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Útdráttur 
	  
Sjávarútvegurinn er ein öflugasta atvinnugrein íslensks þjóðfélags og í þessari ritgerð 

verður fjallað um sögu og þróun fiskveiðistjórnunar á Íslandi. Litið verður til vanda 

fiskveiðistjórnunar í sjávarútvegi, fjallað verður um þau hagrænu vandamál sem 

fylgja frjálsum fiskveiðum og það hvernig aflamarkskerfi urðu til. En jafnframt 

viðleitni til að leysa umræddan vanda. En takmörkun á aðgengi að auðlindinni hefur 

gert það að verkum að það verður til umframarður í greininni sem kallast 

auðlindarenta. Gjaldtakan sem tengist henni er umdeild og í þessari ritgerð verða 

álitamál tengd þeim deilum rakin. Í kjölfar þess verður fjallað um viðleitni stjórnvalda 

til þess að ná sátt um stjórnun veiðanna og framtíð umhverfisins í sjávarútvegi.  

Til þess að kanna áhrif veiðigjaldanna var framkvæmd eigindleg rannsókn með 

djúpviðtölum. Sett var fram rannsóknaspurningin: „Er veiðigjaldið hagkvæmt eða er 

verið að knésetja eina af helstu atvinnugreinum landsins?” Notast var við fyrirfram 

ákveðinn umræðuramma til þess að stýra viðtölunum sem saminn var með tilliti til 

hins fræðilega hluta þessarar ritgerðar. Viðmælendur rannsóknarinnar voru fimm í 

heildina og starfa þeir allir í sjávarútvegi. Þar sem að úrtakið var lítið er ekki unnt að 

alhæfa út frá niðurstöðum viðtalanna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

veiðigjöldin séu alltof há og þar sem skattlagningin er miðuð við afkomu 

sjávarútvegsins í heild leggist hún afar þungt á einstök fyrirtæki.  
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Inngangur 
	  
Saga sjávarútvegsins er stór hluti Íslandssögunnar og í rauninni umtalsverður hluti af 

menningar- og atvinnusögu landsins. Um aldir var Ísland fátækt bændasamfélag en 

landbúnaður var frekar talinn ein mikilvægasta atvinnugrein landsmanna, hvort sem 

litið er til fæðuframboðs eða atvinnusköpunar. Síðan þá hefur margt breyst og breytti 

Iðnbyltingin miklu í íslensku samfélagi þótt margt hafi gengið á áður. Iðnbyltingin hér 

á landi hófst á fyrsta áratug 20. aldar og var hún uppspretta vaxtar og breytinga á 

efnahagslífi Íslendinga. Sjávarútvegurinn varð mikilvægari, skipafloti landsmanna 

breyttist úr seglskipum í vélknúin skip sem gátu stundað veiðar allan ársins hring. Í 

kjölfar þess kom fyrsti togarinn til landsins á fyrsta tug 20. aldarinnar og fjölgaði 

þeim ört næstu árin. Það leiddi til þess að fiskafli jókst gríðarlega sem skapaði 

atvinnu-og útflutningstekjur. Í fyrri heimsstyrjöldinni komu þó upp vandræði við að 

flytja fiskinn út, því þá var komin kreppa í helstu viðskiptalöndum Íslands. Það leiddi 

síðan til þess að eftirspurn minnkaði, hagnaður af útflutningi dróst saman og tap varð 

á rekstri útgerða. Það var ekki fyrr en í síðari heimsstyrjöldinni sem íslenskt 

efnahagslíf náði sér aftur á strik. Mikið atvinnuleysi varð í kjölfar kreppunnar en með 

komu hernámsliðs Breta til Íslands í síðari heimsstyrjöldinni sköpuðust mikil 

atvinnutækifæri og högnuðust Íslendingar gríðarlega á siglingum með fisk til 

Bretlands. Verðmætar útflutningsafurðir á 19. og 20. öld urðu undirstaða endurreisnar 

og uppbyggingar íslensks samfélags. Með þessari uppbyggingu og endurnýjun 

breyttist íslenskt samfélag mikið, lífskjör bötnuðu og betra skeið hófst. Þróunin varð 

sú að skipflotinn stækkaði sífellt og tækniframfarir við veiðarnar voru örar. Það leiddi 

til þess að flestir nytjastofnar urðu fullnýttir og sumir ofveiddir. Stjórn fiskveiða á 

Íslandi hefur frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar byggt á lögum um verndun 

fiskimiða landgrunnsins frá 1948 (Jón Þ. Þór, 2003). Ýmsar leiðir hafa í gegnum 

tíðina verið reyndar til að takmarka veiðar, með misgóðum árangri. En frá því að 

kvótakerfið var innleitt um níunda áratuginn hefur arðsemi í sjávarútvegi aukist til 

muna (Arion banki, 2011). Kvótakerfið var sett á í neyð þar sem takmarkalausar 

veiðar leiddu til þess að nytjastofnar við landið voru komnir í sögulegt lágmark. Þar af 

leiðandi voru sett lög um það hversu mikinn heildarafla útgerðir og sjómenn máttu 

veiða af hverri fisktegund á hverju tímabili. Kvótakerfið er talið vera grundvöllur þess 

að á Íslandi er rekinn sjálfbær og arðbær sjávarútvegur þar sem markmið laganna er 
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að vernda fiskistofna og auka hagkvæmni. Kvótakerfið hjálpar fyrirtækjum að 

skipuleggja veiðar og vinnslu með tilliti til markaðsaðstæðna. Árið 1990 var síðan 

gerð grundvallarbreyting á fiskveiðistjórnunarkerfinu en þá voru lög um 

aflamarkskerfi með frjálsum framsalsheimildum samþykkt. Þá var útgerðum óháð 

veiðireynslu leyft að kaupa og selja aflaheimildir. Framsalið hefur verið umdeilt hér á 

landi en þegar kvóti er seldur úr byggðum leiðir það til þess að atvinna hverfur og 

byggðunum hnignar. En til þess að aflamarkskerfi skili árangri er mikilvægt að 

aflaheimildir séu framseljanlegar. Annars munu hagkvæmar útgerðir ekki geta keypt 

út þær óhagkvæmu. Hagræðingin felst í því að sókn dregst saman og veiðiheimildir 

flytjast frá þeim sem ekki geta skapað arð úr þeim. Þar af leiðandi hafa margar 

útgerðir á síðustu tveimur áratugum eða svo sameinast til að auka hagræðingu í 

rekstri. Samkeppni óx innan greinarinnar samhliða því að aðgangur að auðlindinni var 

takmarkaður. Á sumum náttúrulegum auðlindum er skortur og þessi skortur getur 

skapað umfram hagnað. Umframhagnaður fyrirtækja sem myndast við nýtingu á 

auðlindum er kallaður auðlindarenta. Takmörkun á aðgengi að auðlindinni hefur gert 

það að verkum að skapast hafa skilyrði til myndunar auðlindarentu. Auðlindarenta er 

skilgreind sem arður sem myndast í atvinnustarfsemi sem byggist á nýtingu 

náttúruauðlinda umfram rekstrarkostnað og ávöxtun þess fjár sem bundið er í 

starfseminni. Það hefur verið umdeilt hvernig á að skipta auðlindarentunni á milli 

eigenda auðlindanna og þeirra sem nýta hana. Eins og áður hefur komið fram er 

auðlindin takmörkuð, svo að því sjónarmiði hefur verið haldið fram að þá sé 

nauðsynlegt að borgað sé auðlindagjald, því annars geti þegnar landsins sóað 

auðlindinni. Sú leið sem hefur verið farin hér á landi til þess að nálgast þessa 

auðlindarentu er að greitt sé fyrir nýtingu auðlindarinnar í formi veiðigjalda. 

Veiðigjöld voru fyrst lögð á 2002, en það var hóflegt gjald sem var magn- og 

afkomutengt. Því var ætlað að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir og stuðla að 

verndun nytjastofna. Veiðigjöld og álagning þeirra hélst nánast óbreytt til ársins 2012 

en þá var nýtt frumvarp lagt fram sem var samþykkt árið 2012. Í framhaldinu voru 

veiðigjöld lögð á í tvennu lagi. Annars vegar er fast gjald, svokallað almennt 

veiðigjald og er það 9,5 krónur á hvert þorskígildiskíló og leggst gjaldið á allan afla. 

Hins vegar er sérstakt veiðigjald breytilegt gjald sem ræðst af áætluðum reiknuðum 

hagnaði af veiðum og vinnslu á grundvelli gagna fyrri ára. Sérstaka veiðigjaldið 

skiptist skiptist í gjald fyrir botnfiskveiðar og uppsjávarveiðar. Sérstaka veiðigjaldið 

árið 2012/2013 var mjög umdeilt og talið íþyngjandi fyrir útgerðina. Veiðigjaldinu 
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hefur lítið verið breytt frá árinu 2012, þó var samþykkt bráðabirgðaákvæði sem 

lækkaði veiðigjaldið á ný. En núna er unnið að nýju frumvarpi, en það ríkir óvissa um 

það hvort og hvenær það verður samþykkt á Alþingi árið 2015. Veiðigjaldið hefur 

mikið verið gagnrýnt af þeim sem starfa í greininni og nefna þeir þar meðal annars 

mismunun sem þeir kveðast finna fyrir gagnvart öðrum greinum sem nýta auðlindir 

Íslands. Einnig er umdeilt hvernig best skuli staðið að gjaldtökunni og í þessari ritgerð 

verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni:   

„Er veiðigjaldið hagkvæmt eða er verið að knésetja eina af helstu atvinnugreinum 

landsins?“. 

Markmiðið með rannsóknarspurningunni er að skoða áhrif veiðigjalda á starfsemi 

sjávarútvegsfyrirtækja. Litið verður til vanda fiskveiðistjórnunar í sjávarútvegi, fjallað 

verður um þau hagrænu vandamál sem fylgja frjálsum veiðum og það hvernig 

aflamarkskerfið varð til. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem djúpviðtöl voru 

tekin við fimm einstaklinga sem allir starfa við sjávarútveg. Í viðtölunum var notast 

við fyrirfram ákveðinn umræðuramma til þess að stýra þeim. Einnig var eitt einstakt 

fyrirtæki tekið fyrir, Fisk Seafood ehf. sem býr að fjórðu mestu aflaheimild 

sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi. Hvati til verkefnisins kom þaðan, en annar 

rannsakandinn tengist fyrirtækinu og samfélaginu sem það starfar í. Áhugi vaknaði 

við umræðu almennings um sjávarútveginn og ýmsar spurningar tóku að brenna á 

vörum. Þetta verkefni er tilraun til að svara þeim spurningum og setja fram innlegg í 

umræðu um sjávarútveg á Íslandi. Þar er meðal annars greint frá því hvernig 

veiðigjaldið lagðist þungt á rekstur fyrirtækisins og þeirri hagræðingu sem fyrirtækið 

hefur beitt í rekstrinum. En á síðastliðnum árum hefur skipum í rekstri fækkað, 

launakostnaður hefur lækkað ásamt því sem ýmsum öðrum smærri aðgerðum hefur 

verið beitt. Þrátt fyrir það hefur Fisk Seafood ehf. alla burði til þess að styrkjast á 

næstu árum en til þess að geta haldið áfram fjárfestingu og þróun þarf stöðugleika. 

Fjallað verður síðan um viðleitni stjórnvalda til þess að ná sátt um stjórnun fiskveiða 

og framtíðarumhverfi sjávarútvegsins. Saga íslensks sjávarútvegs er löng og 

samtvinnuð sögu lands og þjóðar. Mikilvægt er að byrja á byrjuninni til þess að öðlast 

skilning á því hvernig sá sterki sjávarútvegur sem Íslendingar búa við nú hefur þróast, 

hvað hefur farið úrskeiðis og hvað hefur gengið upp. Þar er áhugavert að rifja nánar 

upp sögu sjávarútvegsins og verður það gert hér.   
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1. Stjórn fiskveiða og hagrænar brotalamir frjálsra veiða 
	  
Sögu íslensks sjávarútvegs hefur oft verið skipt í þrjú skeið: árabátaöld, skútuöld og 

vélaöld (Jón Þ. Þór, 2002). Sjósókn á árabátum hófst fyrir landnám, en óvíst er hvort 

hægt sé að telja sjávarútveginn sérstaklega sem sérstaka atvinnugrein, fyrstu tvær 

aldir Íslandssögunar. Á þeim tíma var landbúnaður talsvert mikilvægri en 

sjávarútvegur var fremur stundaður sem hliðargrein við hann (Jón Þ. Þór, 2002). Á 12. 

öld jókst þýðing sjávarútvegsins og sjósókn til muna. Þá varð sjávarútvegurinn 

höfuðatvinnugrein í stærstu og fjölmennustu landshlutunum og þróunin var eftir því. 

Árabátaöldin er talin lengst af skeiðunum þremur sé bara litið til þeirrar tegundar báta 

sem notaðir voru við fiskveiðar, allt frá upphafi byggðar fram á fyrsta áratug 20.aldar 

eða þangað til vélbátarnir tóku við. Skútuöldin hófst í kringum 1800 og stóð í tæplega 

130 ár (Jón Þ. Þór, 2002). Síðari hluti 19 aldar var síðan gullskeið þilskipaútgerðar á 

Íslandi en tók svo að draga verulega úr henni þegar togaraútgerðin hófst. Síðustu 

þilskipin voru gerð út á árunum 1926 og 1927 og þar með lauk skútuöld (Jón Þ. Þór, 

2002). Vélaöldin hófst svo upp frá því og stendur enn. Þessi þrjú skeið skarast 

sannarlega á en marka þó tímamót í þróun íslensks sjávarútvegs.  

