geta haft vit á málinu.  
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