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Útdráttur 

Samkvæmt reglugerð 810/2011 er skipum sem vinna afla um borð í íslenskri lögsögu frá 

og með 1. september 2012 skylt að hirða og koma með að landi hluta af þeim 

þorskhausum sem falla til við vinnslu. Skipum sem vinna afla um borð og eru með 

nýtanlegt lestarrúmmál 600-800 m3 er skylt að koma með að landi að lágmarki 30% af 

þorskhausum sem til falla við veiðar í lögsögu Íslands á hverju fiskveiðiári. Skipum með 

nýtanlegt lestarrúmmál meira en 800 m3 er lágmarkið 40% af þorskhausum. Heimilt er 

að koma með samsvarandi magn af gellum, kinnum og/eða fésum að landi eða af öðrum 

afurðum sem unnar eru úr hausum um borð.   

Fjallað er um þá fræðilegu umfjöllun sem hefur átt sér stað um reglugerðina og bætta 

nýtingu aukaafurða almennt. Jafnframt er kannað hvaða togarar falla undir reglugerðina 

og smíðað arðsemislíkan með það að markmiði að greina áhrif bættrar nýtingar á 

arðsemi frystitogaranna.  

Markmiðið með líkaninu var að geta umbreytt aflatölum og kostnaðarbreytum yfir í 

samsvarandi rekstrar- og efnahagsreikninga og út frá því lagt mat á arðsemi. Einnig var 

lagt mat á áhrif á nýtingarhlutfall lestarrýmis. Í báðum tilvikum var þörf á að tengja 

óskyld gögn og þarf af leiðandi gæti það orsakað skekkju í niðurstöðum að einhverju 

leiti.  

Hver eru áhrif reglugerðar 810/2011 á arðsemi fyrstitogaraútgerðar? Stutta svarið við 

þessari spurningu er nánast engin. Þegar núverandi hausanýting er skoðuð má sjá að 7 

af 11 togurum voru þegar fiskveiðiárið 2010/11 yfir þeim mörkum sem reglugerðin setur 

skilyrði um. þegar horft er til hvaða áhrif reglugerðin gæti haft á landað magn 

hausafurða má sjá að mismunurinn á núverandi magni og væntu magni eftir að 

reglugerðin fer í gang er ekki nema 33.452 kíló eða 4,6% aukning á núverandi nýtingu 

eða 1,5% af heildarmagni hausa. Ef miðað er við þá aðila sem ekki eru nú þegar yfir 

lágmarki og aðrir skili óbreyttu magni fer þessi tala upp í 275 þúsund kíló. 

Þegar skoðað er hvaða tæknilegu kostir eru í boði við frekari nýtingu afla má sjá að í 

nánast öllum tilvikum höfðu aukin vinnsla um borð hærra núvirði en núverandi vinnsla 

þar sem hausar eru frystir heilir.    
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Skilgreiningar og hugtök 

 

Frystitogari Togari sem vinnur og frystir aflann um borð 

Þorskígildistonn Mælikvarði á afla þ.s. verðmæti annarra tegunda eru umreiknuð í 

verðmæti á tonni af þorski1 

Brúttórúmlestir 

(Brl.) 

Alþjóðleg mæling á rúmfangi skips, eldri reglugerð. Það er mælt innanmál 

að innri brún banda skips, en leyfilegt er að draga frá rúmmál ýmissa 

rýma. Ein rúmlest jafngildir 2,83 m3 

Brúttótonnatala 

(BT) 

Alþjóðleg mælieining skips, nýrri reglur, gefin upp samkvæmt formúlunni  

BT = K1 * V 

 K1= 0,2 + 0,02 · log10 V 

 V = rúmmál rýma skipsins í m3 

Hestafl-

úthaldsdagar (Ha-

úth.) 

Mælieining fyrir sókn þar sem reiknað hefur verið hversu mörg hestöfl 

aðalvéla skipa voru á sjó á úthaldsdag 

l/ha-úth Lítrar af olíu notaðir á sóknareininguna hestafl-úthaldsdag 

l/tonn Lítrar af olíu sem notaðir voru við að veiða eitt tonn af afla upp úr sjó 

l/klst lítrar af olíu sem skipsvél brennir á einni klukkustund 

Úthaldsdagar Dagar sem skip er á sjó 

Slæging Skemmdir á ferskum fiski stafa mest af starfsemi gerla og gerhvata sem finnast 

í innyflum. Við slægingu eru innyfli fisks fjarlægð. Slæging flýtir fyrir 

blóðtæmingu fisks 

 

  

                                                      
1
http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/thorskigildisstudlar/ og 

http://www2.fiskistofa.is/frettir.php?id=10239  

http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/thorskigildisstudlar/
http://www2.fiskistofa.is/frettir.php?id=10239
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1 Inngangur 

Þann 26. ágúst 2011 setti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fram reglugerð 

810/2011 (reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða nr. 810/2011) um nýtingu afla og 

aukaafurða. Reglugerðin er sett samkvæmt ákvæðum 2. gr. laga nr. 57, 3. júní 1996, um 

umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum. 30. desember 2011 setti 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið fram reglugerð sem nær til C-liðs 2. mgr. 2. gr. 

og orðast svo: 

Fyrir skip sem vinna afla um borð gildir: 

Frá og með 1. september 2012 er skipum sem vinna afla um borð í 

íslenskri lögsögu skylt að hirða og koma með að landi alla grálúðuhausa 

við veiðar í íslenskri lögsögu. Skipum sem vinna afla um borð og eru með 

nýtanlegt lestarrúmmál (effective space) 600-800 m3 er skylt frá og með 1. 

september 2012 að hirða og koma með að landi að lágmarki 30% af 

þorskhausum sem til falla við veiðar í lögsögu Íslands á hverju fiskveiðiári. 

Skipum sem eru með nýtanlegt lestarrúmmál meira en 800 m3 er skylt frá 

og með 1. september 2012 að hirða og koma með að landi að lágmarki 

40% af þorskhausum sem til falla við veiðar í lögsögu Íslands á hverju 

fiskveiðiári. Heimilt er þessum skipum í stað hausa, að koma með 

samsvarandi magn af gellum, kinnum og/eða fésum að landi eða af öðrum 

afurðum sem unnar eru úr hausum um borð. Jafnframt er svo skylt að 

hirða og koma með að landi allan afskurð sem fellur til við snyrtingu á 

þorsk-, ýsu-, karfa- og ufsaflökum um borð í skipum sem vinna afla um 

borð og stunda veiðar í lögsögu Íslands. Lestarrúmmál skipa skv. þessum 

lið skal staðfest af Siglingastofnun Íslands (Reglugerð um breytingu á 

reglugerð nr. 810/2011 um nýtingu afla og aukaafurða nr. 1296/2011). 

 

Þessari ritgerð er ætlað að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvaða áhrif hefur reglugerð 810/2011 á arðsemi frystitogaraútgerða á Íslandi? 
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2 Staða þekkingar 

Í þessum kafla verður staða þekkingar könnuð með tilliti til rannsóknarspurningarinnar. Í 

fyrsta lagi er fræðileg nálgun á arðsemismati og virðisgreiningu skoðuð þar sem farið 

verður yfir þá þætti sem hafa áhrif á uppbyggingu arðsemi fyrirtækja. Síðan kemur 

fræðileg umfjöllun um rekstrarumhverfi frystitogara. Í þriðja lagi er litið til þekkingar á 

þeim forsendum sem eru nauðsynlegar til þess að geta metið áhrif reglugerðarinnar á 

frystitogaraútgerðir.  

2.1 Arðsemismöt 

Þar sem þetta verkefni er unnið frá sjónarhóli fjármála er nauðsynlegt að lesandinn hafi 

grunnskilning á þeirri aðferðarfræði sem notuð er við arðsemismat og virðisgreiningu. 

Hér fylgir því stutt yfirgrip á lykilhugtökum.  

Það eru fjórar almennar aðferðir notaðar við virðisgreiningu í fjármálum.  

 Fyrsta aðferðin, afvaxtað sjóðstreymi (e. discounted cash flow, DCF) metur virði 

eigna út frá væntu núvirtu sjóðstreymi þeirra í framtíðinni.  

 Önnur aðferð er byggð á því að greina núverandi eignir fyrirtækis, útfrá 

bókhaldslegu mati (oft er bókvirði notað sem byrjunarreitur).  

 Þriðja aðferðin, svokölluð samanburðaraðferð, gengur út á að meta virði eigna 

með því að bera saman verð á sambærilegum eignum í hlutföllum við almennar 

breytingar, s.s. tekjur, sjóðstreymi, bókvirði eða sölu.  

 Síðasta aðferðin, virðismat á skilyrtum kröfum (e. contingent claim valuation), 

notar verðlagningarlíkan valrétta til þess að mæla virði eigna sem deila/hafa 

sameiginlega valréttaeiginleika (e. option characteristics) (Damodaran 2006) 

2.1.1 Frjálst sjóðstreymi 

Algengasta aðferðin til þess að meta svokallað frjálst sjóðstreymi (e. free cash flow) 

fjárfestingar felst í að finna þann hagnað sem rennur til eigenda og annarra kröfuhafa 
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(svokölluð Free Cash Flow to Firm aðferð) (Damadaran, 2000). Jafnan fyrir frjálst 

sjóðsstreymi er eftirfarandi:  

EBIT (1 - tax rate) eða NOPAT (net operating profit after tax) 

– (Capital Expenditures - Depreciation) 

– Change in Non-cash Working Capital 

= Free Cash Flow to the Firm 

 

Rökstuðningurinn fyrir þessari aðferð er sá að til þess að geta metið raunverulega 

arðsemi eða hagrænan hagnað af rekstri þarf rekstrarniðurstaðan að endurspegla þann 

hagnað sem er af rekstrinum eftir að búið er að standa straum af þeim fjárfestingum 

sem þarf til þess að fjárfestingin viðhaldi virði sínu.  

Það sem gerir þesskonar greiningu erfitt um vik er að greinandinn þarf að leggja mat 

á ástæður fjárfestingarútgjalda (e. capital expenditures) og breytinga í veltufjármunum 

(e. working capital) og sundurliða viðhaldsútgjöld frá hagnaði sem er endurfjárfest í 

reksturinn.  Þetta á til að mynda við þegar að fyrirtæki framfylgja vaxtarstefnu. Gefum 

okkur að fyrirtæki sé með milljón í hagnað á fjárfestingu uppá tíu milljónir. Eignirnar 

rýrna með tíma og til þess að geta viðhaldið hagnaðnum (að raunvirði) þarf fyrirtækið að 

viðhalda ýmsum tækjum og tólum. En gefum okkur nú að fyrirtækið vilji auka sölu á 

þeim varningi sem það býður uppá og því þurfi það að fjárfesta í nýjum tækjum 

(fjárfestingarútgjöld) eða auka hráefniskaup (veltufjármunir). Fyrir utanaðkomandi aðila 

getur reynst erfitt að sjá hversu stórt hlutfall fjárfestingarútgjalda eða veltufjármuna er 

tilkomið vegna viðhalds og hversu stórt hlutfall er tilkomið vegna nýrra fjárfestinga.  

2.1.2 Aðrir áhrifaþættir 

Tímabil: Oft á tíðum eru fjárfestingar settar upp sem verkefni til ákveðins tíma. Virði 

verkefnis við sjóðstreymisgreiningu er túlkað sem núvirt streymi fjármagns verkefnisins 

leiðrétt fyrir áhættu. Í sumum tilfellum er tímabil fjárfestingarinnar óráðið eða ekki sér 

fyrir endann á henni. Þetta á til að mynda við um fjárfestingar í hlutbréfum. Í þeim 

tilfellum er reiknað út svokallað lokavirði (e. terminal value) eða eilífðarvirði (e. 

perpetual value).  



 

 14 

Núvirðing: Króna fengin í dag hefur ekki sama verðmæti og króna fengin eftir ár. Það 

þarf því að umreikna krónur á mismunandi tímabilum svo að hægt sé að bera þær 

saman. Oft er talað um tímaverðmæti peninga (e. time value of money) og 

tækifæriskostnað fjármangs (e. opportunity cost of capital). Fjárfesting hefur því 

ákveðna ávöxtunarkröfu (e. requiered return)2 en það er sú ávöxtun sem verkefnið þarf 

að bera miðað við áhættulausa vexti (e. risk free rate) auk þeirrar áhættu sem 

fjárfestingin er talin bera.  

2.1.3 Greining á arðsemi 

Penman (2010, sjá einnig Nissim og Penman 1999 og 2001) greinir drifkrafta arðsemi (e. 

Profitability drivers) fyrirtækja með því að brjóta hana niður í þrjú hagnaðarstig (sjá 

mynd 1).  

 

 

Mynd 1 Niðurbrot á arðsemisdrifkröftum. Heimild: Penman 2007 

 

                                                      
2
 Áhættulausir vextir eru iðulega vextir af ríkisskuldabréfum en nær væri að nefna það áhættuminnstu 

vextir.  

3
 Í febrúar 2012 var frystiskipið Frosti ÞH-229 seldur til Kanada af útgerðinni Frosta ehf.  
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Arðsemi á eigið fé ræðst af sambandi arðsemi hreinna rekstrareigna (RNOA) og 

fjárhagslegar gírunnar. Einnig hægt að voga rekstrararðsemi en rekstrartengdar skuldir 

eru skuldbindingar sem tengjast rekstrinum sjálfum og bera iðurlega ekki vexti.  

Í öðru stiginu er arðsemi hreinna rekstareigna (RNOA) skoðað nánar. Það eru tveir 

drifkraftar sem útskýra RNOA. Annars vegar rekstarhagnaðarhlutfall (PM eða profit 

margin) og veltuhraði eigna (e. asset turnover eða ATO) .Eignaveltan sýnir getu NOA til 

þess að mynda veltu. Oft er þessu hlutfalli snúið upp í andhverfu sína, þ.e.a.s. 1/ATO = 

NOA/Sala sem sýnir hversu mikið NOA þarf til þess að mynda 1 krónu í veltu. Þannig ef 

ATO er 2 þá þarf 1 krónu af eignum til þess að skapa 2 krónur í veltu.  

Sambandið á milli PM og ATO hefur verið kannað og er í því sambandi oft talað um 

svokallaða DuPont greiningu, eftir fyrirtæki sem byrjaði að nota aðferðina uppúr 1920. 

Soliman (2004 og 2007) kemst að þeirri niðurstöðu að DuPont greining sé lýsandi við spá 

á RNOA þegar að fyrirtæki í sömu starfsgrein eru borin saman. Nissim og Penman (2001) 

komast að þeirri niðurstöðu eftir empiríska rannsókn að greining ársreikninga skýrir 

mun innan þverskorins úrtaks (e. cross-sectional) á núverandi og framtíðar arðsemi 

(rates of return) sem og mun á P/B (e. price-to-book) hlutföllum sem byggja á væntri 

ávöxtun á eigið fé. Af því er hægt að leiða að rekstrarskuldbindingar séu virðismetnar á 

annan hátt en fjárhagslegar skuldbindingar á efnahagsreikningi og því ætti greining sem 

skilgreinir að milli þessara tveggja skuldbindingaflokka að hjálpa til við að meta 

framtíðarvirði. 

Greining að hætti Penman og Nissim á drifkröftum arðsemi gerir greinandanum 

kleyft að spyrja „hvað ef” spurninga og meta hvaða áhrif mismunandi rekstrarþættir 

hafa á rekstrarreikninga fyrirtækis. Það líkan sem notað verður við arðsemismat á 

frystitogaraútgerðinni og áhrif reglugerða 810/2011 er byggt á nálgun Penman og 

Nissim.   

2.2 Fiskveiðistjórnun 

Í þessum kafla verður fjallað um almennt um fiskveiðistjórnun og hvaða áhrif reglugerðir 

geta haft á útgerðir. Einnig veður fjallað um fiskveiðistjórnun á Íslandi og hvaða áhrif 

núverandi kerfi hefur haft á útgerðirnar. Tekið verður mið af rannsóknum sem gerðar 

hafa verið bæði hérlendis og erlendis. Reynt verður að fá sýn inní þær rekstrarlegu 

ákvarðanir sem útgerðir þurfa að taka og hvernig rekstarskilyrði geta haft áhrif á þær.   
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Flestar þær rannsóknir sem miða að því að útskýra fjárfestingarhegðun í sjávarútvegi 

ganga út frá miðstýrðri útgerð (e. sole owner) og nálgast því viðfangsefnið á því hvort 

fjárfesting eigi rétt á sér út frá þjóðhagslegum sjónarhóli (Charles 2007). Væntingar 

eigandans til framtíðarframmistöðu útgerðarinnar hafa áhrif á fórnarkostina (e. trade-

off) á milli fjárfestingarkostnaðar og núvirtu streymi framtíðartekna, með tilliti til 

ósnúanlegra áhrifa (e. irreversability) (Clarket al 1979). Þannig er sú fjárfestingarleið 

valin sem veitir hámarks hagnað. Í raunveruleikanum eru útgerðir undir áhrifum af ótal 

öðrum drifkröftum, svo sem frá reglugerðum og sköttum. Dæmi eru um að stjórnvöld 

hafi brugðist við hækkandi olíuverð með  beinum styrkjum til sjómanna en sýnt hefur 

verið fram á að þau inngrip vinni aftur á móti gegn eignalosun (e. disinvestment) og 

vinni þannig á móti öðrum stefnumálum sem miða að því að minnka flota og auka 

sjálfbærni.  