 

Ekkert var eðlilegra en menn færu á sjó fyrr á öldum, einkum á vorin. Vorveiðarnar 

hafa líklega fullnægt þörf landsmanna fyrir fisk áður en útflutningur á honum hófst í 

kringum 1300 (Jón Þ. Þór, 2002). Tímabilið frá 1300-1550 er oft kallað fiskveiðaöld, 

en þetta er fyrsta tímabil Íslandssögunnar þar sem fiskveiðar og útflutningur 

sjávarafurða höfðu afgerandi áhrif á efnahag þjóðarinnar. Á 15. öld fóru svo 

Englendingar að sækja Íslandsmið fyrir alvöru. Þeir voru þá komnir á nægilega góð 

skip en þetta hafði víðtæk áhrif á útflutningsverslun og almennan hag Íslendinga. Með 

því urðu þáttaskil í fiskveiðisögu Norður- Atlantshafsins (Jón Þ. Þór, 2002). Í stað 

þess að fara bara í stuttar veiðiferðir var sjómönnum nú kleift að fara í lengri 

veiðiferðir, jafnvel vikum eða mánuðum saman án þess að koma í höfn. Á þeim tíma 

var fiskurinn almenningseign og engum datt í hug að banna sjómönnum að veiða fisk 

við strendur annarra landa. Á fiskveiðiöld var vertíðarskipunin allsráðandi og hélst 

þannig næstu aldir á eftir. Tíminn frá 1500 að lokum 18. aldar var erfitt tímabil í 

íslenskri sjávarútvegssögu og einkenndist af harðindum, baráttu og hnignun. Þegar 20. 

öldin nálgaðist varð síðan bylting í sjávarútvegi á Íslandi. Á fáum árum var 

skipaflotinn vélvæddur og íshúsin risu. En á þessum tíma var íslenska þjóðin sú allra 
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fátækasta í Norður Evrópu (Jón Þ. Þór, 2003). Fyrstu ár 20.aldar jókst sjósókn síðan 

mikið, togararnir gátu tekið meiri afla á skemmri tíma og sókn í fiskistofnana fór að 

segja til sín. Sum togarafyrirtækin voru rekin með hagnaði og skiluðu góðum arði en 

önnur voru illa rekin og skiptu oft um eigendur. Árin 1931-1939 voru útgerðir að 

mestu reknar með tapi (Jón Þ. Þór, 2003). Þá kom í ljós hversu áhættusöm 

atvinnugrein sjávarútvegurinn er, hversu háður hann er erlendum mörkuðum og 

hversu mikilvægt það er að stjórnvöld á Íslandi að bregðist rétt við breyttum 

aðstæðum og skapi stöðugt starfsumhverfi fyrir fyrirtækin.  

1.1. Harmleikur almennings 
Lengi vel var lítil sem engin stjórn á fiskveiðum við strendur Íslands. Menn veiddu 

sem höfðu afnot af bátum og þegar viðraði vel, óhindrað. Fyrirkomulag þetta hafði 

nokkur vandkvæði í för með sér. En óhindraður aðgangur almennings að takmarkaðri 

auðlind veldur því að auðlindin verður upprunin á endanum. Þetta vandkvæði er þekkt 

í hagfræðinni sem harmleikur almennings. Harmleikur almennings eða „Tragedy of 

the Commons” er hagfræðikenning eftir Garrett Hardin. Samkvæmt henni munu 

einstaklingar óhindrað haga sér eftir því hvað er best fyrir þá sjálfa, þótt það sé öfugt 

við það sem er best fyrir alla heildina, þegar kemur að því að nýta sameiginlega 

auðlind (Hardin, 1968). Þetta hugtak er oft notað í tengslum við sjálfbæra þróun með 

því að sameina hagfræðilegan vöxt og umhverfisstefnu en er einnig notað í rökræðum 

um hlýnun jarðar. Harmleikur almennings nær yfir auðlindir eins og súrefni, hafið, ár, 

fiskistofna eða einhverskonar sameiginlegar auðlindir. Þetta sama fyrirbæri er 

stundum kallað harmleikur sjómanna eða „tragedy of the fishers” vegna þess að 

óhindraðar fiskveiðar leiða til ofsóknar í fiskistofna sem verður til þess að þeir hrynja 

(Hardin, 1968). 

 

Garrett Hardin fjallaði fyrst í grein sinni um félagsleg vandamál sem ekki yrðu löguð 

með tækni. Hann fjallaði fyrst um harmleik almennings í tengslum við fólksfjölgun en 

fann svo að þetta átti við um flest allar óhindraðar auðlindir. Seinna benti Hardin á 

það vandamál að einstaklingar haga sér aðeins eftir eigin þörfum til styttri tíma litið. 

Röksemdafærslan snýst um það að ef allir meðlimir ákveðins hóps nota sameiginlega 

auðlind í þágu eigin hagsmuna án þess að hugsa til hinna mun auðlindin á endanum 

klárast. Til þess að forðast ofnotkun sameiginlegra auðlinda sagði Hardin að það 

þyrfti að stöðva „frelsið” að auðlindinni. Hann sagði að „frelsið” myndi valda 
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harmleiknum. Ef auðlind er talin sameiginleg frá byrjun, þarf fjöldinn að átta sig á því 

að vegna þess þurfi að hafa stjórn á henni (Hardin, 1968). Kenningin sýnir að 

óhindraður aðgangur fólks að sameiginlegri óendurnýjanlegri auðlind valdi því að 

auðlindin eyðist vegna ofnotkunar, til skemmri tíma eða óendanlega (Hardin, 1968). 

 

Þessi lýsing veitir innsýn í þau vandamál sem íslenskur sjávarútvegur átti við að etja. 

Lengi var lítil sem engin stjórn á fiskveiðum við strendur Íslands. Íslendingar fóru á 

sjó, veiddu ef vel viðraði og komu svo í land með eins mikinn afla og þeir gátu 

(Guðmundur Ásgeirsson, 2012). Fiskveiðar hafa lengi vel verið mikilvægar fyrir land 

okkar. Þá sérstaklega botnfiskveiðar þar sem þorskur hefur oftast verið mikilvægasta 

fisktegundin. Þeir fiskuðu sem höfðu bát eða skip til afnota. Síðar þegar fiskiskip urðu 

afkastameiri og flotinn stækkaði var ljóst að þessi sókn gat aðeins gengið upp að vissu 

marki, því stofnarnir voru takmarkaðir. Var því fljótlega ljóst að einhverskonar stjórn 

þyrfti að koma á fiskveiðar á Íslandi áður en auðlindin gengi til þurrðar (Guðmundur 

Ásgeirsson, 2012). Aðsókn erlendra fiskiskipa jókst einnig mikið en þau tóku þann 

afla sem þau náðu og fóru svo með hann aftur til síns heima. Það var síðan árið 1975 

sem Hafrannsóknarstofnun gaf út svokallaða “svarta skýrslu” um ástand fiskistofna 

við Íslandsmið. Mánuði síðar gaf Rannsóknarráð ríkisins líka út skýrslu sem fjallaði 

um þróun og framtíð sjávarútvegsins á Íslandi (Þórólfur Matthíasson, 1997). Þessar 

tvær skýrslur urðu til þess að vitundarvakning varð meðal almennings varðandi það 

hvað stjórnlausar veiðar á Íslandsmiðum myndu þýða fyrir landið. Niðurstöðurnar 

mátti túlka sem svo að óbreytt ástand myndi á skömmum tíma stöðva þróun 

atvinnugreinarinnar og á endanum eyðileggja hana til lengri tíma litið (Þórólfur 

Matthíasson, 1997).  

	  

1.2. Þróun fiskveiðistjórnunar 
Fáar reglur virtust gilda um fiskveiðar í sjó á þjóðveldisöld og reyndar langt eftir það. 

Viðhorfið var að fiskurinn í sjónum væri guðs gjöf, sem allir mættu nýta sér (Jón Þ. 

Þór, 2002). Þegar sjávarbyggðir fóru að myndast víða um land þótti nauðsynlegt að 

skilgreina tilteknar reglur um rétt manna til fiskveiða. Þær reglur voru settar í Grágás 

en samkvæmt þeim áttu landeigendur einkarétt á veiðum næst landi, en þó með 

takmarkaðri dýpt sem var um 2-3 metrar. Þá gátu landeigendur rukkað aðkomumenn 

sem nýta vildu aðstöðu á landinu til að róa til sjós eða fiskverkunar. Augljóst er því að 
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þessi einkaréttur náði ekki langt út frá fjörunni en utan þess var öllum frjálst að veiða 

hvenær sem er og með hverju sem er. Í rauninni voru því veiðar frjálsar að því 

utanskildu eftir að kristni var tekin varð óheimilt að veiða á helgidögum (Jón Þ. Þór, 

2002; Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000).   

 

Enda þótt Íslendingar hafi öldum saman sótt sjóinn og veitt sér til framfærslu var það 

ekki fyrr en árið 1931 sem fiskirannsóknir hófust fyrir alvöru á Íslandi („Saga 

Hafrannsóknarstofnunar“. e.d), þá á vegum Fiskifélags Íslands. En eftir seinni 

heimsstyrjöldina jókst umfang haf- og fiskirannsókna, þá var tilgangur þeirra einkum 

sá að leita að nýjum fiskmiðum en einnig að meta áhrif veiða á þorskstofninn. Þróunin 

varð sú að skipaflotinn stækkaði sífellt og tækniframfarir við veiðarnar voru örar. 

Þetta leiddi til þess að flestir nytjastofnar urðu fullnýttir og sumir í raun ofveiddir. 

Eins og fram kemur í kaflanum um harmleik almennings er niðurstaðan sú að óheftur 

aðgangur manna að sameiginlegri auðlind leiði til ofnýtingar. Stjórn fiskveiði á 

Íslandi hefur frá lokum seinni heimstyrjaldarinnar byggst á lögum um verndun 

fiskimiða landgrunnsins frá 1948. Stækkun landhelginnar í 12 mílur árið 1958 og 

síðar í 50 og loks 200 mílur hvíldi á þessum lögum (Auðlindanefnd, 2000). Með 

þessum stækkunum varð auk þess ljóst að nýjar reglur um umgengni við 

nytjastofnana þyrfti („Landssamband Íslenskra Útvegsmanna“, 2004; Arion Banki, 

2012). Þróun þorskaflans má sjá á mynd 1 á næstu síðu þar sést að hann fer nær sífellt 

stækkandi frá árinu 1950, með hámarki árið 1982. Til lengri tíma litið verður 

efnahagslegur ávinningur af veiðum meiri þegar þeim er stjórnað með skynsamlegum 

hætti (Auðlindanefnd, 2000). En líkt og kom fram áður var það haustið 1975 sem 

Hafrannsóknarstofnun birti skýrslu sem var kölluð „svarta skýrslan”. Sú skýrsla leiddi 

í ljós að búið væri að sækja of mikið í fiskistofna við Íslandsmið og að veiðarnar væru 

ekki sjálfbærar („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004). Þar kom fram að 

minnka þyrfti sókn um helming til þess að ná hámarks afrakstri þorskstofnsins og var 

lagt til að þorskaflinn yrði ekki meiri en 230 þúsund tonn. Eftir þetta sneri 

Hafrannsóknarstofnun sér meira að rannsóknum til að meta stærð og afrakstursgetu 

fiskistofna á Íslandsmiðum („Saga Hafrannsóknastofnunar“. e.d). Í framhaldi var 

ákveðið að setja heildarkvóta á fiskafla (Sigurður Snævarr, 2002). Til þess að reyna 

að koma í veg fyrir ofveiði var síðan tekið upp aflamarkskerfi á síld árið 1975 og 

skrapdagakerfi tveimur árum síðar á botnfisksveiðum. Aflamarkskerfið átti að tryggja 

það að aflinn héldist í byggðum landsins með því að binda veiðiheimildir við einstök 
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skip og svæði (Guðmundur Ásgeirsson, 2012). Skrapdagakerfið var sett til að koma í 

veg fyrir ofnýtingu á þorskstofninum og þurfti þá að veiða annað en þorsk ákveðna 

daga ársins. En kerfið virkaði þannig að togurum var leyft að vera á þorskveiðum 

ákveðinn fjölda daga á ári en aðra daga mátti hlutfall þorsks í afla þeirra ekki fara upp 

fyrir tiltekið hámark („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004; Arion banki, 

2012). En skrapdagakerfið hafði ákveðin vandkvæði í för með sér þar sem aðeins var 

leyft að veiða þorskinn á ákveðnum dögum veiddu allir hann á þeim dögum. Þannig 

að í rauninni voru vandkvæðin þau sömu og í harmleik almennings, nema í staðinn 

fyrir að veiðarnar væru alveg frjálsar voru bara ákveðnir dagar sem frjálsar veiðar 

voru leyfðar sem fækkaði þó sífellt. Allir voru í viðbragðsstöðu þá daga sem 

þorskurinn mátti veiðast og reyndu menn að ná eins miklu og þeir gátu á þeim tíma. 

Ennfremur urðu til hvatar til offjárfestingar. Allir lögðu sig fram um að hafa 

gríðaröflug tæki til að veiða sem mest á leyfilegum dögum. Kerfið hafði innbyggða 

hvata til að ganga á auðlindina fremur en að huga að endurnýjun hennar og hámörkun 

arðsemi af henni og framleiðslukostnaður á fiskinum jókst. Skrapdagakerfið reyndist 

því ekki gefa góða afkomu í fiskveiðum og var ekki hagkvæmt.  

 

	  
Mynd 1 Þorskafli 20. aldar (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Árið 1983 mældist þorskstofninn í sögulegu lágmarki en við þær aðstæður varð ljóst 

að nauðsynlegt væri að koma á aflamarkskerfi og úthluta skipum aflamarki með 

takmörkuðum framsalsheimildum („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004). 

Eins og sést á mynd 1 hér að ofan, var þorskaflinn búinn að aukast sífellt og var veitt 

mest af stofninum árið 1982.  
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Aflamarkskerfið sem er oftast kallað kvótakerfið tók gildi árið 1984 og sett voru lög 

um hversu mikinn heildarafla útgerðir og sjómenn mættu veiða af hverri fisktegund á 

hverju tímabili. Aflamarkskerfið byggðist á hlutdeild skipsins af leyfilegum 

heildarafla en tekið var mið af veiðireynslu skipsins þrjú ár á undan eða á árunum 

1980-1983 („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004; Arion banki, 2012). 

Kvóta var útdeilt sem hlutfall af heildarafla fisktegunda. Á árunum 1985-1990 gátu 

skip á botnfiskveiðum þó valið á milli sóknardagakerfis eða aflamarkskerfis. 

Sóknardagakerfið var vinsælla og völdu menn það frekar. Lögin voru fyrst sett með 

tímabundnu gildi, fyrst tvisvar til eins árs í senn, næst til tveggja ára og loks þriggja 

ára. Breyting varð þó á þessu (Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000). Afli botnfisks 

var samt ennþá langt umfram vísindalega ráðgjöf á þessum árum, bæði vegna þess að 

heildarafli var enn þá ákveðinn umfram ráðgjöfina og afli skipanna fór fram úr 

hámarkinu sem stefnt var að („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004). Það 

reyndist erfitt að stjórna veiðunum almennilega og ágreiningur var á milli kerfanna 

tveggja.  

 

Árið 1990 var síðan gerð grundvallarbreyting á fiskveiðistjórnunarkerfinu, þá voru 

lög um aflamarkskerfi með frjálsum framsalsheimildum samþykkt þar sem aflamarki 

var úthlutað varanlega til einstakra skipa á grundvelli aflahlutdeildar hvers skips, eða 

hlutfalls af leyfðum hámarksafla í viðkomandi fiskistofni sem var bundinn kvóta. 

Gildistími var ekki takmarkaður en lögin átti að vera endurskoða árið 1992 (Hrd. 6. 

apríl 2000 í máli nr. 12/2000). Fyrirtækjum var síðan gert heimilt að framselja sín á 

milli aflahlutdeildir. Þessi breyting er oft kölluð frjálsa framsalið, en eftir að það var 

samþykkt var fyrirtækjum gert kleift að selja frá sér og kaupa kvóta, sem hafði ekki 

verið löglegt árin áður. Verður síðar fjallað betur um framsalið hér neðar. Þetta leiddi 

til þess að það skapaðist meiri stöðugleiki í rekstrinum og fyrirtæki skipulögðu rekstur 

sinn með ríkjandi langtímahugsun („Landssamband íslenskra útvegsmanna“, 2004; 

Auðlindanefnd, 2000).  

Hafrannsóknastofnun veitir ráðgjöf um hámarksafla á hverju ári sem byggir á 

vísindalegum rannsóknum og svokallaðri veiðireglu. Veiðireglan er sú að aðeins er 

leyft að veiða tiltekna prósentu af fiskstofninum en svo er það í höndum 

sjávarútvegsráðherra að ákveða leyfilegan hámarksafla. Ráðherranum er heimilt að 

minnka eða auka leyfðan heildarafla einstakra tegunda innan fiskveiðiársins (Lög um 
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stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Á mynd 2 hér að neðan sést þorskafli frá árinu 2000, 

en þegar mynd 2 og mynd 1 eru bornar saman sést mikill magnmunur á veiddum 

þorski.	  	  

	  

	  
Mynd 2 Þorskafli frá 2000-2014 (Hagstofa Íslands, 2014). 

 

1.3. Hagrænt gildi framsals og byggðarmál 
Einn af lykilþáttum aflamarkskerfisins er hið svokallaða framsal. Framsalið hefur 

verið umdeilt. Þegar kvóti er seldur úr byggðum leiðir það til þess að atvinna hverfur 

og byggðum hnignar. Þetta orsakasamhengi er þó umdeilt. Þegar skoðað er hagrænt 

gildi framsals veiðiheimilda í kvótakerfi er gott að huga að kenningum um 

samkeppni. Í framleiðslu og sölu tryggir samkeppni og opinn aðgangur að mörkuðum 

lágt verð til neytenda. Lágt verðlag er oft vegna nýrra aðila á markaðnum sem koma í 

framleiðslugreinar þar sem umframarður er til staðar. Með nýjum aðilum og auknu 

framboði lækkar verð sem skilar sér í lægra verði til neytenda. Í samkeppni fyrirtækja 

tekst þeim fyrirtækjum að lifa af sem tekst að halda kostnaði í skefjum 

(Sérfræðihópur, 2011). 

Á sumum náttúrulegum auðlindum er skortur og þessi skortur getur skapað umfram 

hagnað. Þegar um er að ræða takmarkaðar auðlindir eins og sjávarútveginn þarf að 

gæta að hagkvæmni við hámörkun afraksturs auðlindarinnar (Daði Már Kristófersson, 

2014). Í aflahlutdeildarkerfi er kostnaður við veiðar einn af úrslitaþáttunum. Hlutverk 

stjórnvalda er að skapa rekstrarumhverfi til þess að auðlindarentan sé hámörkuð. 

Síðan að framsal aflaheimilda hefur verið leyft frá 1990 hefur útgerðum óháð 

veiðireynslu verið leyft að kaupa og selja aflaheimildir. Svo að aflamarkskerfi skili 
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árangri er mikilvægt að aflaheimildir séu framseljanlegar. Annars munu hagkvæmar 

útgerðir ekki geta keypt út þær óhagkvæmu. Hagræðingin felst í því að sókn dregst 

saman og veiðiheimildir flytja frá þeim sem ekki geta skapað arð úr þeim. Þannig að 

kvótakerfið leiðir til samdráttar í sókn, minna ábótasamar útgerðir selja kvóta sinn til 

ábótasamari útgerða. Þannig að kvótakerfi með framsali ráðstafar aflamarki til þeirra 

sem búa við mesta skilvirkni við veiðar. Einnig spilar hér inn í hagkvæmni 

stórrekstrar þar sem stór fyrirtæki geta lækkað meðalkostnaðinn með aukningu veiða 

(Sérfræðihópur, 2011; Þórólfur Matthíasson, 2007). Til þess að koma í veg fyrir 

fákeppni hafa þök verið sett á það hversu mikinn kvóta einstakir aðilar mega hafa 

undir höndum. Kvótakerfið hafði jákvæðan árangur á botnfisksútgerðina og minnkaði 

rekstrartap frá árunum áður. Þrátt fyrir að framsal á kvóta hafi haft jákvæð áhrif fyrir 

suma þá er ekki hægt að segja sömu sögu um alla þar sem mörg skip voru seld til 

annarra byggða og kvótinn fylgdi (Guðmundur Ásgeirsson, 2012). Hlutfall kvóta 

hefur breyst mikið frá því að framsal aflaheimilda var leyft. Á höfuðborgarsvæðinu 

hefur hlutfall af heildarkvóta aukist á undanförnum árum, ásamt Reykjanesi, 

Vesturlandi og lítillega á Norðurlandi vestra. Mjög mikið hefur dregið úr kvóta á 

Vestfjörðum, Austurlandi og nýlega hefur dregið úr kvóta á Norðurlandi eystra (Arion 

banki, 2011).  

 

Þróun byggða á Íslandi má að miklu leyti rekja til sjávarútvegs. Jaðarbyggðir risu upp 

vegna hagkvæmi í nýtingu staðbundinna framleiðsluþátta, eins og t.d. nálægðar við 

góð fiskmið. Sjávarpláss mynduðust víða um land því að þar var hagkvæmt að gera út 

skútur og árabáta, seinna vélbáta og togara. Nálægð við fiskmiðin skapaði svo þörf 

fyrir þjónustu, verslun og úrvinnslu. Útgerðin varð síðan sterkari með fiskverkun í 

landi og ýmsar þjónustugreinar tengdar sjávarútvegi þróuðust (Ragnar Árnason, og 

Sveinn Agnarsson, 2005; Sérfræðihópur, 2011). Vöxtur þessara þorpa og bæja var 

háður því hvernig veiddist, atvinnulífið varð fjölbreyttara með árunum en 

sveitafélögin áttu þó nær allt sitt undir útgerðinni við upphaf 21 aldar. Landsvæði þar 

sem efnahagsstarfsemi hófst með nýtingu afmarkaðra fiskimiða átti þó hættu á því að 

hrynja ef sá atvinnuvegur lagðist af. Þótt hagkerfið þróist og aðrir atvinnuvegir skjóti 

rótum á þessu svæði og vaxi hvílir allt undir þessum grunnatvinnuvegi (Ragnar 

Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). Í þeim sveitarfélögum sem sjávarútvegur var 

burðarás atvinnulífsins höfðu og hafa enn breytingar á fiskveiðum og vinnslu 

augljóslega mikil áhrif á samfélagið. Þróun síðustu ára hefur leitt af sér bættar 
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samgöngur og minnkandi þörf fyrir þjónustu þessara viðkomandi byggða, sem og 

minnkandi vægi staðbundinna aðfanga í landsframleiðslu (Sérfræðihópur, 2011). 

Mikill samdráttur hefur átt sér stað með tilheyrandi vélavæðingu, markaðsvæðingu og 

stjórnun kvóta sem hefur breytt nýtingu afurða í sjávarútvegi.  

 

Framsal aflaheimilda er ein breyting sem er sögð hafa mest áhrif á þróun byggða á 

Íslandi. Þegar framsalið var samþykkt var það ekki áfallalaust fyrir atvinnuöryggi á 

þessum stöðum, vandinn hefur hins vegar magnast með minnkandi afla 

(Auðlindanefnd, 2000). Fyrirtæki leituðu leiða til að hagræða rekstri sínum og keyptu 

eða seldu aflaheimildir. Einstakar byggðir urðu undir í baráttunni um aflann sem 

fluttist á milli. Einnig höfðu tækiframfarir mikil áhrif með fækkun starfa sem í 

kjölfarið stækkaði vandamálið. Byggðaþróun er flókið fyrirbæri og 

aflaheimildaflutningar einungis hluti af því sem hafði áhrif (Auðlindanefnd, 2000). 

Flutningar aflaheimilda milli byggða hafa þó vakið mjög hörð viðbrögð almennings, 

sérstaklega vegna þess að á meðan handhafar heimildanna fengu sitt fyrir þær, 

veiktust byggðirnar stórlega. Stjórnvöld hafa í kjölfarið séð ástæðu til að hefta 

framsalið eða í raun banna það. Í þeirri umræðu sést skýr munur á hagkvæmum rekstri 

og byggðarsjónarmiðum. Staða byggðalaga sem hafa misst frá sér aflaheimildir er í 

mörgum tilfellum mjög erfið, atvinnutækifærum fækkar, íbúðaverð lækkar, þjónusta á 

þessum stöðum dregst saman og í kjölfarið flytur fólk í burtu. Þá er spurning hvort 

æskilegt sé að reyna að viðhalda ákveðnu atvinnu- og búsetumynstri í landinu, með 

því að hindra einn atvinnuveg í að leita hagræðingar, atvinnuveg sem er á 

alþjóðlegum samkeppnismörkuðum (Sérfræðihópur, 2011). Ef samkeppnishæfni eins 

af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar veikist á alþjóðlegum mörkuðum vegna 

aðgerða stjórnmálamanna vegna staðbundinna hagsmuna getur það haft jákvæð áhrif 

til skamms tíma (Sérfræðihópur, 2011). Langtímaáhrif þess að blanda saman 

atvinnustefnu og auðlindanýtingu til að ná fram markmiðum í byggðamálum ganga þó 

á hagkvæmni rekstrar sem endar á því að auðlindinni er stýrt á óhagkvæman hátt og 

þar með á hagnaður þessara umræddra fyrirtækja á hættu á að dragast saman.  