Reglugerðir geta haft margvísleg áhrif á fjármagnsskipan fyrirtækja og jafnvel valdið 

því að þau séu of- eða undirfjármögnuð (sjá t.a.m. Bailey og Malone, 1970 og Averch og 

Johnson, 1962). Svo virðist vera að skortur á upplýsingum valdi bjögun í vali á 

stefnumálum og því hvaða úrræði eru notuð til þess að vinna gegn algengum 

vandamálum, til að mynda offjárfestingu í flota. Þannig hafa fjöldi skipa og heildar 

vélarafl fiskiflota verið helstu mælieiningar á eignfærslu (e. capitalization) útgerða í 

Evrópu. Þar af leiðandi hafa reglugerðir verið miðaðar út frá því að hafa áhrif á þessar 

breytur en að sama skapi hundsað aðrar (Le Floc’h et al, 2010).  

Korolev (2011) skoðar fjármögnun sjávarútvegs á Íslandi og staðhæfir að einu 

leiðirnar fyrir sjávarútvegsfyrirtæki til að fjármagna fjárfestingar sé með sölu á afurðum 

eða veðsetningu aflaheimilda. Með því að hækka virði aflaheimilda með lengri og 

öruggari eignarétti til nýtingu fiskiauðlinda er ríki ekki einungis að hvetja til 

árangursríkari ráðstöfunar á veiðisókn útgerða, heldur hvetur einnig útgerðirnar til þess 

að endurnýja flota með þróaðri og hagkvæmari tækninýjungum að mati Korolev.  

2.3 Sjávarútvegur á Íslandi 

Aflamarkskerfið eða kvótakerfið var fyrst sett á laggirnar 1983 þegar aflakvóta var 

úthlutað til einstakra skipa á grundvelli aflareynslu. Lögin um stjórn fiskveiða voru 

lögleidd árið 1984 en hafa tekið ýmsum breytingum með tíð og tíma. Ein helsta 
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breytingin var þegar kvóti var gerður framseljanlegur árið 1991. Greina má ákveðnar 

breytingar í íslenskri útgerð síðan núverandi kerfi var tekið upp, helstu þættir eru:  

(1) heildarafli hefur farið minnkandi,  

(2) aflaverðmæti hefur aukist,  

(3) framleiðni hefur aukist,  

(4) samþjöppun hefur orðið meðal sjávarútvegsfyrirtækja og  

(5) störfum í útgerð hefur fækkað, meðalaldur hækkað og meðallaun hækkað. (sjá 

m.a. skýrslur eftir Ögmund Knútsson, Ólaf Klemensson og Helga Gestsson (2008), Bjarna 

Jónsson (2007) Stefán Gunnlaugsson, Ögmund Knútsson og Jón Þorvald Heiðarsson 

(2010) og Svein Agnarsson (2010)) 

Aflaheimildakerfi eins og notast er við á Íslandi er úttaksmiðað og hefur það orsakað 

ákveðnar breytingar á iðnaðinn. Reglugerðir eins og reglugerð 810/2011 hafa bein áhrif 

á hegðun útgerða en eins og Le Floc’het al (2010) bendir á, þá geta mismundi aðgerðir 

yfirvalda (skattastefna, vaxtastefna og  átaksaðgerðir innan fiskveiðistefnu) haft áhrif 

sem virka á móti hvort öðru. Í þessari ritgerð verður þó einungis tekið mið af hver áhrif 

reglugerðarinnar eru óháð öðrum ytri öflum.  

2.4 Sjávarútvegsfyrirtæki 

Innleiðing kvótakerfisins hratt af stað mikilli samþjöppun (e. consolidation) 

sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi. Á árunum 2003-2009 var sjávarútvegur (fiskveiðar, 

fiskeldi og fiskvinnsla) sér á báti er varðar samruna og yfirtökur á Íslandi, en á þeim tíma 

var 351 samruni og 563 félög yfirtekin innan þessara atvinnugreina. Algengasta ástæða 

þeirra var hagræðing í rekstri (Aðalheiður Eiríksdóttir, 2011). Samdráttur á úthlutuðum 

aflaheimildum hefur leitt af sér samruna og yfirtökur en lóðréttir samrunar á milli 

fiskvinnslu og fiskveiða voru algengir á tímabilinu. Fiskiskipum hefur farið fækkandi, en 

meðalstærð skipa hefur aukist. 

2.4.1 Ávöxtunarkrafa útgerðarfyrirtækja 

Sjávarútvegsfyrirtæki og sjálfstæðir útgerðamenn taka á sig margskonar fjárhagslegar 

áhættur í sínum rekstri, t.a.m. óvissu varðandi afla framtíðarinnar, verð hans og 

kostnað. Ef þessar áhættur endurspeglast í ávöxtunarkröfu sjávarútvegarfyrirtækja og 

aflaheimilda ætti einnig að sjást munur á ávöxtunarkröfu á milli mismunandi 



 

 18 

fiskveiðistjórnkerfa. Coglana og Pascoeb (2010) skoðuðu áhrif mismunandi stjórnkerfa á 

raun (e. implicit) ávöxtunarkröfu sjávarútvegsfyrirtækja í Ástralíu. Ef gert er ráð fyrir að 

leyfi og aflaheimildir jafngildi (e. represent) núvirtu flæði vænts hagnaðs, er hægt að 

nota hlutfallið á milli meðalhagnaðar og markaðsverðs aflaheimilda sem 

raunávöxtunarkröfu skipa og útgerða. Þannig er einnig hægt að ganga út frá því að hærri 

ávöxtunarkrafa bendi til hærri kerfisbundinnar áhættu.  

Undir skilyrðum þar sem mikil samkeppni á sér stað (e. race for fish, derby fishing) er 

talið að sjómenn hafi háar afvöxtunarkröfur (e.g. Curtis 2002) og að sama skapi er talið 

að innleiðing kvótakerfis lækki ávöxtunarkröfur þar sem sjómenn/útgerðir aðlagi 

"relative time preferences" og minnki óvissu varðandi framtíðarafla (e.g. Grafton 1996, 

Asche 2001, Alcock 2006). Coglana og Pascoeb (2010) finna þó engar marktækar 

vísbendingar um að þessar kenningar standist.  

Newell et al (2005) komust að þeirri niðurstöðu að raunávöxtunarkrafa (e. Implicit 

discount rate) er sambærileg áhættulausum vöxtum hjá útgerðum á Nýja Sjálandi með 

framseljanlegar aflaheimildir. Samkvæmt rannsókn Asche (2001) lækkar ávöxtunarkrafa 

eftir því sem kerfi með framseljanlegum aflaheimildum (ITQ) festir rætur, en Hannesson 

(1996) hafði áður fundið vísbendingar fyrir því að ávöxtunarkrafan héldist í stað í þó 

nokkurn tíma eftir innleiðingu.  

Boncoeur et al (2000) taka eftir bjögun við hagrænar mælingar á frammistöðu 

smábáta sem stunda veiðar á Enska sundinu (e. the English Channel), þar sem breytingar 

á flota eru á skjön við vænta arðsemi fjármangs (return on capital). Smábátaeigendur 

voru að fjárfesta í stærri bátum, þó svo að minni bátar beri með sér hærri vænta 

ávöxtun á fjárfestinguna. Þær útskýringar sem höfundar bjóða eru þær að í 

smábátaútgerð er ólaunuð vinna (e. non-wage labour) mikilvægustu aðföngin (e. input). 

Það þarf því að gera ráð fyrir þætti vinnu eiganda/rekstaraðila (e. owner-operator 

labour).  

Í grein sinni koma Boncoeur et al (2000) með athugasemd er varðar mat á arðsemi 

útgerða. Við arðsemismat verður að taka tillit til bókhaldslegs kostnaðar (e. non-cash 

costs), þá sérstaklega afskriftir, virði ólaunaðrar vinnu (e. non-wage labour) og 

tækifæriskostnaðar (e. opportunity cost of capital). Afskriftir hafa áhrif á 

ávöxtunarkröfu. Tvær forsendur eru nauðsynlegar við mat á afskriftum, annars vegar 
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viðeigandi afskriftahraði og samband afskrifta og viðhalds. Bókhaldslegar afskriftir eru í 

raun aðferð til þess að endurheimta kostnað með skattheimtukerfi á meðan hagrænar 

afskriftir lýsa raunverulegu virðistapi eignarinnar á því tímabili sem hún er í notkun.  

Aldur skips er ekki nægjanlega góð breyta til skilgreiningar á meðal þjónustulíftíma 

fjárfestingar (e. average service life of capital). Fjárfestingar útgerða í efnislegum 

eignum samanstanda úr virði nýrra íhluta, svo sem véla (endurnýjaðar á um 10 ára 

fresti), rafbúnaði og öðrum búnaði (Irepa 2006). Þar sem hver íhlutur þarfnast 

endurnýjunar á reglulegum fresti, gefur aldur skips ekki rétta mynda af tæknilegu 

ástandi skips og tækjabúnaði þess.  

2.4.2 Fjárfesting og eignfærsla útgerðarfyrirtækja 

Við arðsemismat í sjávarútvegi er nauðsynlegt að meta vandlega þá fjárfestingu sem 

útgerð felur í sér. Við þetta eru ýmsir praktískir og fræðilegir annmarkar. Fjárfestingar 

skilgreindar sem efnislegar eignir (e. tangible assets) eru (1) ný skip sem bættust í 

flotann á afstöðnu ári, (2) endurnýjun á vélum (3) endurnýjun á rafbúnaði og (4) annar 

búnaður, s.s. fyrir geymslur og veiðarfæri. Þessi fjölbreytileiki af fjárfestingum veldur 

praktískum erfiðleikum við mat á heildarfjármagnsvirði bundnu í fiskveiðiskipum sem 

hafa farið í gegnum margvíslegar endurnýjanir eins og oft á við um sjávarútveginn (Le 

Floc’h et al 2010).   

Ýmiskonar fjármagnsvörur (e. capital goods) eru notaðar við útgerð. Algengt er að 

stærð skipaskrokks sé notuð í fræðilegum rannsóknum sem mælistika á magni 

fjármagnsvara í útgerð. Kirkley og Squires (1998) leggja fram langan lista af tækjum og 

tólum útgerða sem falla undir fjármagnsvörur, s.s. aðal- og aukavélar, vindur, bómur, 

lestar, kæli og frystibúnaður sem og fjöldinn allur af rafmagnsbúnaði.  

Eitthvað er um að höfundar fræðigreina noti skuldsetningu útgerðarfyrirtækja og 

fjármagnskostnað þeirra sem staðgengla (e. proxies) fyrir fjárfestingarstig útgerða (sjá 

m.a. Ward og Sutinen, 1994), þar sem hærra hlutfall endurkröfuréttar á skuldir (e. 

recourse to debt) þykir benda til þess að útgerðir séu að fjárfesta í rekstrinum. Enn aðrir 

fræðimenn benda á að skuldahlutfall sé vísbending um slæma efnahags- eða 

fjárhagslega frammistöðu útgerðar, þar sem hærri fjármagnskostnaður auki líkur á að 

eignalosun (e. disinvestment) eigi sér stað (sjá t.a.m. Boncoeur et al., 2000). Amigo-

Dobaño, Garza-Gil og Varela-Lafuente (2010) finna samband á milli skuldsetningar og 
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stærðar í sjávarútvegi Galicia héraðsins á Spáni þar sem skuldsetning minnkar með 

stærð. 

Fjárfesting í flota er mismunandi á milli fiskistofna. Þannig komast Le Floc´h et al 

(2011) að því að skip með hlutfallslega mikið af botnfiskafla (sérstaklega skötusel og 

humar) fjárfesta meira í endurnýjun á búnaði og veiðarfærum, viðhalds og 

viðgerðarkostnaði heldur en aðrar útgerðir í úrtakinu. Í sömu rannsókn fá Le Floch et al 

(2011) óvæntar niðurstöður þegar kemur að aldri eiganda og aldri skips, þar sem 

fjárfesting hækkar við aldur eiganda en lækkar við aldur skips. Talið er að fjármálastefna 

stjórnvalda (e. fiscal policy) hafi valdið þessum áhrifum þar sem skattareglugerðir 

varðandi afskriftir fiskibáta gerðu það að verkum að óhagstætt hefði verið fyrir eldi 

útgerðarmenn (þar sem báturinn hefur verið fullafskrifaður) að selja bátinn og þar með 

bókað háan söluhagnað sem væri skattlagður.  

2.4.3 Raunafskriftarhlutfall fiskveiðiskipa 

Boncoeur, et al (2000) notast við tvær aðferðir við mat á raunafskriftum útgerða. 

Afskriftir fyrir breskar útgerðir voru metnar með því að bera saman kaupvirði báta 

(uppreiknaðar útfrá vísitölu heildsöluverðs af framleiddum vörum) við metið 

tryggingarvirði bátanna. Út frá þessum gögnum voru raunafskriftahraði (eftir viðhald) 

bátanna metinn uppá 2,2% (StE 36%). Í samanburði virðist þetta lægra afskriftarhlutfall 

en þekkist í öðrum iðngreinum, en taka verður með í reikninginn að viðhald og 

enduruppsetningar (e. refits) eru ekki innifaldar í þeim.  

Lág afskriftarhlutföll eru einnig þekkt í öðrum evrópskum útgerðum (Davidse et al., 

1993). Í tilviki frönsku útgerðanna voru kostnaður við viðhald og endurgerð ekki tekinn 

með í árlegum föstum kostnaði í rekstarreikningnum og var því bætt við afskriftir. Að 

jafnaði er heildar afskriftarniðurgreiðslur (e. depriciation allowance) fyrir véla, rafbúnað 

og skipaskrokk 4,8% af kaupvirði bátsins, eða 5,8% af tryggingarverðmæti bátsins. Hjá 

franska flotanum kemur lægri fastur kostnaður til móts við hærri afskriftarkostnað þar 

sem stórar endurbætur eru ekki teknar með í föstum kostnaði.  
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2.5 Frystitogarar 

Í þessum kafla er fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á rekstur frystitogara og þau atriði 

sem sérstaklega þarf að hafa í huga varðandi forsendur í arðsemimati á innleiðingu 

reglugerðar 810/2011.   

2.5.1 Rekstur 

Fiskvinnsla/sjóvinnsla um borð í togurum hófst um 1983 þegar sjóvinnsla varð 24 

þúsund tonn. Hún fór mest upp í 155 þúsund tonn árið 1994 (Ögmundur Knútsson og 

Helgi Gestsson 2006). Samkvæmt tölum Hagstofunnar skapa frystitogarar vel yfir 

þriðjung tekna útgerðanna eða tæplega 53 milljarða króna árið 2010 (Hagstofa, 2011). 

Hreinn hagnaður var rúmir 9 milljarðar króna, en hlutdeild sjómanna var um 16 

milljarðar króna. Flotinn samanstóð af 35 skipum með 1.832 brúttótonn að meðaltali í 

lestarrými. Vátryggingarverðmæti skipanna var tæpur 41 milljarður króna (sjá mynd 2 og 

3). Hafa ber þó í huga að þau gögn sem Hagstofan notast við í þessum útreikningum eru 

byggð á upplýsingum sem útgerðir senda sjálfviljugar inn og hefur úrtakið úr hverjum 

flokki verið stækkað upp þannig að tekjur af sölu afla stemmi við heildartekjur af sölu 

afla í viðkomandi útgerðarflokki. Það eru líkur á þrenns konar bjögunum í þessum 

gögnum; (1) flokkurinn frystitogarar er sambland af frystitogurum og uppsjávarskipum, 

(2) rekstarniðurstaða þeirra sem svara eru ekki endilega lýsandi fyrir allar útgerðir og (3) 

ekki er víst að þær upplýsingar sem sendar eru inn séu raunverulegar. Ekki eru til 

sundurliðaðir efnahagsreikningar fyrir frystitogaragreinina.  

Alfreð Tulinius (2011) vann skýrslu fyrir hönd LÍÚ á áhrifum reglugerða 810/2011 þar 

sem fram kemur að í dag eru 27 vinnsluskip í rekstri í eigu 13 lögaðila. Hlutfall 

sjófrystingar í þorski hefur farið minnkandi en mest var það um 23,8% af öllum þorskafla 

íslenskra skipa (þá 48 þús. tonn) í lok níunda áratugarins. Alfreð telur ástæðuna fyrir 

minni sókn vinnsluskipa koma til vegna launahlutdeildar af aflaverðmæti og 

olíukostnaðar, en hækkun þeirra gerir það arðbærara að skila aflanum óunnum í land. 