 

Á síðustu áratugum hefur dregið úr mikilvægi sjávarútvegs í atvinnulífi landsmanna 

og aðrar atvinnugreinar ýmist orðið stærri. Árið 1970 unnu rúmlega 14% landsmanna 

við sjávarútveg en árið 2005 var hlutfallið komið í 6,6% Þrátt fyrir þetta er 

sjávarútvegur þó víða enn uppistaðan í atvinnulífi sveitarfélaga. Eins og kemur fram 
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hér að ofan hefur opinber umræða oft snúist um að byggðaþróun á landinu sé 

sjávarútveginum að kenna. Ekki síst vegna núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis og 

frjáls framsals (Sveinn Agnarsson, 2007). Í þessu samhengi er mikilvægt að skoða að 

margt hefur breyst á nokkrum áratugum, botnfisksafli landsmanna hefur dregist 

saman svo um munar, ekki er lengur sjálfgefið að skip landi afla sínum í heimahöfn 

og afli er oft unninn annarsstaðar en honum er landað. Það er ljóst að hægt er að sækja 

fiskmið víða, lönduðum afla er hægt að aka um allt land og nú er nálægð við flugvelli 

og útflutningshafnir mikilvægari en nálægð við miðin. Hægt er að greina 

stærðarhagkvæmni í sjávarútvegi, sérstaklega í togaraútgerð og veiðum á 

uppsjávarfiski. Þessi þróun kom sér svo sannarlega illa fyrir margar sjávarbyggðir 

vegna þess að þær voru byggðar upp við annað samgöngukerfi en nú er 

(Sérfræðihópur, 2011). Uppbygging fiskmarkaða hefur líka haft margvísleg áhrif hvað 

varðar þróun í veiðum og vinnslu sjávarafurða sem hefur átt sér stað. Veiddur fiskur 

er ekki endilega unnin á sama stað og honum var landað á, heldur hjá þeim sem getur 

annast vinnslu hans á sem hagkvæmastan hátt (Sérfræðihópur, 2011). Þessir 

möguleikar auka enn fremur arðsemi greinarinnar en hefur jafnframt mikil áhrif á 

byggðir (Sveinn Agnarsson, 2007). 

 

Þróun vinnslunnar hefur einnig haft sitt að segja, vinnslan var færð að meirihluta út á 

sjó, og flutningur til útlanda með lítið eða óunninn fisk hefur aukist verulega. Hin 

hefðbundna landvinnsla dróst saman vegna fiskmarkaða, betri samgangna og 

flutningstækja, bættra fjarskipta og tæknibreytinga. Þessi þróun er nú að færast til 

baka vegna veiðigjalda og breyttra aðstæðna. Líkt og kom fram áður var það árið 

2013, í fyrsta skiptið síðan árið 2004 sem fleiri þeirra störfuðu við sjávarútveg sem 

störfuðu í landi en úti á sjó (Íslandsbanki, 2014). Áhrif þessara breytinga í 

sjávarútvegi hefur vegið misþungt á íbúafjölda eftir aðstæðum á hverjum stað á 

landinu. Þar sem vinnumarkaður er fjölbreyttur og nóg af störfum eru áhrifin 

augljóslega minni og lítil ástæða til að örvænta þótt mikilvægi sjávarútvegsins 

minnki. Annað á við um byggðir sem eru fjær suðvesturhorninu, á Mið-Norðurlandi 

og Mið-Austurlandi. Á þeim stöðum er atvinnulíf oft einhæft og ræðst mikið af gangi 

sjávarútvegsins (Sveinn Agnarsson, 2007; Sérfræðihópur, 2011). Það er svo 

sannarlega birtingarform afleiðinga framsalsins að þegar kvótinn er seldur hverfi 

atvinnan einnig. En það er ekki endilega orsakaþátturinn. Orsakaþátturinn er sá hvað 

varðar þær byggðir sem standa hvað verst er ástæðan oftast fjarlægð við markaði svo 
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sem á Vestfjörðum, það íþyngir þeim mikið að samgöngurnar eru erfiðar og lélegar. 

Fjarlægðirnar eru svo miklar að annar aðili getur boðið í kvótann og keypt hann á háu 

verði af því að hann hefur betri framleiðsluúrræði heldur en hinn. Þannig að þegar 

kvótinn er seldur burt er það í rauninni bara birtingarmynd þess að byggðin er að 

berjast í bökkum en frjálsa framsalið er ekki orsökin heldur afleiðingin. Þegar borin 

eru saman íbúaþróun annars vegar og breytingar á lönduðum afla og vinnslu hjá 

brothættustu byggðunum, eða þeim sem eiga mest undir sjávarútvegi hins vegar á 

árunum 1998 til 2006 eru niðurstöðurnar þessu til stuðnings.  

 
Tafla 1 Vesturland (Sveinn Agnarsson, 2007). 

 
	  

	  
Tafla 2 Vestfirðir (Sveinn Agnarsson, 2007). 
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Tafla 3 Norðurland (Sveinn Agnarsson, 2007). 

	  
	  
	  

Tafla 4 Norðausturland og Austfirðir (Sveinn Agnarsson, 2007). 

	  
	  

Tafla 5 Suðurland (Sveinn Agnarsson, 2007). 

	  
	  

Íbúum fækkaði á þessum átta árum á 31 stöðum af 36 en eins og sést á töflum 1-5 

minnkaði landaður afli aðeins á 9 af þessum stöðum (Sveinn Agnarsson, 2007). Talið 

er að veigamikil ástæða þess að störfum í fiskvinnslu hafi fækkað sé að aflaheimildir 

hafi verið seldar eða fluttar frá sjávarbyggðum. En ekki er eingöngu hægt að kenna 

fiskveiðistjórnunarkerfinu um þessar breytingar, heldur er um að ræða 

grundvallarbreytingar á atvinnuháttum landsmanna (Sérfræðihópur, 2011). 
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1.4. Núverandi mynd  
Kvótakerfið er talið vera grundvöllur þess að á Íslandi sé rekinn sjálfbær og arðbær 

sjávarútvegur þar sem markmið laganna er að vernda fiskistofna og auka hagkvæmni. 

Kvótakerfið hjálpar fyrirtækjum að skipuleggja veiðar og vinnslu með tilliti til 

markaðsaðstæðna því má rekja arðsemi í sjávarútvegi til kvótakerfisins (Íslenskur 

sjávarútvegur, e.d.). Merkilegt getur talist að um fjórðungur af öllum fiskafla í 

heiminum er í raun veiddur í kvótakerfum (Íslenskur sjávarútvegur, e.d.). Á síðustu 

tveimur áratugum, eða eftir að framsal aflaheimilda var samþykkt hafa margar 

útgerðir á Íslandi sameinast til að auka hagræðingu í rekstri. Það varð til þess að 

skuldsetning jókst en aftur á móti jókst hagkvæmni í rekstri og arðsemi einnig 

(Íslandsbanki, 2013). Samkeppni óx innan greinarinnar samhliða því að aðgangur að 

auðlindinni var takmarkaður en í kjölfarið hefur hagkvæmni í rekstri fyrirtækja í 

sjávarútvegi aukist (Íslandsbanki, 2014).  

 

Þegar EBITDA-framlegð fyrirtækjanna er skoðuð í sögulegu samhengi kemur í ljós 

að þrátt fyrir minnkandi afla eykst framlegðin nokkuð stöðugt. Aðallega varð 

umtalsverð aukning í framlegð eftir að framsalið var samþykkt. Þessi þróun er talin 

vera afrakstur af aukinni hagkvæmni í rekstri ásamt aukinni verðmætasköpun með 

fullnýtingu afurða (Íslandsbanki, 2014). 

Mynd 8 hér fyrir neðan sýnir afkomu sjávarútvegsins í heild frá árinu 1993 til 2012. 

Myndin sýnir hreinan hagnað sjávarútvegs miðað við árgreiðsluaðferð og 6% 

ávöxtun. Með söguna í huga sjást t.d. áhrif hrunsins á sjávarútveginn, eftir að 

gjaldeyrishöftin voru sett á hefur afkoman verið nokkuð stöðug og verulega góð. 
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Mynd 3 Afkoma 1993-2012 (Hreinn hagnaður sjávarútvegs miðað við árgreiðsluaðferð 

og ávöxtun 1993-2012, e.d). 

 

Á einum áratug hefur afkoman margfaldast mynd 3 sýnir vel hversu örar breytingar 

hafa átt sér stað í sjávarútveginum. Hún sýnir einnig hversu áhættusöm þessi grein er, 

því afkoman ræðst mikið af ytri áhrifum líkt og gengi íslensku krónunnar. Önnur hlið 

á þróuninni sem átti sér stað eftir að framsalið var samþykkt er samþjöppunin. Mikil 

samþjöppun átti sér stað í sjávarútvegi bæði í veiðum og vinnslu frá árinu 1991. 

Togurum fækkaði um 47% frá árinu 1992 til 2010 og fimm stærstu 

aflahlutdeildarhafar sem réðu 17% aflahlutdeilda árið 1995 réðu yfir 35,17% árið 

2011 (Sérfræðihópur, 2011). Þróun vinnslunnar er svipuð en fjöldi vinnsluleyfa 

minnkaði mikið frá árinu 1992, frá 402 í 275 árið 2007. Með þessari samþjöppun 

fylgdi breyting á virðiskeðju sjávarútvegsfyrirtækjanna. Fyrirtækin eru nú orðin stærri 

og meira er um að fyrirtæki nái yfir alla hlekki virðiskeðjunnar, þ.e. veiðar, vinnslu, 

sölu og markaðssetningu. (Sérfræðihópur, 2011). 50 stærstu útgerðarfyrirtækin á 

Íslandi eru nú með 87% af úthlutuðum aflaheimildum og þar af eru 20 stærstu 

fyrirtækin með um 72% úthlutaðra aflaheimilda (Íslandsbanki, 2014). Samþjöppunin 

sem kvótakerfið leiddi af sér hefur orðið til þess að mikil hagræðing hefur átt sér stað 

og oft á tíðum eru það hagkvæmustu fyrirtækin sem kaupa kvótann. 

Stærðarhagkvæmni og sérhæfing hafa orðið til þess að fjármunir eru betur nýttir og 

virðisaukning er mikil (Arion banki, 2012; Íslenskur sjávarútvegur, e.d.; 

Auðlindanefnd, 2000).  
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Þessi mikla hagræðing greinarinnar hafði í för með sér mikla aukningu í framlegð. Frá 

tíunda áratugi síðustu aldar hefur framlegð í sjávarútvegi á Íslandi stóraukist. Þetta er 

mikill viðsnúningur frá fyrri tíð, þar sem greinin var mikið rekin með tapi (Arion 

banki, 2012). Til þess að sporna við þessari samþættingu var lögum um stjórn 

fiskveiða breytt þannig að samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstaklinga, 

lögaðila eða í eigu tengdra aðila má ekki vera meiri en 12% af heildarkvóta (Lög um 

stjórn fiskveiða nr. 116/2006).  

 

	  

Mynd 4 Hlutur sjávarútvegs í útflutningi (Útflutningur eftir vöruflokkum 

(Hagstofuflokkun) 1999-2013, e.d). 

	  
Í dag er Ísland meðal 20 stærstu fiskveiðiþjóða í heiminum. Frá því að kvótakerfið var 

innleitt um níunda áratuginn hefur arðsemi í sjávarútvegi aukist til muna (Arion 

banki, 2011). Þorskur hefur lengi verið verðmætasta útflutningstegund Íslands en til 

að mynda voru tæplega 786 þúsund tonn af sjávarafurðum flutt út fyrir landsteinana 

árið 2013, sem er 5% aukning frá fyrra ári (Íslandsbanki, 2014). Á mynd 4 hér að ofan 

sést þróun hlutfalls sjávarútvegs miðað við heildar útflutning eftir árum. Stærsti hluti 

íslenskra fiskafurða eða um 80% árið 2013 er fluttur innan evrópska 

efnahagssvæðisins (EES). Þar af er stærsti hlutinn eða um 16% flutt til Bretlands af 

frystum og kældum þorski ásamt ýsu og frystri rækju (Íslandsbanki, 2014). Þau lönd 

sem eru á eftir Bretlandi með stærstu hlutdeildina eru Spánn, Frakkland, Þýskaland, 
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Noregur og Portúgal. Aðrir mikilvægir markaðir eru m.a Bandaríkin, Japan, Kína, 

Rússland, Taívan, Úkraína og Nígería (Íslenskur sjávarútvegur, e.d.). Verðmæti 

útfluttra fiskafurða var um 272 milljarðar króna árið 2013, undandarin 5 ár hefur 

verðmæti aukist um 5%. Að meðaltali eru um 78% af lönduðum afla veidd á 

Íslandsmiðum (Íslandsbanki, 2014). Þá störfuðu um 8.600 manns við sjávarútveg á 

árinu 2013 en það er fækkun um 400 manns frá árinu á undan. Í fyrsta skiptið síðan 

árið 2004 starfa nú fleiri við greinina í landi en á sjó. Ástæðurnar fyrir því gætu verið 

m.a. þær að rekstur frystiskipa er orðinn óhagkvæmari og möguleikar landvinnslu á 

ferskum afurðum hafa aukist (Íslandsbanki, 2014). Sjávarútvegur á Íslandi er orðinn 

arðbær atvinnugrein þar sem mikil áhersla er lögð á sjálfbærar fiskveiðar og 

gæðaafurðir (Íslenskur sjávarútvegur, e.d). 

 

	  

Mynd 5 Landsframleiðsla eftir atvinnugreinum (Íslandsbanki, 2014). 

	  
 Sjávarútvegurinn skilaði beint 10% af vergri landsframleiðslu Íslendinga árið 2013 

eins og sést á mynd 5 en talið er, að sjávarklasinn í heild sinni skili í kringum 25-30% 

(Íslandsbanki, 2014). Á þessu sést greinilega hversu mikilvægur sjávarútvegurinn í 

rauninni er fyrir íslenska efnahagskerfið og auðvelt er að ímynda sér að ef greinin er 

rekin með óhagkvæmum hætti muni það ekki að taka langan tíma fyrir þjóðina að 

finna fyrir því. Vegna þess að sjávarútvegurinn sem atvinnugrein byggist á 
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náttúruauðlind er stjórnun hennar umdeild, sérstaklega eftir að hagnaður myndast og 

fáir aðilar byrja að græða vegna hennar. Sjávarútvegurinn hefur verið mjög umdeildur 

hér á landi, þá einkum eftir að framsalið var samþykkt og framlegð í greininni jókst. Í 

lögum um stjórn fiskveiða eru fiskmið við Íslandsstrendur skilgreind sem sameign 

þjóðarinnar. Þegar hagnaður myndast útaf sameign þjóðarinnar finnst landsmönnum 

skiljanlega að þeir eigi að fá hlut af þeim hagnaði. Þessi umfram hagnaður í stjórnun 

auðlinda er sem áður segir oft kallaður auðlindarenta. 
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2. Auðlindarenta 
Ef settar eru upp aðgangshindranir á öflun aðfanga í atvinnugrein geta skapast skilyrði 

fyrir því að fyrirtæki í þeirri grein skapi meiri arðsemi en í öðrum atvinnugreinum 

sem starfa við svipaða áhættu. Sjávarútvegur á Íslandi er dæmi um slíka atvinnugrein. 

Settar eru upp takmarkanir á sókn í fiskistofna og afrakstursgetu þeirra til þess að 

koma í veg fyrir ofnýtingu auðlindarinnar (Sérfræðihópur, 2011). Umframarður 

fyrirtækja sem myndast við nýtingu á auðlindum er kallaður auðlindarenta. Í lögum 

frá Alþingi, nr. 74 frá árinu 2012 um veiðigjöld er auðlindarenta skilgreind sem arður 

er myndast í atvinnustarfsemi sem byggist á nýtingu náttúruauðlinda umfram 

rekstrarkostnað og ávöxtun þess fjár sem bundið er í starfseminni (Lög um veiðigjöld 

nr. 74/2012). Með öðrum orðum sá umframhagnaður sem nýting náttúruauðlinda 

skapar. Fiskistofnar geta skapað þessa auðlindarentu við ákveðnar aðstæður. Ef 

aðgangur að auðlindinni er óhindraður og engar takmarkanir eru á nýtingu hennar er 

auðlindarentunni hinsvegar eytt (Auðlindanefnd, 2000).  

 

Samkeppnislíkön í rekstrarhagfræði sýna að samkeppnismarkaðir án aðgangshindrana 

leiða til þess að hagrænn hagnaður, þ.e. rentan hverfur vegna kostnaðar og lækkandi 

verðs sem verður vegna aukins fjölda fyrirtækja í greininni (Perloff, 2012). Má því 

segja að hagrænn kostnaður stýri hegðun fyrirtækja en ekki bókhaldslegur. Í 

íslenskum sjávarútvegi er þó möguleiki á að hagrænn kostnaður verði jákvæður vegna 

aðgangshindrana að auðlindinni. Eins og kom fram hér að ofan gera aðgangshindranir 

það að verkum að mismunur milli verðs og kostnaðar verður jákvæður, rentan verður 

til. Kostnaður við veiðar og verð afurða er gríðarlega háð því starfsumhverfi sem 

greinin er í og er því rentan ekki föst ákveðin stærð (Sérfræðihópur, 2011).  

 

Til þess að auðlindarenta skapist þarf aðgangshindranir að auðlindinni, sem 

kvótakerfið í íslenskum sjávarútvegi setur upp. Því er verðið hátt og auðlindarentan 

skapast. En annað sem rentan þarf er stöðugleiki, sem hefur verið af skornum 

skammti í íslenskum sjávarútvegi undanfarið. Sérfræðihópurinn 2011 gagnrýndi á 

sínum tíma frumvarp til laga sem sneri að veiðigjöldum. Hann greindi frá því að 

vegna þess hversu óvissir samningarnir voru og að framsalið yrði bannað, væri verið 

að minnka getu kerfisins til þess að búa til rentu með því að leggja hátt verð á. 
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Skipting rentunnar hefur einmitt mikil áhrif á hvata fyrir arðbærri nýtingu 

auðlindarinnar. Því meira sem er tekið af rentunni, eins og með gjaldtöku, þeim mun 

minni hvati er fyrir þá sem nýta auðlindina til að hámarka rentuna (Ragnar Árnason 

og Sveinn Agnarsson, 2005). Takmarkanir á sókn í fiskistofna koma í veg fyrir 

ofveiði. Þær skapa einnig skilyrði fyrir því að arðsemi sjávarútvegsins verði meiri. Því 

takmarkaðri sem auðlindin er, þeim mun hærra verð er á viðkomandi gæðum og því er 

auðlindarentan hærri (Auðlindanefnd, 2000). En það getur reynst erfitt að aðgreina 

rentuna frá öðrum hagnaði, m.a. vegna mismunandi hæfni og markaðsstöðu 

fyrirtækja. Þetta á sérstaklega við um sjávarútveginn eða þar sem nýtingin fer fram í 

svo margbreytilegri aðstöðu. Nýtingaraðilarnir eru ekki einn og eins, heldur eru þeir 

margir og fjölbreytilegir (Auðlindanefnd, 2000; Daði Már Kristófersson, 2014). 

Aðstæðurnar sem þeir vinna við eru einnig breytilegar, verð á aðföngum og afurðum 

sveiflast til og aðstæður í hafinu breytast.  

 

Auðlindarenta getur oft verið veruleg í vel stýrðum fiskveiðum. Því kemur kannski 

ekki á óvart að deilur myndist um skiptingu hennar milli eigenda auðlindarinnar og 

þeirra sem nýta hana. Eins og kemur fram í lögum um stjórn fiskveiða eru 

nytjastofnar á Íslandsmiðum sameign íslensku þjóðarinnar. Markmiðið með lögunum 

er að stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlindarinnar og tryggja með þeim trausta 

atvinnu og byggð í landinu (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Í dómi Hæstaréttar 

nr. 12/2000, sem oftast er kallaður Vatneyrardómur var reynt á þetta. Hann er talinn 

vera ákveðinn vendipunktur í stjórn fiskveiða á Íslandi.  
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Dæmi 1: Vatneyrardómur Hæstaréttar 
 
Vatneyrardómurinn var kveðinn upp í Hæstarétti 6. apríl árið 2000, en hann sneri að skipstjóra 
botnvörpuveiðiskipsins Vatneyrar BA 238 og forráðamanns Hyrnó ehf. Þeir voru ákærðir fyrir 
að halda til botnvörpuveiða án nokkurra aflaheimilda til þeirra veiða. Forráðamaður Hyrnó 
ehf lét frá sér fara yfirlýsingu að honum væri heimilt sem íslenskur ríkisborgari að nýta 
fiskistofna til jafns við aðra. Þeir ákærðu héldu því fram að tiltekin atriði laga 38/1990 brytu í 
bága við Stjórnarskrána. Sú grein Stjórnarskrárinnar sem þeir báru fyrir sig var 75. gr. um að 
atvinnufrelsi manna yrðu aðeins settar skorður með lögum. Málflutningur ákærðu var skilinn 
þannig að þeim hefði verið mismunað við takmarkanir á leyfilegum heildarafla í 
botnfisktegundum í íslenskri fiskiveiðilögsögu, vegna þess að þeim var ekki úthlutað heimildum 
til veiða til jafns við aðra. Þeir töldu að öðrum mönnum hefði verið úthlutað þessum heimildum 
á ómálefnalegum grundvelli og ákærði neyddist til að borga þeim fégjald til þess að stunda 
atvinnustarfsemi sína. Í dómi Hæstaréttar var talið óhjákvæmilegt að líta á að tilhögun 
veiðileyfa hefði falið í sér mismunun milli þeirra sem leiddu rétt sinn til veiðiheimilda til 
eignarhalds á skipi á tilteknum tíma, og hinna, sem ekki hefðu átt og ættu ekki kost á að komast 
í slíka aðstöðu. Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að þótt tímabundnar aðgerðir af þessu 
tagi til varnar hruni fiskistofna kynnu að hafa verið réttlætanlegar yrði ekki séð rökbundin 
nauðsyn til þess að lögbinda um ókomna tíð þá mismunun, sem leiddi af reglu 5. gr. laga nr. 
38/1990 um úthlutun veiðiheimilda.  
 
5. gr. laga 38/1990 var talin vera í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. 
Stjórnarskrárinnar og þau sjónarmið um jafnræði, sem gæta þyrfti við takmörkun á 
atvinnufrelsi samkvæmt 1. mgr. 75. gr. hennar. Var því ekki talið að sjávarútvegsráðuneytið 
hefði haft rétt til að hafna umsókn málsaðilans um almennt og sérstakt veiðileyfi á þeim 
forsendum, sem lagðar voru til grundvallar í þeirri ákvörðun. Meginstefnan sem hefur verið 
fylgt eftir frá gildistöku 44/1984 er sú að láta veiðireynslu skipa ráða úthlutun heimilda til veiða 
þeirra botnfisktegunda, sem lút heildaraflatakmörkunum, sbr. núverandi 8. gr. laga 38/1990 og 
6. gr. laga nr. 151/1996 sem fjalla um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Samkvæmt 
framangreindu hafa þeir, sem rétt eiga eftir lögunum til veiða úr þessum nytjastofnum, almennt 
öðlast þennan rétt sinn á grundvelli veiðireynslu skipa, sem voru í þeirra eigu á ákveðnu 
tímabili, eða leiða rétt sinn af veiðireynslu annarra, sem slík skip áttu. 
  
Niðurstaða Hæstaréttar var að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum myndi ekki eignarrétt 
eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir þeim. Réttindi þau, sem fælust í úthlutuninni, 
ráðast þannig af lögum eins og þau eru á hverjum tíma. Lögum um stjórn fiskveiða er ekki 
markaður tiltekinn gildistími, eins og á fyrrnefndum eldri lögum nr. 118/1984 og 3/1988. Með 
þeirri skipan á fiskveiðistjórn, sem nú er við lýði, eiga þeir, sem hafa byrjað útgerð eftir 
viðmiðunartímabilið 1980-1983 eða vilja auka aflaheimildir sínar, ekki kost á því að fá úthlutað 
nýjum heimildum í stofnum, sem bundnir eru heildaraflatakmörkunum. Samkvæmt 5. gr. laga 
nr. 38/1990, eins og henni var breytt með 1. gr. laga nr. 1/1999, getur hver íslenskur 
ríkisborgari, sem ræður yfir skrásettu fiskiskipi með haffærisskírteini, hins vegar sótt um 
almennt veiðileyfi og nýtt sér heimild 1. mgr. 7. gr. fyrrnefndu laganna til veiða á tegundum sem 
ekki lúta heildaraflatakmörkunum. Eða með kaupum á varanlegri aflahlutdeild eða aflamarki til 
tiltekins tíma.  
 
Mismununin var talin andstæð 1. mgr. 65. gr. og 1. mgr. 75. gr. Stjórnarskrárinnar í 
áðurnefndum dómi Hæstaréttar 3. desember 1998. Í því hlýtur að felast að löggjafinn meti 
þessa skipan svo, að upphaflegu rökin bak við hana eigi enn við. Sú tilhögun að aflaheimildir 
séu varanlegar og framseljanlegar styðst við þau rök að með þessu sé mönnum gert kleift að 
gera áætlanir um starfsemi sína til lengri tíma og auka eða minnka aflaheimildir sínar í 
einstökum tegundum, eftir því, sem hentar hverju sinni. Til þess verður að líta að samkvæmt 3. 
málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 
forræði einstakra manna yfir þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins 
varanlegar í þeim skilningi að þær verða hvorki felldar niður né sé þeim breytt nema með 
lögum. 	  
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Með þessum dómi var viðurkennd mismunun milli íslenskra ríkisborgara varðandi 

það hvernig úthlutun aflaheimilda átti sér upprunalega stað og gerð grein fyrir því að 

úthlutunin myndaði ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði yfir aflaheimildunum. 

Það var einnig gert ljóst að aflaheimildir væru aðeins varanlegar í þeim skilningi að 

þær yrðu ekki felldar niður, né þeim breytt nema með lögum. Þetta var ákveðin 

staðfesting á því að íslenska þjóðin ætti í raun auðlindina, en ekki þeir sem fengu 

heimild til þess að nýta hana (Hrd. 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000).  

 

Til þessa að skilja hugtakið auðlindarentu betur er gott að fara dýpra í hagfræðina. Í 

hagfræði er renta skilgreind sem greiðslur framleiðsluþátta umfram það sem rynni til 

þeirra með næstbestu nýtinguna, eða greiðslur umfram fórnarkostnað. Þetta sýnir að 

gerður er greinamunur á hagrænum og bókhaldslegum kostnaði (Sérfræðihópur, 

2011). Í hagrænum kostnaði er bæði beinn (keypt aðföng) og óbeinn kostnaður (eigin 

aðföng) talinn með. Hagrænn kostnaður er fórnarkostnaður, eða sá kostnaður sem 

myndast af því að nota fjármuni í stað þess að t.d. leigja þá út. Beinn kostnaður er 

færður til gjalda í bókhaldi fyrirtækja en fórnarkostnaður er það ekki. Fyrirtæki sem 

eru með bókhaldslegan kostnað en engan hagnað eru ekki líkleg til þess að lifa lengi. 