Alfreð veltir einnig fram þeirri spurningu hver raunveruleg tilvist vinnsluskipa fyrir 

bolfisk sé ef það þykir svona óhagkvæmt, en svarið segir hann vera að þau séu fyrst og 

fremst nýtt til veiða og vinnslu á öðrum fisktegundum en þorski, þ.e.a.s. karfa, 

úthafskarfa, grálúðu og ufsa auk þess sem þau þjóni mikilvægu hlutverki til að veiða og 

vinna þorskafla á fjarlægum miðum svo sem í Barentshafi og norskri lögsögu. Máli sínu 
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til stuðnings bendir hann á að nánast öll vinnsla á grálúðu hefur flust yfir í sjófrystingu 

en hlutdeild sjófrystingar í grálúðu var 95,59% árið 2010. Alfreð bendir á þróun í 

rekstrarfyrirkomulagi vinnsluskipa síðastliðin tæp 20 ár. þar sem hlutdeild sjófrystingar á 

þorski í íslenskri lögsögu hefur farið úr því að vera 47% í lok níunda áratugarins, niður í 

18.91% síðastliðin þrjú ár. Þorskur sé því núorðið frekar meðafli við veiðar fremur en að 

skipin stundi beina sókn í þorsk. 

 

 

Mynd 2: Rekstraryfirlit fiskveiða 2010. Heimild: Hagstofa (2012) 



 

 23 

 

Mynd 3: Rekstraryfirlit fiskveiða 2010. Heimild: Hagstofa (2012) 

2.5.2 Olíunotkun 

Eyþór Björnsson (2004) skoðaði olíunotkun íslenska fiskiskipaflotans þar sem settar eru 

fram nokkrar mælieiningar fyrir olíunotkun flotans. Árið 1999 hóf Hagstofan að nota 

brúttótonn (BT) í stað brúttórúmlesta (Brl) sem viðmiðunarstærð fiskiskipa, en 

rúmlestatalan er talinn vera gallaður mælikvarði fyrir stærðir skipa vegna ólíkra 
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skipsgerða sem hafa misjafnt vægi í mælingum miðað við skrokkmál. Eyþór Björnsson 

notar þó rúmlestatölu og finnur gott línulegt samband á milli vélastærðar og 

rúmlestatölu (sjá mynd 4).  

 

Mynd 4: Samband brúttórúmlesta og hestaflafjölda. Heimild: Eyþór Björnsson (2004) 

Olíunotkun fiskiskipaflotans er um 30% af heildarolíunotkun Íslendinga, en það 

hlutfall hefur haldist nokkuð stöðugt síðustu áratugi. Olíunotkun fiskiskipa í hlutfallinu 

lítrar á hestaflseiningu var á bilinu 400-550 l/hö á tímabilinu 1972-2002. Eyþór notast 

einnig við stuðulinn olíunotkun á hestafl-úthaldsdag sem settur var fram af Emil 

Ragnarsyni en hún gefur góða mynd af sóknarþunganum. Á árunum 1972 til 1990 var 

þessi stuðull á bilinu 1,57 - 1,72 l/ha-úth. Frá árinu 1997 hefur ekki verið haldið utan um 

úthaldsdaga og því er þessi mælieining ekki á reiðum höndum lengur. Fiskifélag Íslands 

hefur sett þennan stuðul upp í línurit sem sýnir l/ha-uth sem fall af meðalstærð við 

togveiðar (sjá mynd 5).  
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Mynd 5: L/ha-úth sem fall af meðalvélarstærð við togveiðar. Heimild: Eyþór Björnsson (2004) 

Eyþór skoðar olíunotkun eftir mismunandi veiðarfærum og bendir á skilgreiningu sem 

unnin var af Orkuspánefnd og Fiskifélagi Íslands sem flokkar skip meðal annars sem 

vinnsluskip og togskip. Undir vinnsluskip heyrir sjófrystur afli af öllum miðum að 

frádregnum sjófrystum uppsjávarafla og undir togskip heyrir botnfisk- og flatfiskafli 

togara, afli af skelfiski og afli af fjarlægum miðum fyrir utan uppsjávarafla að 

frádregnum afla vinnsluskipa. Stuðlar vinnsluskipa fyrir árið 2000 voru 0,62 lítrar af olíu 

á hvert kíló afla (sbr. 1,65 togskipsígildi). Þessir stuðlar eru þó gróf nálgun við olíunotkun 

þar sem bátar nota margar gerði veiðarfæra og algengt er að sami báturinn noti tvenns 

konar og jafnvel þrenns konar veiðarfæri yfir árið. 

Eyþór vitnar í erindi Emils Ragnarssonar á Orkuþingi 1991 þar sem olíunotkun ísfisk- 

og frystitogara eru borin saman, en samkvæmt athugunum hans var olíunotkun í lítrum 

á tonn afla væri 14% meiri hjá frystitogaranum en 26% meiri ef miðað var við lítra olíu á 

úthaldsdag. 
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Tafla 1: Athugun á olíunotkun í lítrum á tonn afla skuttogara 

                Stuðlar 

Dæmi 

Gerð 

skips Skip Brl Hö Veiðif Úth.d 

Afli 

tonn l/tonn l/haúth 

14 Skuttogari S11 1096 3342 1 39 198 1591 2,42 

15 Skuttogari S11 1096 3342 2 76 783 811 2,50 

16 Skuttogari S12 1199 3342 1 51 428 954 2,40 

17 Skuttogari S12 1199 3342 1 35 411 708 2,49 

18 Skuttogari S13 784 4076 2 74 813 782 2,11 

19 Skuttogari S11 1096 3342 3 83 1576 467 2,65 

20 Skuttogari S12 1199 3342 3 100 1932 468 2,71 

21 Skuttogari S13 784 4076 4 124 1656 644 2,11 

Heimild: Emil Ragnarsson, Orkuþingi 1991 

 

Rannsóknir voru einnig gerðar um borð í þremur frystitogurum árið 1997 (sjá töflu 1). 

Í tveim tilvikum (14 og 16) er um Smuguveiðar að ræða, en þar er olíunotkun á tonn afla 

áberandi mikil. Hin þrjú tilvikin eru af heimamiðum. Meðalolíunotkun þeirra skipa er 767 

l/tonn, næstum helmingi meiri olíunotkun en ísfisktogarar sýndu í olíulítrum á tonn afla. 

Við skoðun á olíunotkun frystitogaranna sem veiddu í Smugunni sést olíunotkun að 

meðaltali 1273 l/tonn, 66% meiri olíunotkun en hjá frystitogurum á heimamiðum. 

Viðkomandi ár var hlutfallslega slakt í afla og gæti bjagað niðurstöðurnar. Þessar 

niðurstöður er mun hærri en þær sem fengust við mælingar um borð í þremur 

frystitogurum við veiðar ár Reykjaneshrygg (karfi í flotvörpu).  

2.5.3 Kjarasamningar sjómanna 

Svokallað hlutaskiptakerfi á milli útgerða og sjómanna tengir laun sjómanna við 

verðmæti aflans. Útreikningarnir ganga þannig fyrir sig að fyrst er dreginn frá 

aflaverðmætinu ákveðinn útgerðarkostaður sem stýrist af olíuverði. Þá stendur eftir 

svokallað skiptaverðmæti, en þar sem olíuverð hefur verið mjög hátt á síðustu árum þá 

hefur skiptaverðmætahlutfallið til útgerðar verið í toppi eða 72% um langt skeið. Af 

eftirstöðvunum eru svo skiptakjör reiknuð (hásetahlutir), en nokkur munur getur verið á 
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skiptakjörum eftir tegund veiða, skipastærð og áhafnarfjölda. Í kafla 5.20 í 

kjarasamningum sjómanna frá 2008 eru skiptakjör sjómanna í frystitogurum tilgreind:  

 

Skiptakjör 

- 30,5% miðað við 20 menn eða færri 
- 31,0% miðað við 21 mann 
- 31,5% miðað við 22 - 24 menn 

 

Ef færri menn eru um borð en að ofan greinir skal skiptaprósentan 

lækka um 0,8% fyrir hvern mann sem á vantar. Fyrir hvern mann sem 

er um borð umfram framangreindan fjölda, skal  skiptaprósentan 

hækka um 0,5%. (Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og 

Samtaka atvinnulífsins (SA) og Farmanna og fiskimannasambands 

Íslands (FFSÍ), 2008) 

 

Að auki ber útgerðin kostnað af aukahlutum, orlofi, fæðispeningum, vinnufatnaði og 

fleiru.  Mestu munar þar um aukahlutina, sem á frystitogurum geta verið 3-4 talsins þ.e. 

skipstjóri með einn hlut, yfirvélstóri og 1. stýrimaður með ½ hlut, 2. stýrimaður, 1. 

vélstóri og bátsmaður með ¼, og svo 2. vélstjóri, kokkur og tveir netamenn með 1/8. 

Útgerðarmenn hafa við ýmis tækifæri sett þá skoðun fram að hlutaskiptakerfið geri 

það að verkum að aukin nýting afurða eða verðmæta með auknum mannskap um borð 

hafi neikvæð áhrif á afkomu útgerðarinnar. Hið jákvæða fyrir útgerðina er hinsvegar það 

að sjómenn deila áhættunni ef framlegð versnar. 

Snorri Halldórsson (2011) setur fram áhugavert reiknidæmi þar sem hann skoðar 

áhrif hlutaskiptakerfisins á 4,5% verðmætaaukningu miðað við fjölgun áhafnar um tvo 

menn og kemst að því að verðmætaaukning uppá 4,5 milljónir kr. skili 300.000 kr. til 

útgerðarinnar í brúttó hagnað. 

2.5.4 Aðrir kostnaðarliðir 

Ýmsa kostnaðarliði þarf að hafa í huga þegar hugað er að arðsemi frystitogaraútgerða, 

má þar m.a. nefna umbúðakostnað, löndunarkostnað og frystikostnað. 
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Umbúðakostnaður: Snorri Halldórsson (2011) skoðar nokkrar mismunandi útfærslur 

á umbúðarkostnaði, bæði frystipoka og kassa og kemst að þeirri niðurstöðu að 

umbúðarkostnaður geti verið 2,37 kr./kg. til 9,50 kr./kg. Snorri telur að talsvert sé hægt 

að spara við að pakka afurðum í norska poka eða nota lágmarks umbúðir. Hægt er að 

komast hjá bindiborðakostnaði með því að stafla beint á bretti eða nota norska 

frystipoka og þar með spara allt að 7 kr. á kg. Það kallar þó á að setja lyftu og vera með 

lyftara í lestinni en einungis einn togari er þannig útbúinn í dag. 

Löndunarkostnaður: Útgerðir eru að landa á mismunandi hátt en ýmsir þættir hafa 

áhrif á kostnað. Kostnaður er lægstur sé afurðin tilbúin á brettum í lest skipanna og 

mestur ef landa þarf lausum kössum og raða inn í gám án bretta (tafla 2). Þetta er 

áhugavert í sambandi við hagkvæmni lyftara. 

Tafla 2: Löndunarkostnaður 

Löndunarkostnaður Kr./kg. 

Laust, skipskrani notaður, afurð á bretti, umbúðir um borð 2,8 

Laust, afurð á bretti, umbúðir um borð 3,5 

Laust, afurð staflað í gáma, umbúðir um borð,   

afurð raðað á bretti um borð og plastað, skipskrani notaður 4,0 

Umbúðir um borð 2,0 

Heimild: Snorri Halldórsson (2011) 

Frystikostnaður: Frystikostnaður er sennilega óljósasti kostnaðarliðurinn en ýmsar 

leiðir eru til þess að áætla frystikostnað, en orkuþörf vegna frystingar á afurð fer eftir 

þurrefna- og fituinnihaldi afurðanna. Samkvæmt útreikningum Snorra Halldórssonar 

(2011) er kostnaður vegna frystingar á þorskhausum um 0,67 kr./kg. miðað við að 9 kr. 

séu greiddar fyrir kílóvattsstundina. Umreiknað fyrir olíuþörf ætti frystikostnaður að 

vera 1,01 kr./kg. miðað við að gasolíuverðið sé 155 kr./l. (9,53 lítra af olíu þarf til að 

framleiða þau 109,23 kw sem frysta kg. af hausum). Þessar tölur eiga þó einungis við 3 

klst. frystingu og tekur ekki mið af kostnaði við geymslu. 

2.5.5 Lestarrými 

Frystitogaraflotinn skilaði að meðaltali um það bil 4.480 tonnum í land í 8 veiðiferðum á 

skip árið 2010, eða um 560 tonn í hverri veiðiferð (veiðiferðir utan íslenskrar lögsögu 
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eða vegna veiða á uppsjávarfiski er ekki taldar með). Þessi afli skilaði rúmlega 35 

milljarða aflaverðmæti og þar af var verðmæti þorskafurða úr íslenskri lögsögu 27.78% 

af heildaraflaverðmæti, eða um 9.8 milljarðar (Alfreð Túliníus, 2011). Meðaltals 

vinnslustuðull (hlutfall afurðarvigtar sem þessi skip skiluðu í land miðað við afla úr sjó) á 

skipunum að undanskildum afla í þorski, uppsjávarfiski (s.s. kolmunna, síld, og makríl) og 

rækju var 60.86% sem meðaltal af öllum veiddum fiski árið 2010. 

Hægt er að skipta flotanum í tvo stærðarflokka eftir rúmtaki frystilestar. Alfreð notar 

fjölda afurðakassa (sú eining sem tekin er í lestar frystiskipanna, eða frystar afurðir 

frágengnar og merktar í hlífðarkassa) sem skipin taka í lestina sem mælikvarða fyrir 

rúmtak þeirra, þar sem rúmtak lestanna í rúmmetrum gefur takmarkaða mynd af 

burðargetu skipsins af frystum afurðum. Annar flokkurinn telur 21 skip með 

lestarrúmtak sem liggur á bilinu 10.000 til 18.000 kassar í lest. Í þessum flokki eru þó 

skip með mjög takmarkað lestarrúmtak (allt niður í um 9.500 kassa). Meðaltals rúmtak 

þessara skipa er 14.900 kassar. Hinn flokkurinn telur 6 skip með lestarrúmtak á bilinu 

20.000 til 30.000 kassar í lest og er meðaltalið um 26.600 kassar í lest. 

Aflasamsetning frystiskipanna er mjög mismunandi en samkvæmt útreikningum 

Alfreðs skilaði meðalveiðiferð vinnsluskipa 326 tonnum af frystum afurðum árið 2010. 

Þar af voru 273 tonn af frystum afurðum úr afla öðrum en þorski (448 tonn af afla upp 

úr sjó). Af 112 tonnum af veiddum þorsk voru 53 tonnum af afurðum skilað í land. Þar 

með talið er um 20% nýting af heilum hausum, afskurður, hrogn og svil.  

Þar sem afurðum er pakkað á mismunandi hátt hefur Alfreð reiknað út 

meðaltalskassavigt, en miðað við þessa samsetningu er meðaltals kassavigt 22,93 kg eða 

um 14.200 kassar á veiðiferð. Þetta samsvarar um 95,30% nýtingu á 

meðaltalslestarrúmtaki skipa í minni flokk og 53,38% nýtingu á lest skipa stærri 

flokksins. Hafa ber þó í huga að eitthver af stóru skipunum stunda heilfrystingu af 

töluverðu magni og því er raunverulegur nýtingarstuðull á lestarrúmtaki þeirra hærri.   
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2.5.6 Afli, nýting og aukaafurðir frystitogara 

Samkvæmt Alfreð Túliníus (2011) var sjófrysting þorsks úr íslenskri lögsögu á síðustu 

þremur árum á bilinu 22 til 26 þús. tonn eða að meðaltali um 890 tonn á skip. 

Tafla 3: Hlutdeild sjófrystingar sem hlutfall heildar þorskafla 

Ár 2008 2009 2010 Meðalt

al 

Hlutdeild sjófrystingar 15,65% 14,42% 14,71% 14,93% 

Magn í tonnum (u.þ.b.) 22.000 26.000 24.000 24.000 

Meðaltal (m.v. 27 skip) 814,8 963 888,9 889 

Heimild: Alfreð Túliníus (2011) 

 

Í skýrslunni kemur fram að vinnsluskipin hafa verið að hirða stöðugt meira magna 

hausa. Fiskveiðiárið 2007/08 komu 595 tonn af þorskhausum í land frá vinnsluskipunum, 

en sú tala var komin í 1.690 tonn fiskveiðiárið 2010/11. Miðað við heildarafla 

vinnsluskipa uppá 24 þús. tonn er gefið að heildarmagn hausa hafi verið um 8.200 tonn 

og eru því um 20% af hausum sem falla til við veiðar hirtir. Samkvæmt aflayfirlitum 

Fiskistofu hefur nýting þorskhausa aukist verulega á síðustu þrem tímabilum frá því að 

vera 567 tonn fiskveiðiárið 2008-09 í það að vera rétt rúm 1.700 tonn fiskveiðiárið 2010-

11. Af þessum 1.700 tonnum eru tæplega 1.500 tonn fengin úr íslenskri lögsögu. Af 28 

togurum eru 17 að skila hausum í land á síðasta veiðiári (sjá töflu 4).  
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Tafla 4: Hausar (tonn) í land á síðustu 3 fiskveiðiárum  

Nr          

Ísl. 