Hins vegar eru fyrirtæki sem rekin eru með engan hagrænan hagnað, þ.e.a.s hagrænn 

hagnaður í fyrirtækinu er núll vel lífvænleg. Arðsemi eigin fjár reiknast til gjalda við 

útreikning á hagrænum kostnaði ef allt er eðlilegt. Við útreikning á auðlindarentu 

verður því að líta til hagræns kostnaðar og tekna af veiðum og telja þá alla 

kostnaðarliði með (Sérfræðihópur, 2011). Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru mörg, 

stór, smá og verulega fjölbreytt. En oft ber mest á stærstu fyrirtækjunum, sem vinna 

hugsanlega í allri virðiskeðjunni í heild sinni, þá frá veiðum til markaðssetningar og 

allt þar á milli. Mikilvægt er að tryggja fjölbreytilegan rekstur í sjávarútvegi, þar sem 

sveiflur eru oft miklar og tíðar er breidd í greininni kostur. Því er einnig mikilvægt að 

gjaldtakan taki ekki aðeins mið af afkomu þeirra fyrirtækja sem gengur best í rekstri, 

heldur einnig minni fyrirtækjanna, annars er möguleiki á frekari samþjöppun. Til 

útskýringar er hægt að skipta sjávarútvegsfyrirtækjum í þrennt, þar sem sum fyrirtæki 

eru betri í að nýta auðlindina til þess að skapa verðmæti en önnur.  
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Fjölbreytt fyrirtæki í sjávarútvegi 

	  
Mynd 6 Meðalkostnaður lægri en verð. 

 

	  
Mynd 7 Meðalkostnaður jafn verði. 
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Mynd 8 Meðalkostnaður hærri en verð. 

 

Myndin hér að ofan lýsir þremur tegundum fyrirtækja í sjávarútvegi, annars vegar 

þegar veiðar eru frjálsar og hins vegar þegar stjórn á veiðum kemst á. Gert er ráð fyrir 

því að Q* sé það magn sem gildir við frjálsar fiskveiðar og P* er fiskverðið, sem er 

það sama hjá öllum fyrirtækjunum en meðalkostnaðurinn er breytilegur. Skiptingin er: 

fyrirtæki sem skapa mestu verðmætin úr afurðinni og skapa arð (Mynd 6), þau 

fyrirtæki sem eru ekki með neinn arð (Mynd 7) og loks þau sem ná að skapa minnstu 

verðmætin, sem eru rekin með tapi (Mynd 8). Efst er mynd sem sýnir fyrirtæki sem er 

með meðalkostnað sem er lægri en fiskverð, í miðjunni er svo fyrirtæki sem er með 

meðalkostnað sem er jafn fiskverði og neðst er svo mynd sem sýnir fyrirtæki með 

meðalkostnað sem er hærri en fiskverð, er því rekið með tapi. Þetta er það jafnvægi 

sem ríkir þegar engin stjórn er á nýtingunni. En eins og sjá má hér að ofan leiða 

frjálsar veiðar til ofnýtingar og við getum gefið okkur að stjórn myndi komast á. Við 

það hækkar fiskverð að jafnaði, aðalástæðan fyrir því er sú að ef takmarkað er hversu 

mikinn fisk fyrirtæki geta sótt þá verður aðaláherslan í rekstri fyrirtækis sem myndi 

hámarka hagnað, að hámarka hagnað af hverju kílói, að gefinni þeirri takmörkun sem 

þau búa við. Þetta er mjög sterkur hvati til hagræðingar og aukinnar 
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verðmætasköpunar. Þannig að verð hækkar en ýtir um leið í átt að hagræðingu. 

Gefum okkur að meðalkostnaður haldist sá sami, vegna fjárfestinga o.fl. Fyrirtækin 

eru ennþá fjölbreytt, fyrirtækin sem voru vel rekin fyrir skapa þennan umframhagnað 

sem telst til auðlindarentu. Fyrirtækin sem voru með meðalkostnað í jafnvægi eru 

rekin með hagnaði og fyrirtækin sem voru rekin með tapi komast á núllið. Síðan 

verður hagræðing, hagræðingin felst í því að sókn dregst saman og veiðiheimildirnar 

flytjast frá þeim sem ekki geta skapað arð úr þeim til þeirra sem geta það. Þarna 

verður uppspretta hagnaðar sem ekki getur talist til auðlindarentu. Þannig að 

kvótakerfið leiðir til samdráttar í sókn, minna ábótasamar útgerðir selja kvóta sinn til 

ábótasamari útgerða, þ.e.a.s. hagræðing á sér stað. Við þetta lækkar þá kostnaður og 

hagnaður eykst. En einungis hluti af hinum mælda hagnaði getur talist vera 

auðlindarenta (Daði Már Kristófersson, 2014). Vandamálið er þó að, ef 

auðlindarentan er skattlögð miðað við best rekna fyrirtækið, líkt og veiðigjöld 

2012/2013 áttu að vera, lenda fyrirtækin í millistærð og litlu fyrirtækin í vandræðum. 

Sem í kjölfarið leiðir til meiri samþjöppunar, því litlu félögin selja sig út úr greininni 

og selja til stærri fyrirtækja.  

 

2.1. Veiðigjöld 
Veiðigjöld hafa verið lögð á útgerðir í áranna rás, þó með mismunandi nöfnum. En 

umræðu um veiðigjöld sem slík má rekja aftur til ársins 1998, þá var kosin sérstök 

auðlindanefnd til þess að fjalla um allar auðlindir og þar með auðlindagjald. Þar stóð 

að um væri að ræða hóflegt gjald, sem myndi vega á móti kostnaði af rannsóknum og 

til þess að stuðla að vernd og sjálfbærri nýtingu auðlindanna. Einnig væri gjaldið lagt 

á til þess að ná réttlátri skiptingu afraksturs sem auðlindirnar skildu eftir sig, m.a. til 

að styrkja byggð í landinu. Sú nefnd skilgreindi veiðigjöld sem hlutfall af verðmæti 

landaðs afla sem fjárhæð á hvert kg af úthlutuðu aflamarki (Auðlindanefnd, 2000). Í 

samræmi við auðlindanefnd var lagt fram frumvarp til Alþingis árið 2000 um 

breytingar á fiskveiðistjórn. Í frumvarpinu var lagt til að sjávarútvegurinn ætti að 

greiða svokallað veiðigjald og í framhaldi var frumvarpið samþykkt. Fiskistofa lagði á 

veiðigjaldið sem bæði var magn- og afkomutengt. Afkomutenging veiðigjaldsins 

miðaðist við heildartekjur útgerða þegar búið var að draga frá helstu kostnaðarliði 

eins og launakostnað, olíukostnað og annan rekstrarkostnað. Miðað var við 

heildartekjur á tímabilinu 1. maí til 30. apríl ári síðar. Hins vegar var veiðigjaldið föst 
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greiðsla með krónum fyrir hvert þorskígildiskílógramm, þar sem tekið var tillit til 

magnbreytinga veiða sem gætu átt sér stað á tímabilinu. Öðrum gjöldum eins og 

veiðieftirlitsgjald og þróunargjaldi var létt af sjávarútveginum með tilkomu nýja 

veiðigjaldsins (Lög um veiðigjöld nr. 85/2002). Veiðigjöldin og álagning þeirra 

héldust nánast óbreytt til ársins 2012 en þá var frumvarp lagt fram á Alþingi. 

Frumvarpið var samþykkt árið 2012 og í framhaldi voru veiðigjöld lögð á í tvennu 

lagi. Annars vegar er um að ræða fast gjald, svokallað almennt veiðigjald sem á að 

standa undir þjónustu ríkisins við sjávarútveg ásamt heildarkostnaði 

fiskveiðistjórnunarkerfisins. 

 

Markmiðið með veiðigjöldum sem nú eru lögð á íslenskan sjávarútveg er að 

mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum 

og vinnslu og tryggja þar með þjóðinni hlutdeild í þeim arði sem nýting 

auðlindarinnar skapar (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). Sem sagt tryggja 

þjóðinni hluta af þeirri auðlindarentu sem greinin skapar.  

Gjaldstofninn er afli hvers gjaldskylds aðila í þorskígildum samkvæmt úthlutuðu 

aflamarki, öðrum aflaheimildum eða lönduðum afla (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). 

Þessi stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi er samtala reiknaðrar rentu á hvert 

þorskígildiskíló, annars vegar í veiðum og vinnslu uppsjávarfisks og hins vegar 

veiðum og vinnslu bolfisks. Gjaldstofninn hefur verið mjög umdeildur. Söluverðmæti 

afla og afurða byggist á upplýsingum sem Hagstofa Íslands tekur saman úr 

skattframtölum fyrirtækja í fiskveiðum og vinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu 

(Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). Þorskígildi eru reiknuð sem hlutfall verðmætis 

einstakra tegunda af verðmæti slægðs þorsks. Til grundvallar verðmætaútreikningi er 

lagt fram heildaraflamagn og heildarverðmæti þessara tegunda samkvæmt 

upplýsingum Fiskistofu. En spurningin er hvort þessi stuðull sé nógu góð mælieining 

á auðlindarentuna sem skapast í greininni hverju sinni. Eitt helsta vandamál tengt 

auðlindarentu í íslenskum sjávarútvegi er hversu erfitt það getur reynst að mæla hana. 

Það að aðskilja auðlindarentu frá öðrum uppsprettum hagnaðar er ekki einfalt mál, 

nálganir sem byggja á fræðilegum athugunum á henni eru mjög erfiðar í framkvæmd 

og til viðbótar eru gögnin sem eru til um íslenskan sjávarútveg ófullkomin (Daði Már 

Kristófersson, 2014). Kolbeinn Árnason framkvæmdastjóri LÍÚ segir að vandinn liggi 

nákvæmlega þarna. Í grein í Frjálsri verslun segir hann að það vanti að menn komi sér 

saman um mælikvarða sem geti mælt þessa auðlindarentu, en hann nefnir einnig að 
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þorskígildisstuðlarnir sem notaðir eru í dag séu vitlausir (Eiríkur S. Eiríksson, 2014). 

Hann segir þá ekki gefa upp raunverulega stöðu fyrirtækjanna og ættu þeir alls ekki 

að vera notaðir sem skattlagningartól. Frekar ætti að horfa til rauntímaupplýsinga og 

að gjöld séu lögð á að loknu hverju ári eða samtímis eins og tíðkast með 

virðisaukaskattinn (Eiríkur S. Eiríksson, 2014). 

 

Almennt veiðigjald er 9,5 krónur á hvert þorskígildiskíló og leggst gjaldið á allan afla. 

Þó getur almennt veiðigjald á hvert skip ekki vera lægra en 5.000 krónur (Lög um 

veiðigjöld nr. 74/2012). Hins vegar er sérstakt veiðigjald breytilegt gjald og ræðst af 

áætluðum reiknuðum hagnaði af veiðum og vinnslu á grundvelli gagna fyrri ára 

(sennilega 1 til 2 ár aftur í tímann).  

Sérstaka veiðigjaldið flokkast í botnfiskveiðar og uppsjávarveiðar. Gjaldið er 65% af 

stofni til útreiknings á gjaldinu (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). Sérstakt veiðigjald 

árið 2012/2013 var 23,2 krónur á hvert þorskígildiskíló í botnfiskveiðum og 27,50 

krónur á hvert þorskígildiskíló í uppsjávarveiðum (Íslandsbanki, 2013). 

Þorskígildisstuðlarnir eru oft notaðir til útreikninga vegna 

fiskveiðistjórnunarkerfisins, til dæmis vegna framsalsheimilda, tegundatilfærslu, 

hámarks á yfirráði yfir aflahlutdeildum o.fl. Þeir eru reiknaðir og ákveðnir á ári hverju 

af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Þorskígildi eru reiknuð sem hlutfall 

verðmætis tegunda sem um er að ræða hverju sinni af verðmæti slægðs þorsks. Til 

grundvallar verðmætaútreikningi þessum er lagt heildaraflamagn og heildarverðmæti 

þessara tegunda samkvæmt upplýsingum Fiskistofu (Sjávarútvegs-og 

Landbúnaðarráðuneytið, 2010; Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Frá því að 

veiðigjöld voru tekin upp árið 2002 hefur álagning þeirra miðast við úthlutun 

aflaheimilda eða landaðan afla umreiknaðan til þessara þorskígildiskílóa. Þetta hefur 

þó alls ekki verið laust við gagnrýni, Þjóðhagsstofnun og Seðlabanki Íslands settu 

fram umsagnir við frumvarpið sem varð að lögum 85/2002. Þar segir að þorskígildi 

spegli hlutfallslegt aflaverðmæti ólíkra nytjastofna. Afkoma af veiðum einstakra 

tegunda fer hins vegar bæði eftir tekjum og kostnaði. Ef hátt kílóverð fisktegundar er 

vegið upp af háum kostnaði við veiðar getur útreikningur leigugjalds miðað við 

aflaverðmæti leitt til þess að gjaldtaka verði í tilvikum umfram hagnað af nýtingu 

tegundarinnar og veiðarnar orðið óarðbærar, jafnvel þótt gjaldtakan sé hófleg á 

heildina litið (Seðlabanki Íslands, 2002; Þjóðhagsstofnun, 2002). 
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Samkvæmt 9.gr laga nr. 74/2012 skal álagning sérstaks veiðigjalds vera á hvern 

gjaldskyldan aðila á fiskveiðiárinu: 

 

a) af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum skal ekki greiða neitt gjald, 

b) af næstu 70.000 þorskígildiskílóum skal greiða hálft gjald, 

c) af umfram 100.000 þorskígildiskílóum skal greiða fullt gjald. 

 

(Lög um veiðigjöld nr.74/2012). Sérstaka veiðigjaldið er því stighækkandi og er þessi 

hluti skattsins því eins og eftir á greiddur stighækkandi tekjuskattur. Skatturinn virkar 

eins og framleiðslugjald eða veltuskattur því skattinum er dreift á aflamark eða 

fiskafla (Ragnar Árnason, 2012). 

 

Árið 2013 átti sérstakt veiðigjald að vera rukkað sem 50% af reiknaðri umframrentu. 

Það átti einnig að hækka um 5% á ári og fara upp í 60% á þriðja árinu. En þar sem 

lögum um veiðigjöld var breytt, er því rukkað áfram með krónum á hvert 

þorskígildiskíló árið 2013/3014 (Lög um veiðigjöld nr. 74/2012). Veiðigjaldinu hefur 

lítið verið breytt frá árinu 2012. En núna er unnið að nýju frumvarpi, en það ríkir 

óvissa um hvort eða hvenær það verður samþykkt á Alþingi. Veiðigjaldið hefur verið 

mikið gagnrýnt af þeim sem starfa í greininni, þar ber að nefna mismunun sem þeir 

finna fyrir með hliðsjón af öðrum greinum sem nýta auðlindir Íslands. Bent hefur 

verið á að nauðsynlegt sé að búa til samþætta auðlindastefnu, þannig að 

rekstrarumhverfi þeirra sem nýta auðlindir landsins sé svipað.  

 

2.3. Stefnumörkun í nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi 
Þegar aðgangur að auðlindum er ótakmarkaður þá getur það leitt til ofnýtingar og 

sóunar. Náttúruauðlindir sem eru með takmarkað framboð skapa auðlindarentu. Það 

má því segja að auðlindarenta skapist þegar það eru einhver náttúruleg takmörk á því 

hvert umfang auðlindanýtingarinnar getur orðið (Daði Már Kristófersson, 2014). 

Lengi hefur verið deilt um skiptingu auðlindarentunnar milli þeirra sem nýta hana og 

eigenda auðlinda. Samfélagið á að stuðla að verndun mikilvægra þátta umhverfisins 

og það hvernig rentunni er skipt hefur áhrif á hvata fyrir arðbæra nýtingu 

auðlindanna. Í auðlindahagfræði gildir sú regla að ef markaðir eru skilvirkir þá tryggir 

vel skilgreindur eignaréttur auðlinda hagkvæmustu nýtinguna. Fyrir samfélagið í heild 



	  31	  

er hagkvæmast að stýra nýtingu auðlinda þannig að arður þjóðarinnar sé hámarkaður 

(Forsætisráðuneytið, 2010). 

Víða í heiminum er leigugjald á verðmætum auðlindum sem eru í eigi hins opinbera. 

Sem dæmi má nefna olíuauðlindir, þær eru skattlagðar. Þá eru þeir sem nýta 

auðlindina látnir greiða gjald til samfélagsins fyrir afnot í formi skatta eða gjalda. Í 

skýrslu auðlindanefndar sem gefin var út árið 2000 kom fram að nefndin væri þeirrar 

skoðunar að leggja ætti tiltekið gjald fyrir afnot af öllum auðlindum sem eru í eigu 

ríkisins eða þjóðar. Nefndin taldi að tvær ástæður væru fyrir því. Annars vegar væri 

gjaldið til að greiða kostnað við að sinna eftirliti og stjórn á auðlindum og hins vegar 

til að tryggja þjóðinni hlutdeild af auðlindarentunni sem skapast. Í núverandi 

lagaumhverfi er sjávarútvegurinn eina auðlindin sem greiðir sérstaka skatta eða gjöld 

fyrir nýtingu sína af auðlindinni (Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið, 2010). 

Hér verður fjallað um ólíkar lausnir við úthlutun leigugjalda og nýtingarréttinda fyrir 

auðlindir. Það þarf að vera hagkvæmni, sanngirni og skilvirkni við mat á þeim 

lausnum sem valdar eru. Með leigugjaldi eru þrennskonar leiðir að gjaldtöku. 

 

Þegar auðlindagjald er lagt á þá er fast gjald lagt á hverja framleidda einingu, s.s  föst 

upphæð. Tökum dæmi með orkuauðlindir. Þá væri föst gjaldtaka af framleiddri orku 

sem væri skilgreind sem auðlindarenta. Auðlindarentan getur bæði orðið hærri eða 

lægri. Verðið er heimsmarkaðsverð þar sem gert er ráð fyrir því að framleiðendur selji 

orkuna inn á heimsmarkað. Framboðið ræðst af langtíma jaðarostnaði við framleiðslu 

á orku. Þangað til jaðarkostnaðurinn er jafn jaðartekjunum mun vinnsla á orku halda 

áfram að aukast þar til framboðsferillinn sker heimsmarkaðsverð. Þannig að 

auðlindarentan eru allar tekjur sem nema umfram kostnaði. Framboð og 

jaðarframleiðslukostnaður hverrar orkueiningar hækkar ef auðlindagjald er lagt á. Ef 

sum verkefni skapa rentu sem er minni en auðlindagjaldið þá dregst orkuframleiðslan 

saman og því er hún ekki lengur arðbær. Rentan skiptist á milli eiganda 

auðlindarinnar og framleiðanda og það verður allra tap. Tekjur og gjöld eru breytileg 

og því er engin regla til um upphæð á auðlindagjaldi (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Veltugjald er lagt á hverja framleidda einingu. Veltugjald minnkar umsvifið en þó á 

ólíkan hátt. Álagning á veltu fyrirtækisins veldur því að tekjur af sölunni dragast 

saman sem nemur upphæð gjaldtökunnar, þ.e að fyrirtækin fá heimsmarkaðsverð að 

frádregnu gjaldinu í sinn hlut. Þar sem ekki eru öll verkefni ábótasöm þá dregst 
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framleiðslan saman. Auðlindarentan skiptist á milli fyrirtækisins og eiganda 

auðlindarinnar og afgangurinn af rentunni glatast (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Rentugjald er lagt beint á auðlindarentu. Rentugjöld eru víða notuð á olíuauðlindir í 

heiminum, m.a. í Noregi og Kanada. Í upphafi er fjárfest mikið, svo koma tekjurnar 

inn hægt og rólega. Við útfærslu gjaldtökunnar þarf að huga að tímasetningu gjalda 

og tekna, til að bera saman upphæðir sem eru með mismunandi tímasetningu er notuð 

núvirðing (discounting). Með ávöxtunarkröfu má finna hve mikils virði greiðslan sem 

á sér stað í framtíðinni er í dag. Rentugjaldið er þá lagt á þann hagnað sem myndast 

umfram kostnað að teknu tilliti til kröfu til ávöxtunar. Því má segja að rentugjaldið sé 

lagt á þann hagnað sem er umfram kostnað og þannig tekur gjaldið tillit til kostnaðar 

og kröfu eiganda um ávöxtun (Forsætisráðuneytið, 2010). 

 

Fjallað hefur verið hér að ofan um þrjár leiðir til þess, hvernig hægt væri að 

framkvæma úthlutun á nýtingarrétti auðlinda með því markmiði að auðlindarentan 

skili sér til eigenda ásamt því að varðveita auðlindina. Í skýrslu Daða og Friðriks um 

hagkvæmt fyrirkomulag á leigu og gjaldtöku fyrir vatns-og jarðhitaréttindi er lagt til 

að leigugjald verði lagt á alla orkunýtingu með rentugjaldi. Gjaldið tekur tillit til 

mismunandi arðsemi ólíkra orkunýtingarverkefna og óvissu um afkomu þeirra í 

framtíðinni, einnig tryggir fyrirkomulagið á bestan hátt að hagnaður vegna nýtingar 

orkuauðlinda skili sér til eigenda auðlindanna (Forsætisráðuneytið, 2010). 

2.4. Frumvörpin 
Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að ná fram sáttum um sjávarútveginn á 

Íslandi. Frumvörpin sem hafa verið lögð fyrir Alþingi eru farin að skipta tugum. 

Forvitnilegt er að sjá hversu margar tilraunir hafa í raun verið gerðar. En lögum um 

stjórn fiskveiða hefur verið breytt 54 sinnum. Breytingarnar hafa verið stórar sem 

smáar, en upphaflegu lögunum nr. 138 frá árinu 1990 var breytt margoft áður en þau 

voru uppfærð árið 2006. Nú eru lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og hefur þeim 

einnig verið breytt oftar en einu sinni. Einnig hafa margar nefndir fjallað ítarlega um 

fiskveiðistjórnunarkerfið, þar má nefna „Tvíhöfðanefndina“ frá árinu 1993, 

auðlindanefnd sem skilaði skýrslu árið 2000, „Endurskoðunarnefndina“ frá árinu 

2001 og fleiri. Eftir að þessar nefndir höfðu skilað skýrslum sínum voru samin og 

lögð fyrir Alþingi viðamikil frumvörp um breytingar á stjórn fiskveiða. Til þess að sjá 

nánari útlistun á þessum breytingum er vísað í myndina hér að neðan. Ber að nefna að 
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þetta eru bara þau frumvörp sem komust í gegnum Alþingi og voru samþykkt. Þau 

frumvörp sem ekki voru samþykkt skipta mörgum tugum einnig en eru ekki til 

umræðu hér. Neðar verður þó greint frá nýju frumvarpi sem inniheldur víðtækar 

breytingar á stjórn fiskveiða á Íslandi og veiðigjöld sem slík.  
 

Tafla 6 Breytingar á lögum (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). 

 
 

Á töflu 6 sést vel hversu oft og reglulega fiskveiðistjórnunarkerfinu hefur verið breytt. 

Sumar breytingar höfðu minni áhrif en aðrar. En þeim er reglulega haldið við og reynt 

að gera málamiðlanir til þess að náist sátt. Í allri umræðu um fiskveiðistjórn á Íslandi 

er þó mikilvægast að markmiðum laganna sé haldið við en þau eru:  

 

“Að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu nytjastofna á Íslandsmiðum og tryggja 

með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum 

þessum myndar ekki eignarétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 

veiðiheimildum.” (Lög um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006). 
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Eins og sést greinilega á ofangreindu markmiði er vilji löggjafans sá að halda við 

hagkvæmri nýtingu auðlindarinnar og tryggja atvinnu í landinu. Síðari hluta af 

markmiðsins var síðan bætt við eftir Vatneyrardóminn sem greint var frá að ofan. 

Deilurnar um sjávarútveginn sýna vel hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er 

þjóðinni. Nú á næstunni verður enn á ný lagt fyrir Alþingi nýtt frumvarp sem 

inniheldur víðtækar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi Íslands. Þar er reynt að koma á 

sátt um sjávarútveginn á Íslandi. Það byggir á svokallaðri samningaleið en 

meginatriði leiðarinnar er að gerðir verða tímabundnir samningar við rétthafa um 

nýtingu aflaheimilda um afnotaréttinn (Sjávarútvegs-og Landbúnaðarráðuneytið, 

2010). Farið var yfir samningaleiðina í skýrslu frá starfshópi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytis frá árinu 2010 en þar voru settar fram sex 

grundvallarforsendur sem horfa þyrfti til við útfærslu hennar til þess að sátt myndi 

skapast um fiskveiðistjórnunarkerfið. Fyrsta forsendan var að útgerð og fiskvinnsla 

væru undirstaða byggðar víðsvegar um landið og það eigi að haldast þannig. Í öðru 

lagi að sjávarútvegurinn verði að vera rekinn á eins hagkvæman hátt og mögulegt er 

og við stöðug rekstarskilyrði svo að hann haldist sem sjálfbær atvinnugrein. Í þriðja 

lagi að mikilvægt sé að hafa umhverfissjónarmið í huga og vernd fiskistofna. Í fjórða 

lagi að tekið sé fram að það skipti máli að þjóðin fái arð af auðlindinni, sé renta til 

staðar. Í fimmta lagi þurfi eðlileg nýliðun að eiga sér stað og í sjötta lagi þarf að taka 

af allan vafa um verðmyndun afnotaréttar með skilvirkum hætti (Sjávarútvegs- og 

Landbúnaðarráðuneytið, 2010). Samningaleið byggist á aflamarkskerfi og er ferli sem 

breytir núverandi hlutfalli aflahlutdeildar aðila í samningsbundin réttindi. Bent var á 

að samningarnir mættu ekki vera til of skamms tíma, enda væri markmiðið að 

auðlindarenta myndaðist og hún myndi renna til ríkisins. Með samningum væri hægt 

að útfæra gjaldtöku með því að leggja á svokallað grunngjald, eða lágmarksgjald. Svo 

yrði auðlindarentan skilgreind og ákveðið hlutfall hennar myndi renna í ríkissjóð og 

ákveðið hlutfall til rétthafa. Ekki er enn þá vitað hversu langt í samningsleiðinni nýja 

frumvarpið fer, hversu langur samningstíminn er eða hvernig samningunum verður 

framfylgt. Aðeins hluti frumvarpsins fékkst til lesturs við þessi skrif en það var sá 

hluti sem sneri að veiðigjöldum. Vitað er að veiðigjaldið sem nú þekkist verður kallað 

leigugjald og skilgreint sem leiga af afnotum auðlindarinnar. Ber að nefna að 

eftirfarandi upplýsingar eru teknar úr hluta af frumvarpi veiðigjaldsnefndar sem enn 

er óútgefið (Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið, 2010).  
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2.5. Nýtt frumvarp 2015 
Í frumvarpinu sem hér um ræðir er leitast við að taka tillit til ólíkra sjónarmiða. 