Lögs 

Utan 

lögs. 

. Skip 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2010-2011 

2010-

2011 

1 Arnar HU 124.777 156.339 209.451 141.616 67.835 

2 Baldvin Njálsson 27.585 157.111 182.590 182.590 0 

3 Barði 0 0 0 0 0 

4 Brimnes 0 0 0 0 0 

5 Freri 69.664 165.117 107.675 107.675 0 

6 Frosti 0 0 0 0 0 

7 Gnúpur 0 26.350 52.256 52.256 0 

8 Guðmundur í Nesi 51.913 53.795 11.321 11.321 0 

9 Helga María 0 0 97.077 97.077 0 

10 Hjalteyrin 0 0 0 0 0 

11 Hrafn 0 60.464 117.120 117.120 0 

12 Hrafn Sveinbj. 0 20.270 119.447 119.447 0 

13 Höfrungur III 0 65.789 159.555 159.555 0 

14 Júlíus Geirmunds. 0 0 0 0 0 

15 Kleifaberg 0 0 0 0 0 

16 Málmey 138.604 158.153 83.865 72.763 11.102 

17 Mánaberg 17.300 0 63.897 63.897 0 

18 Sigurbjörg 974 0 0 0 0 

19 Snæfell 0 0 60.117 0 60.117 

20 Venus 0 0 53.325 15.567 37.758 

21 Víðir 0 0 0 0 0 

22 Vigri 136.606 121.160 123.910 123.910 0 

23 Þerney 0 0 0 0 0 

24 Þór 0 11.472 99.783 37.309 62.474 

25 Þorsteinn 0 0 0 0 0 

26 Örfirisey 0 0 85.445 85.445 0 

27 Örvar 0 0 0 0 0 

28 Oddeyrin 0 29.711 81.904 81.904 0 

  Samtals 567.423 1.025.731 1.708.738 1.469.452 239.286 

Heimild: Fiskistofa (2011) 

 

Sjöfn Sigurgísladóttir et al (2010) skoðar sóknartækifæri í nýtingu afla og aukaafurða. 

Þar er bent á að talsverður munur er á landvinnslu og sjóvinnslu í nýtingartölum , þar 

sem flakanýting , hausanýting og nýting á aukaafurðum er almennt lakari hjá 
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frystitogaraflotanum. Sem dæmi er hausanýting hjá flakafrystitogurum 30-36%, en í 

flakavinnslu í landi er hún 26-30% en aðeins lítill hluti frystitogaraflotans kemur með 

hausana í land . Höfundar telja að sóknarfæri séu fólgin í að auka nýtingu hjá 

frystitogaraflotanum, t.d. með því að koma með hausa, afskurð, marning, hryggi, lifur, 

hrogn, svil o.fl. í land. Ástæður sem nefndar eru fyrir því að ekki er komið með þetta 

hráefni í land eru plássleysi og aðstaða um borð, aukin nýting kallar á fjárfestingu (en 

hátt vaxtastig hefur letjandi áhrif á fjárfestingu) og kjarasamningar sjómanna. 

Í rannsókn sinni reyna Sjöfn Sigurgísladóttir og félagar að meta verðmæti hráefnis 

sem fellur til um borð í frystiskipum á fiskveiðiárinu 2008/09 og eru niðurstöður þeirrar 

greiningar í stuttu máli þessi: 

 Afskurður sem ekki skilaði sér í land er metinn vera um 470 tonn sem jafngildir 

1,6% af slægðum afla. Aflaverðmæti þeirra er um 56 milljónir króna en 

útflutningsverðmæti afurða hefði verið talsvert hærra, en það kynni að liggja á 

bilinu 100-600 milljónir króna. 

 Af hausum skiluðu sér aðeins 567 tonn að landi eða um 6,2% af heildarmagni. 

Þarna munar 8.566 tonnum sem hefðu skilað auknu aflaverðmæti upp á rúmar 

300 milljónir og útflutningsverðmætum upp á um 930 milljónir.  

 Ekki var lagt mat á virði affalla vegna hryggja, beingarða, dálka, lifrar og svila. 

Snorri Halldórsson (2011) telur meginástæður fyrir affalli á afurðum frystiskipa vera 

hönnun millidekks frystitogara, sem eru hönnuð með hámarks afköst við vinnslu flaka í 

huga. Áhersla á aukaafurðir myndu kalla á fjölgun sjómanna um borð og verulega 

breytingu á millidekki. Önnur ástæða sem er nefnd er sú að fjölgun eða fækkun í áhöfn 

hafi áhrif á útreikninga aflaskipta sem hafi neikvæð árhrif á arðsemi útgerðarinnar.  

2.5.7 Nýting hausa á vinnsluskipum  

Eins og fram hefur komið fylgja því ákveðin praktísk og tæknileg vandamál að vinna 

þorskhausa á vinnsluskipum. Hér verða helstu vandkvæðin tekin fyrir. 

Vinnslusalur: Alfreð Túliníus (2011) bendir á að vinnslusalir frystitogaranna sé nánast 

undantekningarlaust yfirfullur af búnaði. Uppbygging vinnslusalanna hefur tekið 

stöðugum breytingum og oft á tíðum hefur rýmið verið aukið á kostnað annarra rýma, 
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enda sé vinnslusalurinn hjarta verðmætasköpunar skipanna. 

Tækjabúnaður (hausari): Á frystitogurunum er ekki gert að fiski á sama hátt og hjá 

öðrum útgerðaflokkum. Fiskurinn fer fyrst í svokallaða karfahausara (Baader 424 eða 

tilsvarandi útfærslur) sem upphaflega voru eingöngu hannaðir til að hausskera karfa, en 

bíður uppá afkastamikla hausun á miklum fjölbreytileika fisktegunda. Vandamálið við 

núverandi búnað er tvíþætt: (1) Sökum þess að hausarinn er ekki sérsniðinn fyrir þorsk 

er hlutdeild þorskhauss við sjófrystingu að meðaltali 34% af heild en það er mun hærra 

en hlutdeild haus í landvinnslu. (2) Hausarinn skemmir lifur og sker innyflin í tvennt, en 

nauðsynlegt er að fjarlægja innyflaleifar og lifur úr hausnum áður en hann er frystur. 

Þetta kallar á aukna vinnslu sem er mannaflsfrek. Lifrarbroddur má alls ekki vera á 

hausunum því hann myndar fitubletti sem rýrir verðmæti hausanna (Snorri Halldórsson, 

2011 og Alfreð Túliníus, 2011). 

Vinnsluflæði: Þar sem að hausarar í dag skera lifur í tvennt er vinnslusalnum raðað 

upp á þann máta að lifrarsulli og innyflum er haldið á eins litlu svæði og eins aftarlega í 

vinnslunni og mögulegt er. Affallið er svo leitt burt útúr skipunum í lokuðum 

slógstokkum eins fljótt og snyrtilega og mögulegt er. Þetta virðist vera einn helsti 

annmarkinn á lifrarnýtingu þar sem það kallar á það að lifur sé flutt frameftir í 

vinnsluferlinu. Það gerir það að verkum að lifrin er með marga sameiginlega snertifleti 

við aðrar vinnustöðvar sem kallar á aukna smithættu.  

Snorri Halldórsson (2011) vitnar í Lúðvík Emil Arnarsson, stýrimann á Barða EK, sem 

telur afköst á hausara (Baader 424, F-402 eða M500) hjá einum manni geta verið meira 

en fjögur tonn á tímann í 3 kg fiski. Mörg skip eru með tvo hausara til að flýta fyrir 

blóðgun en afköstin og nýtingin eru háð manninum sem vinnur á hausaranum. Til að 

auka afköst á hausara eru einn til tveir menn sem snúa öllum fiskunum rétt til að flýta 

fyrir hausuninni. Þeir eru einnig oft að flokka frá aðrar tegundir og að hjálpa til við að ná 

fiskinum út úr móttökunni. 

Hausahirðing náði hámarki á síðasta ári en þá kom í ljós í mörgum skipanna að það 

magn hausa sem hirt var hafði í mörgum tilfellum náð hámarki í afköstum vinnslunnar í 

núverandi mynd. Helstu takmarkanir við vinnsluflæði eru: (1) mikil handavinna við 

hreinsun, (2) takmörkuð þvottaaðstaða fyrir hausa, (3) takmörkuð uppsöfnunaraðstaða, 

(3) takmörkun í frystiafköstum og frystitækjabúnaði skipanna (Alfreð Túliníus, 2011).  
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Frysting: Í flestum tilvikum eru frystitæki um borð í vinnsluskipunum fullnýtt til 

frystingar á verðmætari afurðum. Þó hafa mörg skipanna fengið viðbætur á 

frystitækjum á síðustu árum, þá einna helst lóðrétt frystitæki þar sem meðal annars má 

frysta hausa. Í einhverjum tilvikum hefur verið gengið á þolmörk frystibúnaðar skipanna, 

sem hefur haft neikvæð áhrif á frystigetu upprunalegra frystitækja, sökum skorts á 

afköstum í frystibúnaði (t.a.m. frystipressum). Miðað við meðaltalsveiði uppá 890 tonn á 

skip, má gera ráð fyrir að um 390 tonn af flökum fari í frystingu (meðaltalsnýtingu í 

flakavinnslu fyrir afurðir RL/MB 44% samkvæmt Matís, MR/MB 48.5% og RL/BL 40.0%) 

að viðbættum frystum afskurði uppá 45 tonn (5% af veiddu magni) hefur 20% nýting á 

þorskhausum náð hámarksafköstum. Samkvæmt þessum forsendum kallar full nýting á 

þorskhausum á 24 tonna aukningu á magni til frystingar sem er 48,5% aukning 

(flakaafurðir: 390 tonn, afskurðir: 45 tonn og 20% af hausum: 60 tonn eru samtals 495 

tonn. 80% af hausum: 240 tonn). 

Lestarrými: Þau 80% af þorskhausum sem ekki er nú þegar nýtt samsvara 242 

tonnum af hausum á hverju ári á meðaltalsfrystitogara. Við hausafrystingu er afurðinni 

pakkað í 2 x 11 kg., eða 22 kg. pakkningar sem jafngildir 11.000 kössum árlega á hvert 

skip. Samkvæmt forsendum um lestarrými samsvarar það tæplega einni veiðiferð á 

hvert skip á ári.  

Vitað er til þess að í einhverjum tilvikum hafa frystitogarar skipt rými upp í frysti- og 

ísfisklest (t.a.m. Barði NK og Björgvin EA, sjá Snorri Halldórsson, 2011). Fræðilega séð 

ætti að vera hægt að geyma hausana í ískrapa í kæli við 0°C í allt að 27 daga og nýta í 

þurrk, en því fylgir þó tilheyrandi lykt sem varla getur talist heppileg við matvælavinnslu 

(Elías Björnsson, 2000, Snorri Halldórsson, 2011).  

2.5.8 Nauðsynlegar ráðstafanir vegna reglugerðar 

Ljóst er að reglugerð 810/2011 mun kalla á ákveðna endurskipulagningu 

frystitogaraflotans. Samkvæmt þeim forsendum sem taldar eru upp hér á undan telur 

Alfreð Túliníus (2011) þrjár leiðir mögulegar til þess að uppfylla skilyrði 

reglugerðarinnar: 

1. Aukning á frystigetu. Þessi möguleiki er að mati Alfreðs haldin alvarlegum 

hindrunum. Í fyrsta lagi hefur það pláss sem er nýtanlegt fyrir frystigeymslur í vinnslusal 

nú þegar verið nýtt. Í öðru lagi eru mörg skipanna útbúinn R22 Freon kælimiðli sem ber 
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að leggja niður í síðasta lagi 2015 og ekki er leyfilegt að bæta við frystikerfi sem nýtir 

þennan kælimiðil. Aukning á frystirými í þessum skipum mun því kalla á algera 

endurnýjun á frystikerfi með tilheyrandi fjárfestingu og breytingum. 

2. Minnkun á vinnsluafköstum á þorski. Við óbreytt frystiafköst er talið að 

afkastaskerðing á þorskvinnslu verði um 32% sem meðaltalshlutfall af því sem hún er í 

dag meðfram blandaðri vinnslu afurða úr öðrum tegundum. Þetta þýðir að í þeim 

tilvikum þar sem þorskur er meðafli mun afkastaskerðingin ná til annarra tegunda líka. 

Tafir í vinnsluferlinu og afköstum myndi því væntanlega skerða afkomu skipanna og 

áhafnar. 

3 Nánari vinnsla á hausum. Alfreð telur vinnslu á gellum, kinnum, kinnfiski og/eða 

fésum vera eina raunhæfa kostinn við að framfylgja reglugerðinni. Með því að vinna 

hausana betur mætti minnka umfang afurðanna niður í 19-32% af umfangi hausanna. 

Aukin vinnsla myndi kalla á endurnýjun á tækjabúnaði, en lykilatriði er að vinnsluflæði 

hans takmarki handavinnu áhafnar, en framleiðendur virðast skorta heilstæða lausn 

sem nær allt frá bættri hausun til sjálfvirkni við áframhaldandi meðferð hausavinnslu. 

2.5.9 Markaður fyrir hausafurðir 

Eins og fram kemur hér á undan eru tvær leiðir mögulegar í vinnslu hausaafurða um 

borð í frystitogurum þ.e.a.s. að heilfrysta hausana eða vinna úr þeim afurðir eins og 

gellur, fés og kinnar. Þegar að mögulegum vinnsluleiðum er hugað þarf að hafa hliðsjón 

að markaðsaðstæðum fyrir afurðirnar. Í þessum kafla verður fjallað um ástand og 

möguleika þessara markaða.  

2.5.9.1 Þurrkaðir hausar 

Kaupendur á heilum hausum (frá vinnsluskipum) vilja ekki borga meira en 0,32-0,38 

usd/fob á kíló, sem er lægra en greitt er fyrir hausa frá fiskvinnslum í landi. Ástæðan er 

að hausarnir henta ekki eins vel í þurrk þar sem þá þarf að skera upp svo að hægt sé að 

fletja þá út á þurrkgrindur (Snorri Halldórsson, 2011). Samkvæmt Alfreð Túliníus (2011) 

liggur markaðsverð í dag fyrir þorskhausa á bilinu frá 50 kr./kg. upp í að vera hæst um 

75 kr./kg. Þannig má áætla hæsta mögulega aflaverðmæti sem náðst getur við hirðingu 

hausa á vinnsluskipum verði á bilinu ÍKR. 15,75 til 23,63 milljónir á hvert þessara 27 

skipa, sem er á bilinu 0,7% til 1,8% af heildaraflaverðmæti þessara skipa. 
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Helsti markaður fyrir þurrkaða hausa er Nígería. Salan hefur farið vaxandi ár frá ári en 

þangað er selt um 18.000 tonn af hausum og beinum af þorski, ýsu, ufsa, löngu og keilu 

samtals á ári. Þar fyrir utan eru íslenskir aðilar ýmist með eða tengdir framleiðsluaðilum 

á samskonar vörum í Færeyjum, Skotlandi Englandi, Noregi og Kanada sem ætla má að 

framleiði tæp 10.000 tonn til viðbótar (Árni Þór Bjarnason 2011). Útflutningur af 

þurrkuðum hausum árið 2008 var um 10.000 tonn af þorskhausum, 2.000 tonn af 

ýsuhausum og 670 tonn af ufsahausum (Hagstofan, 2011). 

Heildarútflutningsverðmæti þurrkaðra hausa frá Íslandi (18 þús. tonn) til Nígeríu er á 

bilinu USD 70-80.000.000. Ekki ber öllum saman um hversu vel Nígeríumarkaður taki 

auknu framboði. Samkvæmt Árna Björnssyni (2011) hefur verið erfitt að auka við magn 

frá Íslandi þar sem nánast allt hráefni sem býðst er nýtt til þurrkunar en Alfreð Túliníus 

(2011) telur að markaður fyrir þorskhausa í Nígeríu hafi síðastliðið ár rambað á mörkum 

offramboðs við núverandi framboð.  

Eins og staðan er á þessum markaði í dag er þar grenjandi 

eftirspurn, en reynslan hefur kennt manni það að þetta getur 

breyst mjög hratt. Verðin eru í hæstu hæðum, en gjarnan er besta 

salan á þessum markaði þegar rigningartíminn er búinn í október 

og fram að jólum og helst síðan í jafnvægi fram í mars þegar næsti 

rigningartími hefst en þá dvínar eftirspurnin aftur. Varðandi 

aukningu á sölu á þennan markað þá tel ég hæfilega aukningu á 

hverju ári vera góða og góður möguleiki á því að auka markaðinn, 

en hættulegt gæti verið að auka framboðið hratt inn á markaðinn 

vegna þess að varan geymist ekki lengi við þær aðstæður sem 

boðið er upp á í Nígeríu. Þegar er viðbót að koma inn á markaðinn 

í formi fisks frá þeim verksmiðjum sem settar hafa verið upp 

erlendis og sífellt bætast fleiri við. Nú þegar er ein verksmiðja í 

Noregi og á næsta ári munu bætast 2 við með framleiðslugetu upp 

á 3-4,000 tonn á ársgrundvelli. (Árni Þór Bjarnasson, í erindi á 

Sjávarútvegsráðstefnunni 2011) 

2.5.9.2 Framlegðarútreikningar á fullri hausanýtingu  

Alfreð Túliníus (2011) reiknar út framlegð af fullri hausanýtingu með því að meta 

efnahagslegan ábati af 100% hausanýtingu án þess að reikna með aukna fjárfestingu. Út 
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frá þeim forsendum sem hann gefur sér ættu 242 tonn af þorskhausum að gefa af sér 

ábata að verðmæti 3,7-5 milljónir (sjá töflu 5). 

Tafla 5: Arðsemismat. Heimild: Alfreð Túliníus (2011) 

Hausar Forsendur 

Söluverðmæti (fob) 75 kr/kg 

Per 242 tonn 18,2 millj. 

Launakostnðaur 43% 

Frystikostnaður 10 kr./kg 

Umbúðarkostnaður 7.85 kr./kg 

Löndunarkostnaður 3.75 kr./kg, 

Hafnargjöld, og annars kostnaður 1,2-1,5 

Heildar kostnaður 13,2-14,5 millj. 

Væntur EBIT 3,7-5 milljónir 

Ekki gert ráð fyrir - Fjárfestingu 
- Fráveru frá miðum 

2.5.9.3 Gellur, kinnar og fés 

Gellur og kinnar sem fluttar eru út eru annað hvort gellur og kinnar eða fés (sem er þá 

kinnar og gella í sama stykkinu). Langmest er flutt út fésað eða um 3.000 tonn á árinu 

2008, þá aðallega frosið ferskt, en líka saltaðar afurðir sem eru 1/3 af heildinni (Snorri 

Halldórsson, 2011). Árið 2010 voru unnin 1.693 tonn af gellum, kinnum og fésum (sjá 

töflu 6) en þar af voru tæplega eittþúsund tonn blautverkuð þorskfés. Ef unnar eru 

gellur og kinnfiskur eða kinnar úr 80% af hausum er áætlað að um 38-72 tonn verði 

unninn á ári miðað við núverandi sókn. Markaðir fyrir þessar afurðir eru ekki stórir og 

þola ekki mikið magn og því þarf að beina kröftum að því að skapa stöðugri markaði fyrir 

slíkar afurðir (Alfreð Túliníus, 2011). 

Tafla 6: Gellur, kinnar og fés, kg, kr (fob) og kr/kg 2010 

Afurð magn fob kr/kg 

Gellur 179.913 221.656.283 1.232 

Kinnar 103.989 107.903.059 1.038 

Fiskfés 345.234 133.347.972 386 

Fiskfés innanlands 1.192 4.444.558 3.729 

Blautverkaðar gellur af þorski 92.322 143.520.245 1.555 

Blautverkuð þorskfés (gellur og kinnar)  971.071 311.136.864 320 

Samtals 1.693.721 922.008.981 544 

Heimild: Samtök fiskvinnslustöðva (2010) 
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Klumbur og kinnar gætu vel átt erindi inn á markaðinn léttsaltaðar 1,7-2,3% og 

lausfrystar með 10% íshúð ef þær eru framleiddar í nægjanlegu magni (Þorsteinn N. 

Lindbergsson hjá Icelandic Iberica í samtali við Snorra Halldórsson, 2011). 

Til þess að hámarka verðmæti og afköst í hausavinnslu um borð í frystitogurum væri 

til dæmis hægt að vélvæða vinnsluna með Mesa 900 vél, en hún tekur gelluna þegar 

hausinn er skorinn. Það gerir það að verkum að þurrktími styttist þar sem hausinn er 

opnaður meira. Þetta myndi spara handavinnu við það að handskera hausa til 

þurrkunnar en áætlað er að um 4,5 manntímar fari í að þíða upp, skera og slíta magann 

úr tonni af hausum. Verð fyrir ferskar gellur er 8-9 €/kg og haus sem er tilbúinn til þess 

að vera settur á þurrkgrindur ætti að ná hæsta verði. Vélin getur afkastað öllum hausum 

sem að frystitogari getur fryst á einum sólarhring en sé verið að fullvinna (gella, kinna og 

slíta klumbu) geta afköstin orðið allt að 70 tonnum á dag upp úr sjó (Snorri Halldórsson, 

2011). 

Tafla 7: Nýtingarhlutföll (%) Mesa 900 vélarinnar  

Afurð Nýting sem hlutfall  
af slægðum þorski 

Gella 0,623% 

Kinnar 3,41% 

Klumba 7,5% 

Höfuð-, kjaftbein og tálkn 22,5% 

Samtals 34,033% 

Heimild: Snorri Halldórsson (2011) 
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Fjárfesting í Mesa 900 vélinni er um 7 milljónir en Snorri telur að per 1.000 tonn af 

afla geti vélin skilað afurðaverðmæti uppá kr. 27 milljónum í formi gella, kinna og 

klumba (sjá töflu 8). 

Tafla 8: Verðmætasköpun við vinnslu þorskhausa með Mesa 900 

Slægður Þorskur (1000 tonn til vinnslu)   

Afurð Nýting (kg) Verð (kr/kg) 

Heildarverðmæti 

(kr.) 

Gellur 6.230 1.015 6.322.827 

Kinnar 34.100 418 14.253.800 

Klumbur 75.000 83 6.225.000 

Samtals 115.330 1.516 26.801.627 

Heimild: Snorri Halldórsson (2011) 
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3 Greining á áhrifum aukinnar hausanýtingar íslenska 
frystiskipaflotans 

Gert var líkan sem hafði það að markmiði að geta lýst rekstararafkomu frystitogara 

útfrá ákveðnum forsendum um afla, afurðavinnslu og afkastagetu  hvers skips fyrir sig. 

Gengið er út frá því að skip þurfi að ráðstafa hluta af tekjum sínum fyrir almennan 

rekstrarkostnað útgerðarinnar og litið er sem svo á að útgerðin geti fært aflaheimildir á 

milli skipa. Því eru aflaheimildir ekki eignfærðar á efnahagsreikning skipsins. Þannig er 

líkanið óháð mismunandi fiskveiðistjórnarkerfum, það er að segja hvort aflaheimildir séu 

leigðar eða í eigu útgerðar.  

3.1 Togarar sem falla undir reglugerðina 

Í janúar 2012 voru 27 frystiskip í eigu íslenskra útgerða3.  Af þessum 27 skipum eru 16 

með nýtanlegt lestarrými undir 600 rúmmetrum og falla því utan reglugerðarinnar4, 7 

þeirra eru með nýtanlegt lestarrými á 600-800 rúmmetra og er því skylt að koma með 

30% hausa í land og 4 skip eru með nýtanlegt lestarrými yfir 800 rúmmetrum og er því 

skila að skila 40% þorskhausa í land (sjá töflu 9).  

                                                      
3
 Í febrúar 2012 var frystiskipið Frosti ÞH-229 seldur til Kanada af útgerðinni Frosta ehf.  

4
 Ekki fengust staðfestar tölur fyrir nýtanlegt lestarrými Oddeyrinnar en samanburði við önnur skipir er 

líklegt að nýtanlegt lestarrými sé rétt fyrir neðan 600 rúmmetra. 
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Tafla 9: Nýtanlegt lestarrými frystitogara 

skipanr. 
Brúttó-
rúmmál Brúttó-tonn Lengd Útgerð 

Lestarrými 
(m3) 

Nýtanlegt 
(m3) 

Arnar 1062,97 1854,35 59,97 FISK-Seafood ehf 843,0  969,0  

Þór 1094,23 1999 57,8 Stálskip ehf 812,5  935,0  

Brimnes 1503,54 2848,25 70,1 Brim hf 1.164,0  930,0  

Örfirisey 940,17 1845 65,47 HB Grandi hf 1.081,0  886,5  

Freri 1065,22 1723 78,9 Ögurvík hf 893,6  794,7  

Þerney 1199,35 1899 64 HB Grandi hf 922,0  756,0  

Snæfell 0 1318,89 69,74 Samherji hf 834,5  697,7  

Baldvin Njálsson 736,36 1199,76 51,45 Nesfiskur ehf 688,0  664,0  

Örvar 736,36 1243,12 52,2 FISK-Seafood ehf 660,0  

Höfrungur III 784,07 1521 55,6 HB Grandi hf 645,0  

Venus 1156,11 1779 77,53 HB Grandi hf 760,5  623,6  

Gnúpur 627,84 1141 68,2 Þorbjörn hf 622,0  596,7  

Júlíus Geirmundsson 771,58 1402 57,58 Gunnvör hf   590,0  

Málmey 882,81 1469,7 56,5 FISK-Seafood ehf 670,7  561,0  

Kleifaberg 0 1190,59 69,57 Brim hf 630,0  556,7  

Barði 598,72 1166,53 51,14 Síldarvinnslan hf 550,0  

Mánaberg 1005,75 1378 68,66 Rammi hf 550,0  523,8  

Vigri 1217,44 2157 66,96 Ögurvík hf   515,4  

Björgvin 498,83 1142,22 50,53 Samherji hf 520,0  327,0  

Helga María 882,81 1469,7 56,86 HB Grandi hf 294,4  

Sigurbjörg 516,05 893 54,98 Rammi hf 383,1    

Hrafn 680,34 1067 61,76 Þorbjörn hf 457,4    

Hrafn Sveinbjarnar. 390,32 1028 47,9 Þorbjörn hf     

Frosti 392,9 624,41 39,3 Frosti ehf     

Guðmundur í Nesi 2464,36 1315 66 Brim hf     

Gandí 901,53 1627,59 57 Vinnslustöðin hf   

Oddeyrin 736,22 1356,94 54,4 Samherji hf     

 

Þegar litið er til aflatalna má sjá hjá 3 af þessum 27 skipum var þorskafli innan við 2% 

af heildarafla yfir fiskveiðiárið 2010/11 (sjá töflu 10). Eitt þeirra er Brimnes sem fellur í 

efsta flokk með rúmmetra nýtanlegt lestarrými. Því  eru 15 skip sem tekið er tillit til í 

þessari greiningu . 
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Tafla 10: Hlutfall þorskafla af heildarafla, fiskveiðiárið 2010/2011. Heimild: Fiskveiðistofa 

    Afli úr sjó Þ.a. Þorskur 

skipanr. Skipalisti 10/11 10/11 % þorskur 

1937 Björgvin 6.578.661 4.635.759 70,47% 

1530 Sigurbjörg 5.530.614 2.681.761 48,49% 

2197 Örvar 4.447.180 1.944.291 43,72% 

2067 Frosti 3.160.805 1.364.887 43,18% 

1308 Venus 7.390.456 2.931.963 39,67% 

1270 Mánaberg 6.430.762 1.977.743 30,75% 

2549 Þór 7.330.674 1.962.447 26,77% 

1977 Júlíus Geirmundsson 4.728.288 1.045.801 22,12% 

2265 Arnar 7.166.411 1.568.077 21,88% 

1579 Gnúpur 6.750.309 1.363.210 20,19% 

1833 Málmey 7.493.229 1.456.036 19,43% 

1972 Hrafn Sveinbjarnarson 5.193.364 982.424 18,92% 

2182 Baldvin Njálsson 5.061.015 945.071 18,67% 

1628 Hrafn 5.137.964 922.200 17,95% 

1351 Snæfell 6.388.037 1.141.824 17,87% 

1976 Barði 5.018.083 872.572 17,39% 

1345 Freri 4.536.243 770.595 16,99% 

1868 Helga María 6.956.266 1.156.603 16,63% 

2184 Vigri 5.117.426 849.557 16,60% 

1902 Höfrungur III 7.504.000 1.190.393 15,86% 

1360 Kleifaberg 6.907.512 1.058.971 15,33% 

2203 Þerney 8.198.298 1.114.605 13,60% 

2170 Örfirisey 7.409.933 1.006.062 13,58% 

2750 Oddeyrin 5.423.147 480.852 8,87% 

2626 Guðmundur í Nesi 6.262.858 94.309 1,51% 

2770 Brimnes 10.660.846 25.311 0,24% 

2702 Gandí 6.325.408 11.271 0,18% 

   Samtals   35.554.595   

 

3.2 Inntaksbreytur tengdar skipi og útgerð 

Líkanið notast við ákveðnar inntaksbreytur sem lýsa eiginleikum skipanna. Í mörgum 

tilvikum voru gögn ekki til og því var brugðið á það ráð að finna út viðmið sem hægt væri 

að nota sem forsendu. Við smíði líkansins var gert ráð fyrir að útgerðirnar gætu farið yfir 

líkanið og sett inn breytingar á forsendum ef viðmiðsforsendurnar væru fjarri 

raunveruleikanum (sjá mynd 5). Í mörgum tilvikum geta inntaksbreytur verið mjög 
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breytilegar á milli skipa, þar má meðal annars nefna kostnaðarbreytur eins og 

olíunotkun, löndunarkostnaður og flutningskostnaður.  

 

Mynd 6: Viðmót líkansins 

 

 

Inntaksbreytum er hægt að skipta niður í þrjá megin flokka; breytur tengdum 

afkastagetu skipa og kostnaðar, breytur tengdar afla og verðmæti hans (tekjum) og 

almennar breytur svo sem markaðsverð á olíu, gjaldmiðlum, skatthlutfall og svo 

framvegis.  

3.2.1 Eiginleikar togara 

Fiskistofa og Siglingastofnun halda utan um ýmiskonar skráningar á eiginleikum 

fiskveiðiskipa á Íslandi.  Brúttótonn skips, hestöfl og nýtanlegt lestarrými eru breytur 

sem hægt er að nálgast fyrir hvern togara og voru þær notaðar í útreikningum í líkaninu. 

Hér getur útgerð 

sett inn sínar 

forsendur.  

 

Hér eru viðmið 
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3.2.2 Fjárhagslegar breytur 

 

3.2.2.1 Verðmæti skipa 

Við skoðun á ársreikningum útgerða má sjá að gefnar eru upp tvær mismunandi 

túlkanir á verðmæti eigna. Annarsvegar er bókhaldslegt verðmæti og hins vegar 

tryggingarverðmæti. Í öllum tilvikum var tryggingarverðmæti hærra en bókhaldslegt 

verðmæti. Í ársreikningum útgerðanna eru skip og búnaður iðulega færð inn á 

kostnaðarvirði og skip afskrifuð línulega á 15-25 árum og búnaður á 7-15 árum.  

Afráðið var að nota fremur tryggingarverðmæti sem túlkun á verðmæti eigna og 

hlutfallslegar afskriftir við smíði líkansins. Þannig mætti líkja því við markaðstengja 

efnahagsreikninginn (e. mark-to-market). Þar sem stöðugt er verið að endurfjárfesta í 

búnaði og öðru viðhaldi á skipunum gefur bókhaldslegt virði skipa og búnaðar ekki 

endilega rétta mynd af raunvirði skipanna.  

Þar sem ekki er hægt að nálgast markaðsverðmæti allra skipa var brugðið á það ráð 

að reikna út spá á verðæti hvers skips þar sem notast var við tölur úr Hagtíðindum 

síðustu þriggja ára (sjá töflu 11). Til að spá fyrir um verðmæti skip var þyngd notað sem 

stuðull og hestöfl sem stuðull fyrir verðmæti búnaðs. Skip var gefið 60% vægi  af 

heildarverðmæti og búnaður 40%.  
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Tafla 11: Forsendur fyrir verðmæti frystiskipa 

Ár 2008 2009 2010 

Vátryggingarverðmæti 24.662 30.230 40.854 

Fjöldi skipa 33 32 35 

Fleet - average GT  1.680 1.692 1.832 

Vélarstærð (kW) Fleet - average kW  2.860 2.872 2.919 

Meðalvirði per skip (milljónir kr) 747 945 1167 

Value per meðal GT 0,44 0,56 0,64 

Value per meðal kW 0,26 0,33 0,40 

Virði per einingu Vægi 

Kr per 

einingu   

Skip (GT) 0,6 382.289 

 Búnaður (hö) 0,4 119.279 

  

Sem dæmi þá fékk þessi aðferð mat á verðmæti fyrir Arnar sem nam rétt tæpum 1,2 

milljarði króna fyrir skip og búnað. Í samtali kvaðst Gylfi Guðjónsson, útgerðarstjóri FISK 

Seafood telja að hann gæti fengið um 8 milljónir dollara fyrir skipið í dag sem samsvarar 

um 960 milljónum króna, um 20% lægri tala en viðmiðið gerði ráð fyrir.  

3.2.2.2 Afskriftarhraði 

Við gerð líkansins var gert ráð fyrir að útgerð myndi reyna að afskrifa skip eins hratt og 

hann gæti þar sem það er hagkvæmast fyrir hana út frá skattalegu sjónarmiði. Í 

ársreikningum HB Granda er uppgefinn afskriftarhraði fyrir skip og búnað 10-17 ár og í 

ársreikningum Síldarvinnslunnar eru skip og fylgihlutir afskrifuð á 8-17 árum og er 

afskriftarhlutföll 6-12%. Ef tekið er mið af meðaltali samandregna rekstarniðurstaðna 

frysti- og ísfisktogara síðustu 10 ára úr Hagtíðindum hefur  afskriftarhlutfall  verið 11,5% 

af heildartekjum.  Síðustu þrjú ár hefur þetta hlutfall verið mun lægra.  

3.2.2.3 Viðhald 

Viðhald er brotið niður í tvo flokka, annars vegar kostnaðarfært viðhald og hins vegar 

eignfært viðhald.  Kostnaðarfært viðhald sem hlutfall af vátryggingarverðmæti var 5,3% 

samkvæmt Hagtíðindum fyrir fiskveiðiárið 2010. Kostnaður vegna veiðarfæra var 3,5% 

af eignum en 3,2% af tekjum (sjá töflu 12).  
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Tafla 12: Afskriftir og kostnaður árið 2010 (Hagtíðindi 2011) 

Kostnaðarliðir Krónur % af virði Hraði (ár) 

Meðal afskriftir 73.657.143 6,3% 15,85 

Kostnaður veiðarfæri 41.285.714 3,5% 

 Kostnaður viðhald 62.142.857 5,3% 

 Samtals 177.085.714 15,2% 

 Við mati á eignfærðu viðhaldi var gert ráð fyrir að sá kostnaður væri mismunurinn á 

milli afskrifta og kostnaðarfærðs viðhalds (sjá töflu 13). Með öðrum örðum , til þess að 

skipið haldi verðgildi sínu þarf útgerðin að bera kostnað af viðhaldi sem jafngildir 

afskriftum skipsins. 

Tafla 13: Forsendur afskrifta og viðhaldskostnaðar 

Eignfært viðhald   

Afskriftir 6,3% 

Kostnaðarfært viðhald 5,3% 

Eignfært viðhald 1,0% 

HB Grandi (meðaltal 2010 og 2011 1,6% 

Skip 0,41% 

Búnaður 0,58% 

 

3.2.2.4 Fjármagnsskipan 

Ekki er hægt að fá nákvæmar upplýsingar um fjármagnsskipan hvers togara eða 

útgerðar fyrir sig en fjármagnskipan ætti einnig ekki að hafa áhrif þegar verið er að 

kanna áhrif á arðsemi ákveðinna eigna. Því var gert ráð fyrir sömu fjármagnsskipan í 

öllum tilvikum og voru þær forsendur notaðar sem HB Grandi notar við næmisgreiningar 

á virði aflaheimilda (sjá töflu 14). Í ræðu sinni á hluthafafundi HB Granda 2012 víkur 

stjórnarformaður útgerðarinnar að þeim: 

 

Athyglin beinist sérstaklega að stærsta liðnum í eignakafla: 

eignfærðum aflaheimildum, 133,9 m€. Þetta matsvirði hefur sætt 

sérstöku virðisrýrnunarprófi, eins og skýrt er frá í ársreikningnum. 

Starfsmenn félagsins gerðu í febrúar ítarlegar spár um afkomu 

tveggja megindeilda fyrirtækisins, þ.e. fyrir botnfisk og uppsjávarfisk, 

og færðu til núvirðis á grundvelli 8,85% ávöxtunarkröfu. Sú krafa 
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byggir á forsendu um, að fjármagn skiptist til helminga á milli lánsfjár 

og eigin fjár og beri lánsféð 5,20% vexti að teknu tilliti frádráttar 20% 

tekjuskatts, og að eigið fé kosti 12,5%. 

Þjóðhagsstofnun reiknaði með, að fjárhæð, sem nam 90% af 

vátryggingarverði skyldi afskrifa á 12 árum, en sá endingartími var 

upphaflega ákveðinn út frá meðalaldri skipa. Lengi mun hafa verið 

notast við 6% sem ávöxtunarkröfu fjármagns (sjá nánari lýsingu í 

þingskjali 359, 111. löggjafarþing 71, mál). Ef um er að ræða skip að 

vátryggingarmati 100 mkr mundi formúlan fyrir árgreiðslunni gefa 

eftirfarandi niðurstöðu, þar sem árgreiðsluþáttur fyrir 12 ár og 6% 

vexti er jafn 0,11928: 100 mkr. x 0,11928 = 11.928 þús.kr . (Árni 

Vilhjálsson, ræða stjórnarformanns HB Granda hf., 2012) 

Að auki var gert var ráð fyrir hreinni veltufjárbindingu að jafngildi 10% af 

heildartekjum og skatthlutfall er 20%. 

Tafla 14: Forsendur ávöxtunarkrafna 

Fjárhagsbreytur    

Kostnaður lánsfjár (eftir skatta) 5,20% 

Ávöxtunarkrafa á eigið fé 12,50% 

Lánsfjármagn / eigið fé 100% 

Ávöxtunarkrafa á hreinar eignir 8,85% 

Skattahlutfall 20,00% 

Lausafjárbinding (e. Working cap) 10,00% 

 

3.2.3 Inntaksbreytur sem hafa áhrif á kostnað 

 

3.2.3.1 Tryggingarkostnaður 

Samkvæmt tölum Hagstofu hefur hlutfall tryggingarkostnaði af heildartekjum verið að 

jafnaði 1,6% frá árinu 2001 til 2010. Í líkaninu var tryggingarkostnaður reiknaður út sem 

0,8% af heildartekjum og 1% af eignarverðmæti. 
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3.2.3.2 Olíunotkun 

Samkvæmt gögnum Hagtíðinda hefur meðaltalsolíukostnaður frysti- og ísfisktogara 

verið frá 9,3% til 16,1% sem hlutfall af heildartekjum á ársgrundvelli á tímabilinu 2001-

2010 (sjá töflu 15).  

Tafla 15: Sögulegur olíukostnaður frysti- og ísfisktogara. Heimild: Hagstofa (2011) 

  Meðaltal  Lægsta Hæðsta Meðaltal 

Olíur  2001-2010 gildi gildi 2008-2010 

% af tekjum 12,58% 9,34% 16,13% 12,95% 

 

Við ákvörðun á mælikvarða fyrir olíunotkun komu tveir mælikvarðar til greina. Annar 

möguleikinn var einingin lítrar á kíló af slægðum afla. Kosturinn við þennan stuðul er sá 

að mesta notkunin fer í það að veiða og því ætti notkun að vera tengd hversu mikið 

togarinn veiðir. Gallinn við stuðulinn er að hann hefur ekkert með stærð vélar að gera. 

Þannig munu tveir togarar með sama aflamagn en misstórar vélar hafa sömu olíunotkun 

í líkaninu. Hinn möguleikinn var mælikvarðinn lítrar af olíu á hestafl á úthaldsdag. Í 

þessu tilviki mun olíunotkun líkjast meira til fasts kostnaðar sem breytist einungis ef 

breyting verður á úthaldsdögum.  

Í samtali við aðila innan útgerðarinnar koma ítrekað fram að í raunveruleikanum er 

olíunotkun mjög háð mannlegum þáttum og þá sérstaklega sem varða skipstjóra, 

vélastjóra og samstarf á milli þeirra tveggja. Gylfi Guðjónsson hjá FISK Seafood sagðist 

líta á olíu og smurolíukostnað sem fastan kostnað. Hann gerir skipið út ákveðið marga 

daga á ári og það feli í sér ákveðna notkun. Hreinn Sigurðsson, yfirverkfræðingur hjá 

Síldarvinnslunni, tók í sama streng en taldi olíukostnað vera að 80-90% fastur kostnaður.  

Annar þáttur sem hefur mikil áhrif á olíunotkun eru veiðarfæri. Þar kemur aftur inn 

mannlegi þátturinn en hvaða veiðarfæri og hvernig þeim er beitt getur haft gríðarleg 

áhrif á eyðslu.  

Upphaflega var gengið út frá gögnum Eyþórs Björnssonar (2004) eftir úrtak á 

skuttogurum. Í því úrtaki var olíunotkun 0,61 lítri á kíló á afla. Þegar aðilar innan 

útgerðarinnar voru spurðir út í þetta var almennt talið að þetta gildi væri töluvert lægra 

og var því notast við 0,4 lítrum á kg af afla. Hafa ber þó í huga að þessi mælieining er 

mikil einföldun á raunveruleikanum þar sem olíunotkun er undir áhrifum magra þátta.  
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Mælikvarðinn olíunotkun á hestafl á úthafsdag var einnig sett inn í líkanið með 

möguleika á að velja á milli þessara tveggja. Áhugavert er að benda að töluverður 

munur var á útkomum þessara tveggja mælikvarða.  

3.2.3.3 Umbúðarkostnaður 

Í skýrslu Snorra Halldórssonar (2011) eru settir nokkrir möguleikar við umbúðarlausnir  

þar sem verð í krónum á kíló var á bilinu 2,37 til 8,39. Lagt var upp með að 

umbúðarkostnaður væri 8 krónur á kíló á afurð. Eftir ráðfærslur við aðila innan 

útgerðanna var ljóst að umbúðir fyrir flök væru dýrari. Viðmiðið þar var því hækkað upp 

í 15 krónur á kíló en umbúðir á hausum voru lækkaðar niður í 6 kr.  

3.2.3.4 Frystikostnaður 

Kostnaður við frystingu er í raun bundinn olíu þar sem orkan sem knýr kerfið kemur 

þaðan. Það þótti þó nauðsynlegt að sundurliða þess tvo liði fyrir líkanið þar sem 

olíunotkun er að mestu leyti háð aflamagni og úthaldsdögum en frystikostnaður er 

háður afurðarmagni. Þannig væru áhrifin ólík á þessa tvo kostnaðarliði ef að ef 

hlutfallslega meira af afurðum væru frystar af sama magni af afla.  

Grunnur útreikninga á frystikostnaði er að sækja til skýrslu Snorra Halldórssonar 

(2011). Sundurliðun er gerða á hausum og öðrum afurðum þar sem holrými hausanna 

gerir það að verkum að þeir eru lengur að frosna. Samkvæmt skýrslunni er orkuþörfin 

(kw) við að frysta 1456 kíló af hausum 109,23 kílóvött. Þeirri tölu þarf svo að umbreyta í 

olíuþörf útfrá forsendum um nýtni rafals og vélar og orkuinnihald olíunnar (sjá töflu 16). 
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Tafla 16: Mat á frystikostnaði 

Frystikostnaður Hausar Aðrar afurðir 

Frystitími (klst) 3 1 

Magn (kg) 1456 1456 

Orku þörf (kw/klst) 36,41 36,41 

Heildar orkuþörf (kw) 109,23 36,41 

Orkuþörf á kg (kw/kg) 0,0750206 0,025006868 

   Nýtni rafals 0,85 0,85 

Kw framleiðsla 128,51 42,84 

   Nýtni vélar (%) 0,35 0,35 

Kw framleiðsa 367,159664 122,3865546 

   Kw-til-hö stuðull 1,341 1,341 

Hö þörf 492,361109 164,1203697 

   Hö-til-wött stuðull 746 746 

Wött þörf 367.301 122.434 

Kj/s 367,301387 122,4337958 

   Orkuinnihald gasolíu (kj/l) 38 38 

Olíuþörf (l) 9,66582599 3,221941996 

   Olíuverð 125 125 

Olíukostnaður 1208,22825 402,7427494 

 

Gert var ráð fyrir því að aðrar afurðir tæki einn klukkutíma að frysta og þar af leiðandi 

minni orku. Gert var ráð fyrir að aukalegur kostnaður fælist í því að halda afurð frosinni. 

Í þeim tilgangi var búinn til dagamarkfaldari sem fólst í því að reikna út meðallengd túra 

hvers skips og deila með þremur (sjá töflu 17).  
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Tafla 17: Mat á frystikostnaði (2) 

Mælikvarði Hausar 

Aðrar 

afurðir 

Orkuþörf á kg (kw/kg) 0,075 0,025 

Olíuþörf l/kg 0,007 0,002 

Dagamargfaldari 8 8 

Heildarolíuþörf l/kg 0,054 0,018 

Kostnaður kr/kg 6,760 2,253 

 

Þessi aðferð leiddi til meðalkostnaðar upp á um 3,5 kr/kg sem er í takt við mat Gylfa 

Guðjónssonar um meðalfrystikostnað vinnslukeipanna. 

3.2.3.5 Skiptahlutur 

Farið var eftir kjarasamningum sjómanna síðan 2009 við innleiðingu skiptahlutar inn í 

módelið.  Skiptahlutfallið ræðst af hversu margir eru innan áhafnar og fjölda aukahluta 

miðað við samsetningu áhafnarinnar (sjá töflur 18 og 19). 

Tafla 18: Skiptahlutfall eftir fjölda í áhöfn 

Áhöfn Skiptahlutfall 

16 27,30% 

17 28,10% 

18 28,90% 

19 29,70% 

20 30,50% 

21 31,00% 

22 31,50% 

23 32,00% 

24 32,50% 

25 33,00% 

26 33,50% 

27 34,00% 
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Tafla 19: Skiptahlutur og launatengd gjöld 

Áhöfn Breyting Hlutir Aukning 

Sjómenn 12 1 0 

Skipstjóri 1 2 1 

Yfirvélstjóri 1 1,8 0,8 

Fyrsti stýrimaður 1 1,5 0,5 

Fyrsti vélstjóri 1 1,5 0,5 

Annar vélstjóri 1 1,25 0,25 

Kokkur 1 1,5 0,5 

Annar stýrimaður 1 1,25 0,25 

Bátsmaður 1 1,25 0,25 

Netamaður  2 1,125 0,25 

Baadermenn  2 1,0625 0,125 

Vinnslustjóri 2 1,0625 0,125 

Samtals 26   4,55 

Messagutti 0 0,5 0,00 

Samtals 26   4,55 

 

Útgerð fær ráðstafaðan svokallaðan útgerðar- eða olíukostnað og ræðst hann af 

markaðsverði á olíu. Síðustu ár hefur olíuverð verið langt fyrir ofan þakið sem miðað er 

við og því er útgerðarhluturinn í hæstu mögulegu prósentu (22 prósent af fob-verði og 

30% miðað við sölur innanlands. Samkvæmt útgáfu hagstofu hafa um 4,7% af tekjum 

frystitogara og ísfiskskipa komið frá viðskiptum innanlands. Ofan á skiptahlutinn bætast 

álögur og launatengd gjöld rétt eins hjá öðrum launþegum (sjá dæmi í töflu 20).   
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Tafla 20: Útreikningur á launakostnaði fyrir Baldvin Njálsson 

Skiptahlutur fob innanlands   

Skiptahlutfall 0,72 0,7   

Hlutfallsleg skipting 0,9568232 0,0431768   

        

  Stuðull Krónur   

Heildarverðmæti 1 954.789.185   

Útgerðarkostnaður 0,280863536 268.165.467   

Eftirstöðvar 0,719136464 686.623.718   

        

  % Kostnaður Uppsafnað 

Skiptahlutfall sjómanna 33,5% 230.018.946 230.018.946 

Aukahlutir borgaðir sér 0,175 40.253.315 270.272.261 

auk 7% álag 0,07 18.919.058 289.191.319 

Orlof (10,17%) 0,1017 29.410.757 318.602.077 

Laun að viðbættu tryggingargjaldi 5,99% 0,0599 19.084.264 337.686.341 

Laun að viðbættu mótframlagi í lífeyrissjóð 
8% 0,08 27.014.907 364.701.248 

Tryggingar 3,33% Veikindi og slys 0,0333 12.144.552 376.845.800 

        

Launakostnaður hlutaskiptakerfis 54,88%     

Skiptahlutfall / áhöfn 1,29%     

 

Gera má ráð fyrir að um 63% kostnaði ofan á skiptahlutfallið í launatengd gjöld.  

3.2.3.6 Flutningskostnaður 

 Samkvæmt tölum Hagtíðinda fyrir frysti- og ísfisktogara fyrir árið 2010 var 

flutningskostnaður sem hlutfall af veiddu kílói af afla 3,55 krónur.  

Tafla 21: Forsendur flutningskostnaðar 

Flutningskostnaður 

Samkvæmt tölum úr Hagtíðindum fyrir árið 

2010 

Nýtingarstuðull 60% 70% 80% 

Meðaltal kr/kg af afla 3,550 3,550 3,550 

Meðaltal kr/kg af afurð 5,92 5,07 4,44 

 

Aðspurður taldi Einar Eyland, svæðisstjóri Eimskip á Norðurlandi þessa tölu vera 

töluvert lága. Taldi hann að 20 krónur væru nærri lagi. Gylfi Guðjónsson hjá FISK áætlaði 

kostnað útgerðarinnar 28 krónur á kíló af veiddum afla.  
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3.2.3.7 Útgerðarkostnaður 

Notast var við tölur hagtíðinda við ákvörðun á viðmiði fyrir útgerðarkostnaði. Inní 

útgerðarkostnaði telst laun v/skrifstofu, annar skrifstofukostnaður, sölu- og 

markaðskostnaður og önnur gjöld.  

Tafla 22: Sögulegt hlutfall útgerðarkostnaðar (sundurliðað) 

Útgerðarkostnaður 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Meðaltal 

2.9  Laun v/skrifstofu 0,92% 3,16% 0,00% 0,05% 0,05% 0,17% 0,12% 0,04% 0,75% 

2.10 Skrifst.kostnaður 1,33% 1,73% 0,25% 1,80% 2,04% 1,68% 1,41% 1,98% 1,45% 

2.12 Sölukostnaður 0,69% 0,50% 0,19% 0,10% 1,42% 0,17% 0,15% 0,22% 0,76% 

2.15 Önnur gjöld 3,93% 5,94% 8,46% 5,58% 4,27% 9,41% 2,43% 3,45% 5,09% 

Samtals 6,87% 11,34% 8,90% 7,54% 7,79% 11,43% 4,11% 5,69% 7,74% 

3.2.4 Inntaksbreytur tengdar afla og afurðarverðmæti 

 

3.2.4.1 Aflatölur 

Við öflun inntaksbreyta fyrir afla var stuðst við gögn frá Fiskistofu. Annars vegar var 

notast við gangasett þar sem gefnar voru upp aflatölur síðustu þriggja fiskveiðiára  eftir 

þyngd afla úr sjó og slægðs afla, sundurliðað eftir tegundum og frystitogara. Hins vegar 

var notast við aflayfirlit frystitogaranna þar sem safnað var upplýsingum fyrir 

fiskveiðiárið 2010-11. Upplýsingarnar sem unnar voru úr aflayfirlitunum voru fjöldi 

landanna, heildarmagn landaðra afurða og sundurliðun á þorskafurðum. Einnig var 

kannaður munurinn á magni í kílóum á meðalþyngd löndunar og  mestu þyngd 

löndunar.  

3.2.4.2 Nýtingarhlutföll og afurðir 

Við vinnslu á nýtingarhlutföllum var unnið útfrá tölum frá Matís. Nýtingarhlutföll fyrir 

þorsk eru meðaltöl meðalfrystitogara.  

Tafla 23: Meðalnýtingarhlutfall þorskafurða meðal frystitogara 

Nýtingarhlutfall samkvæmt  Bætt nýting sjávarafurða  Matís 2011 

Afurð  Flakanýting  Afskurðanýting  Haushlutfall Samtals 

MR/MB  48,50% 2,00% 34,50% 85,00% 

RL/BL  39,90% 9,50% 34,50% 83,90% 

RL/MB  43,80% 5,00% 34,50% 83,30% 
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Fyrir þorsk voru þorskafurðir samkvæmt aflayfirliti dregin saman í eftirfarandi töflu: 

Tafla 24: Dæmi um sundurliðun á þorskafurðum í líkani 

  KG KG KG 

Afurðir ÍSL Erlend Samtals 

Ísaður heill 0 0 0 

Hauskorið 0 0 0 

Heillfr./heill 0 0 0 

MR/MB  279.579 0 279.579 

RL/BL  79.355 0 79.355 

RL/MB  15.905 0 15.905 

Undirmál 0 0 0 

Hausar 182.590 0 182.590 

Afskurður 17.050 0 17.050 

Hrogn 4.706 0 4.706 

Svil 0 0 0 

Samtals 579.185 0 579.185 

 

3.2.4.3 Rúmmál afurða 

Til þess að kanna áhrif reglugerðarinnar er nauðsynlegt að fá innsýn inní hvaða áhrif 

aukin hausanýting hefur á nýtingu lestarýmis togaranna. Þar eru eins og greint hefur 

verið frá mestar líkur á mögulegur flöskuhálsar liggi. Samkvæmt Sigurjóni Arasyni, 

dósent í Matvælaverkfræði við Matvælafræðiskor og deildarstjóri vinnsluþróunardeildar 

Matís ohf. er rúmmál afla hægt að á eftirfarandi hátt:  

Tafla 25: Forsendur rúmmáls 

Rúmmál tonn/m3 

hausar  0,45 

flök/afskurður 0,85 

lifur 0,8 

Heimild: Sigurjón Arason 

Hausar með klumbu (34,5%) hafa þyngdina 0,5 tonn/m3. 
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3.2.4.4 Verðmæti afurða 

Við áætlun á verðmæti þorskafurða var unnið útfrá meðalverðum fiskafurða samkvæmt 

gögnum samtaka fiskvinnslustöðva (SF) frá 2010 (sjá töflu 26). Útgerðir voru beðnar um 

að setja sínar tölur inn í líkanið. Gengið er út frá fob verði þar sem seljandi er ber ábyrgð 

á kostnaði við að koma vöru til skips.  

Tafla 26: Afurðarverð samkvæmt SF fyrir árið 2010 

Heimild Samtök Fiskvinnslustöðva   

  Gögn frá 2010     

        

Vinnsla magn fob kr/kg 

Sjófrystur heill þorskur Samtals 307.833 80.395.871 261 

Fryst þorskhrogn til iðnaðar (kramin, sprungin) Samtals 119.548 28.577.125 239 

Önnur sjófryst þorskflök Samtals 23.868 3.738.395 157 

Sjófrystur heill þorskur Samtals 185.625 48.434.377 261 

Fryst þorskhrogn til iðnaðar (kramin, sprungin) Samtals 429.106 187.347.112 437 

Valin fryst þorskhrogn Samtals 705.145 469.225.343 665 

Sjófryst þorskflök í blokk Samtals 441.720 383.943.656 869 

Önnur sjófryst þorskflök Samtals 10.384.036 8.356.559.379 805 

Frystur þorskur í roðflettum beinslausum bitum Samtals 2.947.040 2.619.278.760 889 

Fryst þorskhrogn til iðnaðar (kramin, sprungin) Samtals 429.106 187.347.112 437 

Valin fryst þorskhrogn Samtals 705.145 469.225.343 665 

Sjófryst þorskflök í blokk Samtals 441.720 383.943.656 869 

Önnur sjófryst þorskflök Samtals 10.384.036 8.356.559.379 805 

Frystur þorskur í roðflettum beinslausum bitum Samtals 2.947.040 2.619.278.760 889 

Annar frystur þorskur í bitum Samtals 243.963 135.456.755 555 

 

Talsverður munur var á afurðarverðum en hér má sjá svar Gylfa hjá FISK Seafood:  

Tafla 27: Dæmi um mun á verðlagi 

Afurðarverð   þorskur   

  Kr/kg (fob Ísland) 

Afurðir Gildi Viðmið 

Ísaður heill   422 

Hauskorið   600 

Heillfr./heill   422 

MR/MB    805 

RL/BL  960 889 

RL/MB  845 869 

Undirmál   120 

Hausar 55 75 

Afskurður 200 75 

Hrogn 320 437 

Svil 150 500 
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Þar sem líkanið notar ekki sundurliðað afurðartölur fyrir aðrar afurðir en þorskafurðir 

þurfti að beita öðrum aðferðum við mat á vermæti annars afla en þorsks. Þar sem 

notast var við aflatölur voru því aflavermæti notað sem grunnur fyrir afurðarverðmæti. 

Þessar tölur var hægt að leiða út, útfrá tölum Hagtíðinda fyrir nokkrar tegundir (sjá töflu 

28).   

Tafla 28: Afurðarverðmæti afla úr sjó 2008-2010 

Kr p kg 2008 2009 2010 

Þorskur Cod  249,34 226,64 271,96 

Ýsa Haddock  173,47 213,77 260,27 

Ufsi Saithe  120,28 181,29 208,63 

Karfi Redfish  145,11 180,23 224,82 

Rækja Shrimp  

 

246,00 

Síld Herring  52,54 64,05 63,15 

Loðna Capelin  35,19 72,73 61,85 

Kolmunni Blue withing  22,14 33,37 52,28 

Makríll  

 

73,21 100,66 

Annað Other  141,42 221,70 252,63 

Heimild: Hagtíðindi (2009, 2010, 2011) 

3.2.5 Aðrar inntaksbreytur  

 

3.2.5.1 Olíuverð 

LÍU gefur upp olíuverðsviðmið samkvæmt olíuverði á markaði í London. Útfrá því 

verði var gerður eftirfarandi útreikningur: 

Tafla 29: Forsendur olíukostnaðar 

Breyta Gildi 

Olíuverð per tonn (USD) 1014,29 

Umreiknistuðull  1087 

Olíuverð per liter 0,93310948 

Gengi 120 

ISK/L 111,97 

Heimild: LÍÚ (2012) 

 

Gylfi Guðjónsson hjá FISK Seafood taldi það olíuverð sem útgerðirnar væru að greiða 

þegar þessi ritgerð var skrifuð vera á bilinu 135-130 krónur á lítrinn.  
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3.2.5.2 Gengi 

Notast var við viðmiðunargengi á Evrum uppá 160 kr. Fyrir 1 Evru og 120 krónur fyrir 

1 Bandaríkjadal (sjá töflu 30). Gengi erlendra gjaldmiðla var ekki tengt við afurðarverð 

en þó við olíu. Þar af leiðandi voru ekki unnar næmisgreiningar á gengi.   

Tafla 30: Viðmiðunarverð gjaldmiðla 

Gjaldmiðill Gengi 

ISK/EUR 160 

ISK/USD 120 
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4 Líkanið 

Markmiðið með líkaninu var að geta látið það umbreyta aflatölum og kostnaðarbreytum 

yfir í samsvarandi rekstrar- og efnahagsreikninga. Einnig var lagt mat á áhrif á 

nýtingarhlutfall lestarrýmis. Í báðum tilvikum var þörf á að tengja óskyld gögn og þarf af 

leiðandi gæti það orsakað skekkju í niðurstöðum að einhverju leiti. Reynt er að útskýra 

þær aðferðir sem beitt var  við samsetningu mismunandi gagna í umfjölluninni sem hér 

fylgir. Þær aflatölur sem notaðar voru eru frá síðasta heila fiskveiðiári (2010/2011) en 

aflasamsetning skipa breytist að einhverju leiti frá ári til árs.  

4.1 Rekstrarreikningur 

Forsendur um aflamagn og verðmæti ásamt forsendum um kostnað voru nýttar til þess 

að smíða rekstararreikning fyrir hvern togara fyrir sig. Hér fylgir útskýring á þeim 

skrefum sem voru tekin til þess að umbreyta inntaksforsendum yfir í rekstarniðurstöðu. 

4.1.1 Tekjur 

Til þess að áætla tekjur af veiðum á þorsk eru mismunandi afurðir einfaldlega 

margfaldaðar með magni og afurðarverði, sundurliðað á milli afla veiddum innan og 

utan lögsögu. Tekjur af öðrum tegundum eru áætlaðar í nokkrum skrefum: 

1. Aflamagn hverrar tegundar er inntaksbreyta en gert er ráð fyrir að aflinn sé 

unnin í flök nema annað sé tilgreint.  

2. Magntölur landaðra þorskafurða  og magntölur úr flakanýtingu annarra afurða 

eru dregnar frá heildarmagni landaðra afurða. Það sem eftir stendur er flokkað 

sem landaðar aukaafurðir.  

3. Heildaraflamagn að undanskildum þorskafla  og flakanýtingu annars afla gefur 

okkur eftirstöður sem jafngilda heildarmagni mögulegra aukafurða.  

4. Landaðar aukaafurðir er því deilt með heildarmagni aukaafurða og þar með 

nýtingarhlutfall aukaafurða fundið. 

5. Því næst er flakanýting dregin frá heildarmagni slægðs afla og eftirstöðvarnar 

margfaldaðar með nýtingarhlutfalli aukaafurða.  
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6. Vegið meðalverð hverrar tegundar er fundið með því að deila vermæti fyrir afla 

með nýtingarstuðli tegundarinnar.  

7. Afurðarmagnið er því marfaldað með vegnu meðalverði.  

4.1.2 Kostnaðarliðir 

Eftirfarandi útreikningar eru notaðir til þess að áætla kostnaðarliði: 

4.1.2.1 Tryggingarkostnaður 

 

Tafla 31: Útreikningar á tryggingarkostnaði 

Tryggingarkostna

ður % Upphæð 

Afli 0,008 7.638.313 

Eignir 0,01 9.110.170 

Samtals   16.748.484 
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4.1.2.2 Olíukostnaður 

 

Tafla 32: Útreikningur á olíukostnaði 

  Leið 1 Forsenda     

A Lítrar per veitt kg af afla 0,4     

          

B Heildarafli 4.644.453     

C Olíunotkun (l) 1.857.781   A*B 

D Olíuverð (kr) 125,0     

  Heildar olíukostnaður 232.222.650   C*D 

 

4.1.2.3 Umbúðarkostnaður 

 

Tafla 33: Dæmi um útreikning á umbúðarkostnaði 

Afurð Kr/kg kg Samtals 

Þorskur       

Ísaður heill 8 0 0 

Hauskorið 8 0 0 

Heillfr./heill 8 0 0 

MR/MB  15 279.579 4.193.685 

RL/BL  15 79.355 1.190.325 

RL/MB  15 15.905 238.575 

Undirmál 8 0 0 

Hausar 8 182.590 1.460.720 

Afskurður 6 17.050 102.300 

Hrogn 8 4.706 37.648 

Svil 8 0 0 

        

Aðrar afurðir 8 579.185 22.060.648 
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4.1.2.4 Frystikostnaður 

 

Tafla 34: Dæmi um útreikning á frystikostnaði 

 

 

4.1.2.5 Löndunarkostnaður 

 

Tafla 35: Dæmi um útreikning á löndunarkostnaði 

Löndunarkostnaður núverandi 

Kr./kg 3,5 

KG af afurðum landað 3.336.766 

Löndunarkostnaður 11.678.681 

 

4.2 Áhrif á nýtingu lestarrýmis 

Til þess að kanna áhrif reglugerðarinnar á nýtingu lestarrýmis þarf að umbreyta 

kílóatölum um afla yfir í rúmmetra. Rúmmassi afurða er misjafn og því þurfti að útbúa 

reiknivél fyrir það inn í líkanið. Fyrir þorskafla voru afurðir sundurliðaðar eftir 

upplýsingum úr aflayfirliti og því var hægt að umreikna það úr hörðum tölum. Taka 

þurfti þó tillit til þess að massinn hausa breytist við það að klumban sé skorin af.  

Útreikningar á rúmmáli annars afla voru heldur háðari forsendum um hvernig aflinn 

er unninn. Í stuttu máli gengið út frá því að afli væri flakaður nema að önnur vinnsla lægi 

fyrir. Haushlutföll voru fenginn unnin útfrá nýtingartölum frá Matís. Út frá aflatölum var 

reiknað út hversu stórt hlutfall af aukaafurðum skila sér í land. Nýtingarhlutfallið var 

síðan margfaldað með magni aukaafurðar hverrar tegundar (slægður afli – flakanýting). 

Frystikostnaður Núverandi     

  Hausar (spá) 
Aðrar 

afurðir Samtals 

Afurðarmagn (kg) 182.590 3.154.176 3.336.766 

Olíuþörf (l/kg) 0,0541 0,0180 0,0200 

Olíuþörf (l) 9.874 56.858 66.733 

Kostnaður (kr) 1.234.290 7.107.304 8.341.594 

Kostnaður (kr/kg) 6,75 2,25 2,50 
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Gert var ráð fyrir að hausar væru að jafnaði 25% af slægðum afla og að hausar og 

afskurður væri nýtt í sömu hlutföllum. Þannig var rúmmassi aukaafurða hjá öðrum afla 

en þorskafla áætlaður.  

4.3 Núverandi nýting hausa 

Til þess að finna núverandi nýtingu hausa þurfti að tengja saman gögn um vinnslu á 

þorskafla og nýtingarhlutföll frystitogara. Í aflayfirliti Fiskistofu má finna sundurliðun 

afurða sem er landað. Unnin flök eru annað hvort roðlaus með beini, roðlaus með beini 

eða bein- og roðlaus. Hver vinnsluaðferð hefur mismikla nýtingu flaks sem hlutfall af 

slægðum þorsk. Það sama má segja um haushlutfallið. Að jafnaði er haushlutfall sem 

skorið er að slægðum þorski 34,5% af heildarstærð. Þannig er hægt að áætla hversu 

mikið magn af hausum  af veiddum afla (slægður afli * haushlutfall). Í aflayfirliti má finna 

hversu mikið magn af hausum og afskurði skilaði sér í land. Einhver skekkja kann þó að 

vera á áætluðu heildarmagni hausa og raunvergu magni.  Með öðrum orðum, ef 

haushlutfall í hausara á frystitogara er að jafnaði lægra en meðaltal fiskistofu er 

heildarmagn hausafskurðar lægra og því er skilahlutfallið vanmetið.  

Eftir að magn vannýttra hausa hafði verið fundið var það umreiknað í rúmmál og áhrif 

á nýtingu lestarrýmis kannað.  

4.4 Sjóðstreymisgreining 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni um það hvaða breytingar útgerðir væru 

líklegar til þess að á sjóvinnslunni til þess að koma til móts við reglugerðina voru fjórar 

möguleikar breytingar skilgreindar. Fyrir hverja breytingu var gerð sjóðstreymisgreining 

sem miðaðist í öllum fjórum tilvikum við 7 ár, þar sem gert var ráð fyrir að útgerðin 

myndi afskrifa fjárfestinguna eins hratt og hægt væri. Sviðsmyndirnar fjórar eru 

eftirfarandi:  

1. Engin breyting á vinnslu. 100% af hausum (34,5% af slægnum fisk) eru heilfrystir 

og færðir í land.  

2. Fjárfest er í Baader 444 hausara sem gerir það að verkum að krummi bætist inn í 

flakanýtingu á þorski, ýsu og ufsa. Klumban er einnig nýtt. Fjárfestingarkostnaður 

er metinn á 40 milljónir króna og er gert ráð fyrir að fjölga þurfi um einn í áhöfn. 
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3. Fjárfest er í Mesa gelluvél. Gellur, kinnar og klumbur eru unnar úr 34,5% 

hausum. Enginn bætist við áhöfn en vélin kostar 7 milljónir. 

4. Fjárfest er í Mesa gelluvél. Haus er gellaður og frystur fyrir þurrk. Gellur, kinnar 

og klumbur eru unnar úr 34,5% hausum. Enginn bætist við áhöfn en vélin kostar 

6,6 milljónir. 

Þegar sjóðstreymisgreiningar eru gerðar á fyrirtækjum er iðurlega gert ráð fyrir 

lokavirði. Í þessari greiningu er um verkefni að ræða og því ekki gert ráð fyrir neinu 

lokavirði. Þannig er munurinn á niðurstöðum á leið tvö, þrjú og fjögur samanborið við 

leið eitt (óbreytt ástand) í raun núvirði fjárfestingarinnar miðað við sjö ára líftíma 

vélanna. Hafa ber þó að hafa í huga að raunverulegur endingartími vélanna er líklegast 

lengri.  

Til samanburðar var einnig framkvæmd greining á innri ávöxtun (e. Internal rate of 

return) frystitogarans. Innri ávöxtun er hentug aðferð við arðsemismat á verkefnum en 

hún segir okkur hver ávöxtunarkrafa verkefnisins þyrfti að vera til þess að núvirði væri 

jafnt og núll. Við útreikninga á innri ávöxtun var litið á það sem svo að eignir á 

efnahagsreikningi skipsins (verðmæti skips auk veltufjárbindingu) sé fjárfest í verkefnið, 

rétt eins og ef önnur útgerð myndi kaupa skipið. Við fjárfestinguna bætist svo 

fjárfestingakostnaður hvers verkefnis (leið tvö til þrjú). Að sjöunda ári liðnu er svo gert 

ráð fyrir að skipið auk búnaðar sé selt á 80% af bókfærðu virði. Það verkefni sem fær 

hæstu innri vextina ætti því að vera álitlegasti kosturinn  við nýtingu aflans. 
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5 Niðurstöður 

Hver eru áhrif reglugerðar 810/2011 á arðsemi fyrstitogaraútgerðar? Stutta svarið við 

þessari spurningu er nánast engin.  

Breytingar voru gerðar á reglugerðinni þannig að skip með undir 600 m3 nýtanlegt 

lestarrými hlutu undanþágu frá reglugerðinni. Togarar með nýtanlegt lestarrými á bilinu 

600-800 m3 þurfa að skila að minnsta kosti 30% aflans í land og skip með nýtanlegt 

lestarrými stærra en 800 m3 þurfa að skila 40% hausa í land frá og með 1. september 

2012. Ekki er mér ljóst hver ástæðan er fyrir því að stærri skip þurfa að koma með hærra 

hlutfall til baka. Svo virðist vera sem ráðuneytið hafi ekki vitað hvert nýtanlegt 

lestarrými allra togaranna var þegar að reglugerðin var sett. Þegar núverandi 

hausanýting er skoðuð má sjá að 7 af 11 togurum voru þegar fiskveiðiárið 2010/11 yfir 

þeim mörkum sem reglugerðin setur skilyrði um (sjá töflu 36).  

Tvö skipanna, Þerney og Snæfell, skila engum hausum í land. Ætla má að ástæðan 

fyrir því að engir hausar eru nýttir sé sú að frystikerfið henti ekki fyrir það, þar sem 

hausar passa illa í lóðrétt frystikerfi. Sé það raunin myndi það þýða að fjárfesta þyrfti í 

nýju frystikerfi til þess að fylgja reglugerðinni eftir en sú fjárfesting þyrfti einungis að 

vera kostnaðarfærð á 6 milljónir á ári samanlagt fyrir bæði skip til þess að aðgerðin bæri 

tap (sem dæmi: 40 milljónir afskrifaðar á 7 árum jafngildir 5,7 milljónum í árlegar 

afskriftir). Möguleg útkoma er sú að það borgi sig fyrir útgerðir þessara tveggja skipa að 

einfaldlega minnka nýtanlegt lestarrými niður fyrir 600 m3. 

Tvö önnur skip, Þór og Örfirisey eru undir settum mörkum en verðmæti allra 

vannýttra hausa á þessum tveimur skipum er samanlagt um  37 milljónir á ári miðað við 

sókn í þorsk fyrir fiskveiðiárið 2010/11. Samkvæmt útreikningum líkansins myndi frjálst 

sjóðstreymi aukast um tæpar 6 milljónir samanlagt við það að skila öllum hausum í land. 

Þetta eru því ekki stórar tölur sem um ræðir. 
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Tafla 36: Niðurstöður líkans fyrir hvern togara 

        Vannýttir hausar 

Togari Tekjur FCFF Hausanýting Verðmæti Hagnaður 

Arnar 1.595.330.079 115.170.340 59,98% 7.087.159 702.319 

Þór 1.653.852.164 1.346.517.689 11,70% 21.118.723 3.224.815 

Brimnes 1.739.587.833 -25.195.208 100,00% 0 0 

Örfirisey 1.554.787.033 158.687.986 28,45% 16.117.908 2.618.068 

Freri 923.005.697 37.915.432 46,50% 9.289.808 1.446.369 

Þerney 1.502.651.832 106.871.727 0,00% 24.693.840 4.288.518 

Snæfell 1.742.578.221 281.666.136 0,00% 12.867.824 2.025.070 

Baldvin 
Njálsson 954.789.185 68.993.511 65,21% 7.307.169 1.221.605 

Örvar 1.321.195.351 238.058.337 98,93% 540.664 112.252 

Höfrungur III 1.749.677.146 236.145.548 43,83% 15.337.750 2.628.206 

Venus 1.752.982.930 273.662.654 41,24% 1.663.696 206.289 

Samtals 16.490.437.470 2.838.494.153   116.024.543 18.473.510 

 

Þegar horft er til hvaða áhrif reglugerðin gæti haft á landað magn hausafurða má sjá 

að mismunurinn á núverandi magni og væntu magni eftir að reglugerðin fer í gang er 

ekki nema 33.452 kíló eða 4,6% aukning á núverandi nýtingu eða 1,5% af heildarmagni 

hausa. Ef miðað er við þá aðila sem ekki eru nú þegar yfir lágmarki og aðrir skili óbreyttu 

magni fer þessi tala upp í 275 þúsund kíló. Í engu tilviki virðist sú aukning á hausanýtingu 

sem reglugerðin hefur í för með sér hafa teljanleg áhrif á nýtingu lestarrýmis. Helst væri 

það Þerney sem er með hátt nýtingarhlutfall og mikla aukningu eða 5,6% við fulla 

nýtingu. Að jafnaði myndi 100% hausanýting jafngildi 2,2% aukningar á nýtingarhlutfalli 

lestarrýmis í þessari greiningu en (óvegið) meðalnýtingarhlutfall er 65% (sjá töflu 37). 
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Tafla 37: Áhrif reglugerðar á magn og nýtingu lestarrýmis 

  Þorskhausar (kg)         Nýting lestarrýmis   

Togari Nýttir Ónýtt Heild Reglugerð Mismunur Aukning Nú 100% Aukning 

Arnar 141.616 94.495 236.111 0,4 -47.171 0 77,2% 78,7% 1,5% 

Þór 37.309 281.583 318.892 0,4 90.248 90.248 63,9% 68,8% 4,9% 

Brimnes 5.315 0 5.315 0,4 -3.189 0 82,5% 82,5% 0,0% 

Örfirisey 85.445 214.905 300.350 0,4 34.695 34.695 70,4% 74,0% 3,6% 

Freri 107.675 123.864 231.539 0,3 -38.213 0 49,8% 52,3% 2,5% 

Þerney 0 329.251 329.251 0,3 98.775 98.775 81,7% 87,3% 5,6% 

Snæfell 0 171.571 171.571 0,3 51.471 51.471 64,2% 67,6% 3,4% 

Baldvin Njáls. 182.590 97.429 280.019 0,3 -98.584 0 56,2% 58,2% 2,0% 

Örvar 0 0 0 0,3 0 0 35,0% 35,1% 0,1% 

Höfrungur III 159.555 204.503 364.058 0,3 -50.337 0 85,7% 85,7% 0,0% 

Venus 15.567 22.183 37.750 0,3 -4.242 0 48,0% 48,6% 0,6% 

Samtals 735.072 1.539.785 2.274.857   33.452 275.190 65,0% 67,2% 2,2% 

 

Leiða má líkur að því að þegar samið var við útgerðirnar um breytingar frá 

upphaflegu reglugerðinni að ráðuneytið hafi ekki haft fyllilegar upplýsingar um þau áhrif 

sem reglugerðin myndi leiða af sér. Því ætti annars að setja reglugerð sem hefur jafn 

lítilvænleg áhrif? Geti jafnframt verið að aðilar útgerðarinnar hafi leikið á mótaðila sína 

þar sem meirihluti togaranna virðist hafa rými til þess að minka skil á hausafurðum 

miðið við núverandi nýtingu.  

Þegar skoðað er hvaða tæknilegu kostir eru í boði við frekari nýtingu afla má sjá að í 

nánast öllum tilvikum höfðu bættar nýtingaraðferðir hærra núvirði en núverandi vinnsla 

þar sem hausar eru frystir heilir. Virðismat var framkvæmt á fjórum sviðsmyndum með 

tilheyrandi fjárfestingakostnaði þar sem áætlað var núvirði hvers verkefnis fyrir hvern 

togara fyrir sig. Sviðmyndirnar voru (1) engin breytingu á vinnslu og 100% hausanýting, 

(2) betri flakanýtingu með nýjum hausara á þorsk, ýsu og ufsa, (3) vinnsla á gellum, 

kinnum og klumbum og (4) gellur og haus unninn fyrir þurrk (sjá töflu 38). Misjafnt var á 

milli skipa hvaða leið kom best út en vegur þar mest aflasamsetning (sjá töflu 39).     
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Tafla 38: Núvirt sjóðstreymi yfir 7 ára tímabil 

  NPV         

 Skip Leið eitt Leið tvö Leið þrjú Leið 4 

Arnar 609.666.024 1.439.309.119 313.989.413 993.646.277 

Þór 1.140.581.254 1.446.418.510 1.272.627.774 1.600.930.420 

Brimnes -77.093.802 390.770.917 81.352.435 1.729.207 

Örfirisey 900.601.430 1.125.305.630 1.084.967.910 1.395.840.239 

Freri 251.304.643 384.249.616 371.793.709 477.587.313 

Þerney 618.543.665 884.602.049 707.635.376 826.995.542 

Snæfell 1.553.923.488 1.763.270.789 1.586.895.339 1.936.312.143 

Baldvin Njálsson 400.381.974 567.828.760 539.184.338 721.678.305 

Örvar 1.300.237.062 1.375.255.289 1.395.529.662 1.683.310.479 

Höfrungur III 1.317.753.248 1.580.813.083 1.521.538.659 1.962.003.477 

Venus 1.504.211.947 1.888.047.034 1.623.936.585 2.053.513.471 

Samtals 9.520.110.932 12.845.870.799 10.499.451.198 13.653.546.874 

 

Tafla 39: Umframvirði leiða 2-4 yfir leið 1 

  Mismunur     

Skip Leið tvö Leið þrjú Leið 4 

Arnar 829.643.096 -295.676.611 383.980.253 

Þór 305.837.256 132.046.519 460.349.165 

Brimnes 467.864.720 158.446.237 78.823.010 

Örfirisey 224.704.201 184.366.481 495.238.809 

Freri 132.944.974 120.489.066 226.282.671 

Þerney 266.058.384 89.091.710 208.451.877 

Snæfell 209.347.301 32.971.851 382.388.655 

Baldvin Njáls. 167.446.786 138.802.364 321.296.331 

Örvar 75.018.227 95.292.600 383.073.417 

Höfrungur III 263.059.836 203.785.411 644.250.230 

Venus 383.835.087 119.724.638 549.301.524 

Samtals 3.325.759.866 979.340.266 4.133.435.942 

 

Innri ávöxtun var mjög breytileg á milli skipa en arðsömustu leiðirnar voru í öllum 

tilvikum annað hvort leið 2 eða 4 (sjá tjöflu 40). Innri ávöxtun er sú ávöxtunarkrafa sem 

gerir núvirði sjóðstreymis núll. Til samanburðar má nefna að ávöxtunarkrafan í 

sjóðstreymisgreiningunni var 8,85%. Við það bætist svo að ávöxtunarkrafa á 
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aflaheimildir eða kostnaður við leigu aflaheimilda er ekki inní þessum tölum og þarf því 

að bæta ofan á. Ef við gerum ráð fyrir að til þess að fá ásættanlega rentu á auðlindina 

þurfi 4% álag ofan á ávöxtunarkröfu togarans eru ekki nema fimm af þessum ellefu 

skipum sem ná þeirri tæplega 13% ávöxtun sem þyrfti til þess standa undir væntingum.    

Tafla 40: Niðurstaða úr IRR greiningu 

  IRR       

 
Togari Leið eitt Leið tvö 

Leið 
þrjú 

Leið 
fjögur Besta leið 

Arnar 4% 18,25% -2% 11% Leið tvö 

Þór 13% 17,61% 15% 20% Leið fjögur 

Brimnes -9% -2,45% -7% -7% Leið tvö 

Örfirisey 9% 13,24% 13% 18% Leið fjögur 

Freri -3% 0,11% 0% 1% Leið fjögur 

Þerney 5% 10,08% 7% 9% Leið tvö 

Snæfell 29% 32,74% 30% 37% Leið fjögur 

Baldvin Njálsson 4% 8,38% 7% 12% Leið fjögur 

Örvar 23% 24,04% 25% 31% Leið fjögur 

Höfrungur III 19% 23,12% 22% 30% Leið fjögur 

Venus 22% 29% 24% 32% Leið fjögur 

 

Ef hægt er að fullvinna hausa um borð í vinnsluskipunum án þess að mikill þörf verði 

á að auka við áhöfn ættu niðurstöður þessarar greiningar að gefa jákvæða mynd af 

arðbærni þesskonar verkefna. Þó hefur ekki verið tekið tillit til þess hvaða áhrif aukið 

framboð gæti haft á verð en ákaflega líklegt er að undir þessari reglugerð geti 

útgerðirnar haft góða stjórn á framboði hausa.  

Með hliðsjón að IRR greiningunni að ofan má færa rök fyrir því að reglugerð eins og 

810/2011, hafi þau áhrif að mismunað sé á milli markaðsaðila. Þó svo að allir séu 

skyldaðir til þess koma með hausa í land, gætu sumir aðilar neyðst til þess að fara út í 

miklar fjárfestingar, jafnvel með neikvæðum væntum hagnað. Reglugerðir fyrir 

atvinnugreinar eins og útgerðir ættu að hvetja markaðsaðila til fjárfestingar í verkefnum 
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með jákvætt vænt núvirði. Ef til að mynda markmið reglugerðarinnar er að aflinn sé 

nýttur betur, væri heillavænlegra að sníða reglugerðina á þann veg að hverjum aðila sé 

gefinn kostur að finna leiðir til að ná settu markmiði.   
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