Annars vegar til þess að íslenska þjóðin sé eigandi auðlindarinnar sem um ræðir og 

eigi rétt á sanngjörnu endurgjaldi fyrir heimildir til að nýta hana. Hins vegar þess að 

mikilvægt sé að að ekki sé grafið undan möguleikum til hagkvæms rekstrar 

sjávarútvegsfyrirtækja. Veiðigjaldsnefnd fékk það verkefni að skoða með hvaða hætti 

væri hægt að breyta álagningu veiðigjalda þannig þau tækju betur mið af afkomu, en 

nefndin vann það verkefni í samstarfi við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 

Fiskistofu. Niðurstaðan varð hið nýja frumvarp sem er að hluta til umræðu hér. 

Gjöldin sem útfærð voru í frumvarpinu voru eins og greint er frá að ofan leigugjöld í 

samræmi við samningaleið. Það er hægara sagt en gert því flestar útgerðir stunda 

veiðar á nokkrum eða mörgum tegundum og afli sem fæst úr hverri veiðiferð 

inniheldur samsetningu af mörgum tegundum. Það er því þó nokkur upplýsingaöflun 

sem þarf að eiga sér stað. Fyrstu tvö árin eftir að frumvarpið kæmi til framkvæmdar 

yrði stuðst við gögn um afkomu innan mismunandi skipaflokka sem birt eru í 

skýrslum Hagstofu Íslands. Eftir það yrði svo stuðst við kostnaðartölur fyrir einstök 

skip ([Frumvarp veiðigjaldsnefndar skipuð af sjávarútvegsráðherra.], e.d.). 

 

Tillaga veiðigjaldsnefndar felst í að við veiðar verði til svokölluð „reiknuð framlegð“ 

á hverjum nytjastofni. Aðferðin sem notuð yrði byggir á samkeyrslu gagna um 

úthaldsdaga, aflamagn og aflaverðmæti eftir tegundum. Tekjur yrðu reiknaðar út frá 

fisktegundum, samkvæmt skráðu aflaverðmæti. Frá tekjunum er launakostnaður 

áhafnar dreginn og síðan skilgreindur breytilegur úthaldskostnaður, þ.e. kostnaður 

vegna olíu, viðhalds og veiðifæra. Þessi kostnaður er svo jafnaður niður á fisktegundir 

í samræmi við hlutfall aflaverðmætis við löndun í lok veiðiferðar. Þetta er ný aðferð 

sem byggir á þeirri forsendu að til séu mjög nákvæm og ítarleg gögn sem gera þessa 

útreikninga mögulega. Með því að nýta nýjustu tiltæk gögn og uppreikna tekju- og 

gjaldaliði er hægt að komast eins nærri þessum úthaldskostnaði og kostur er. Til þess 

að ákvarða reiknaða framlegð við veiðiúthald einstakra fiskistofna þarf að styðjast við 

gögn frá Fiskistofu, þá gögn úr afladagbókum um úthaldsdaga og svo gögn um 

landaðan afla og verðmæti afla í hverri veiðiferð. Einnig þarf að kalla eftir gögnum 

frá útgerðum fiskiskipanna, þeim gögnum yrði þá safnað samhliða skattframtölum 
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fyrirtækjanna. Þau gögn sem notast er við í þessum útreikningum veita góða innsýn í 

umfang og aflaverðmæti hverrar veiðiferðar ([Frumvarp veiðigjaldsnefndar skipuð af 

sjávarútvegsráðherra.], e.d.). Þessi aðferð er ekki gallalaus en um er að ræða mikið 

magn af ítarlegum upplýsingum og því er mikilvægt að leyfa stjórnvöldum að 

leiðrétta upplýsingar ef upp koma villur í útreikningum ([Frumvarp 

veiðigjaldsnefndar skipuð af sjávarútvegsráðherra.], e.d.). 

 

Samkvæmt frumvarpinu yrði leigugjald ákvarðað fyrir hvern nytjastofn fyrir sig, sem 

12% af reiknaðri framlegð við veiðar á stofninum. Vegna sveiflna í aflamagni, 

verðmæti og afkomu útgerðarinnar er óhjákvæmilega nokkur óvissa um 

heildarupphæð leigugjaldsins árlega. En til þess að sjá greiðslubyrði frekar samkvæmt 

þessari reiknireglu mætti áætla að fjárhæð leigugjalds hefði numið rúmlega 7,9 

milljörðum miðað við árið 2013, um 7,8 milljörðum 2012 og 2011, síðan tæpum 6,3 

milljörðum 2010 ([Frumvarp veiðigjaldsnefndar skipuð af sjávarútvegsráðherra.], 

e.d.). En þetta yrði þá einhver lækkun miðað við núverandi veiðigjöld, þar sem 

veiðigjöld árið 2013 voru 9,7 milljarðar króna og búist er við 9,5 milljörðum fyrir 

þetta fiskveiðiár. Til nánari útskýringar má sjá áhrif sveiflna í aflamagni einstakra 

stofna í töflu 7  hér að neðan. Þar má sjá hvernig gjöldin hefðu lagst á útgerðir allt 

aftur til fiskveiðiársins 2004/2005.  

 
Tafla 7 Ný reikniaðferð ([Frumvarp veiðigjaldsnefndar skipuð af 

sjávarútvegsráðherra], e.d.).  

 
*Upplýsingar í töflu 7 eru reiknaðar út frá aflamagni hvers fiskveiðiárs, á grundvelli afkomustuðuls 

vegna ársins 2013 og á verðlagi þess árs. 
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Í frumvarpinu er lagt til að leigugjald verði lagt á og innheimt samkvæmt 

mánaðarlegum upplýsingum um löndun úr hverju fiskiskipi fyrir sig. Markmiðið er að 

leggja leigugjaldið á sem næst þeim tíma sem tekjur vegna sölu falla til. Eins og 

kemur fram hér að ofan í kaflanum um byggðaþróun tengda sjávarútvegi hafa byggðir 

á Íslandi tekið miklum breytingum á síðastliðnum áratugum. Sjávarbyggðir víða um 

landið hafa ýmist styrkst eða veikst það mikið að þar er nánast enginn sjávarútvegur 

lengur. Veiðigjaldsnefndin lagði til að hluta leigugjaldsins verði varið til verkefna 

sem miða að uppbyggingu á landsbyggðinni. Það verði framkvæmt þannig að 

leigugjaldið renni til ríkissjóðs en fjárhæð sem nemur 5% gjaldsins yrði ráðstafað til 

sóknaráætlana landshluta ([Frumvarp veiðigjaldsnefndar skipuð af 

sjávarútvegsráðherra.], e.d.). Ofangreint er aðeins hluti af nýju frumvarpi sem ekki er 

enn vitað hvort Alþingi samþykki eða hvort þetta verði að lögum. En með 

frumvarpinu er reynt að ná til þeirra sjónarmiða sem gagnrýna núverandi 

fyrirkomulag en í leið halda í þá auðlindarentu sem greinin skapar. Niðurstaðan ætti 

að verða heildstæð sátt um sjávarútveginn, a.m.k. tímabundið.  
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3. Fisk Seafood ehf. - svipmynd af sjávarútvegsfyrirtæki 
Á Þorláksmessu árið 1955 var Fiskiðja Sauðárkróks stofnuð. Eigendur hennar voru 

Kaupfélag Skagfirðinga og bæjarfélagið Sauðárkrókur. Árið 1968 var síðan 

Útgerðarfélag Skagfirðinga stofnað með þátttöku bæjarins, Kaupfélags Skagfirðinga, 

Fiskiðju Sauðárkróks, Skjaldar hf. og fjölda einstaklinga. Síðar var rekstur 

Útgerðarfélagsins Nafar á Hofsósi sameinaðar Útgerðarfélaginu. Á síðustu áratugum 

hafa svo fleiri félög sameinast en 1.janúar 2005 var nafni félagsins breytt í Fisk 

Seafood ehf. eftir samruna Skagstrendings hf. og Fiskiðjunnar Skagafirðings hf. Eins 

og sést á ofangreindum upplýsingum varð Fisk Seafood ehf. til með kaupum á eða 

samruna nokkurra félaga á liðnum áratugum en þau félög eru Fiskiðja Sauðárkróks 

hf., Hraðfrystihús Grundafjarðar hf., Útgerðarfélag Skagfirðinga hf., Skjöldur hf. og 

loks Skagstrendingur hf. („Saga Fisk Seafood ehf. “. e.d.)  

Eins og greint var frá að ofan keypti félagið allt hlutafé í Skagstrendingi hf. fyrir 

rúmlega 10 árum síðan. En ýmsar breytingar hafa verið gerðar á þessum áratugi. Með 

kaupunum fylgdu tvö frystiskip, Arnar og Örvar, ásamt rækjuvinnslu á Skagaströnd 

og Hólmavík. Kaupin voru fjármögnuð með eigin fé og langtímalánum. Árið eftir 

voru fyrirtækin sameinuð í eitt fyrirtæki að öllu leyti, nema hvað það var stofnað sér 

fyrirtæki fyrir rekstur rækjuverksmiðju á Hólmavík, Hólmadrangur ehf. Eignir þess 

fyrirtækis voru metnar á 200 milljónir og hlutafé í fyrirtækinu haft jafn hátt. 

Helmingur af hlutafé Hólmadrangs var síðan seldur heimamönnum og í dag er það að 

50% í eigu Fisk Seafood og 50% í eigu heimamanna. Á árinu 2004 var tekið í notkun 

húsnæði á Sauðárkróki þar sem Fisk Seafood lét endurbyggja gamalt frystihús og 

afhenti Hólaskóla til umráða án leigugjalds. Í dag eru þar starfandi auk Hólaskóla, 

Matís, Nýsköpunarmiðstöð, Iceprotein ehf., Verið vísindagarðar og auk þess eru 

skrifstofur Fisk staðsettar í nýju sambyggðu húsi. Hugmyndin á bak við 

endurbygginguna var að efla rannsókna- og menntastarf í héraðinu í nánu samstarfi 

við atvinnulífið og hefur tekist vel til (Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 2014). 

Árið 2012 keypti fyrirtækið 67% eignarhlut í Farsæli ehf. sem var staðsettur á 

Grundarfirði en fyrirtækið átti fyrir 33% hlut og í framhaldinu var Farsæll ehf. 

sameinaður Fisk Seafood. Á árunum 2006 og 2007 voru eignarhlutir sem Fisk átti í 

öðrum fyrirtækjum og sem ekki tengdust sjávarútvegi seldir og andvirðið nýtt til þess 

að greiða niður skuldir félagsins og gera upp öll langtímalán. Miklar breytingar hafa 

verið gerðar á félaginu á öllum þessum tíma, elstu og óhagkvæmustu togararnir voru 
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seldir á meðan einn af þeim gaf upp öndina. (Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 

2014). 

 

Í dag rekur útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Fisk Seafood ehf. 2 frystitogara, 3 

ísfiskskip auk bolfisk- og rækjuvinnslu. Starfsemi þess er á Grundafirði, Skagaströnd 

og Sauðárkróki. Á Grundafirði rekur fyrirtækið rækjuverksmiðju, þar starfa um 25 

manns og afurðirnar eru seldar að mestu til Bretlands. Höfuðstöðvar Fisk Seafood ehf. 

eru á Sauðárkóki en þar rekur fyrirtækið landvinnslu, þar sem unnið er við 

hefðbundna bolfiskvinnslu, frystingu og þurrkun. Einnig eru starfstöðvar Iceprotein í 

sömu byggingu („Saga Fisk Seafood ehf “. e.d.)  

	  
Tafla 8 Kvótahæstu sjávarútvegsfyrirtækin (Úthlutun aflaheimilda fiskveiðiárið 

2014/2015, 2014). 

	  
 

Fiskveiðiárið 2014/2015 var Fisk Seafood í 4. sæti yfir kvótahæstu fyrirtækin, eins og 

sést í töflu 8 sýnir hún 10 kvótahæstu sjávarútvegsfyrirtækin og hlutfall þeirra af 

úthlutuðum heildarafla. Hlutfall fyrirtækisins af úthlutuðum heildarafla er 4,84% fyrir 

yfirstandandi fiskveiðiár. Þetta er því nokkuð stórt fyrirtæki á landsvísu og hér er 

ætlunin að bregða upp mynd af því til að sýna mögulega svipmynd þess hvernig 

veiðigjöld hafa lagst á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki og hvað felst í rekstri þeirra.  
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3.1. Veiðigjöld Fisk Seafood ehf 
Eftir að lög um veiðigjöld nr. 74/2012 voru samþykkt á Alþingi árið 2012 hækkuðu 

veiðigjöld á félagið talsvert. Á rekstrarárinu 1. september 2012 til 31. ágúst 2013 var 

gjaldfært veiðigjald rúmlega 696 milljónir króna. Til samanburðar var gjaldfært 

veiðigjald frá 1. september 2011 til 31. ágúst 2012 rúmlega 176 milljónir króna. Það 

sést vel á þessum tölum hversu mikilli sveiflu í kostnaði félagið varð fyrir á stuttum 

tíma. Í júlí 2013 var samþykkt á Alþingi ákvæði sem olli því að veiðigjöldin lækkuðu 

á ný. Ef allt hefði haldist óbreytt hefðu veiðigjöld á félagið fyrir fiskveiðiárið 

2013/2014 líklega verið rúmlega 1000 milljónir króna. Sérstakt veiðigjald fyrir 

botnfiskheimildir var lækkað á hvert þorskígildiskíló, en á meðan var sérstakt 

veiðigjald fyrir uppsjávarheimildir hækkað. Fisk Seafood ehf. greiddi rúmlega 333 

milljónir króna í veiðigjöld fyrir fiskveiðiárið 2013/2014.  

 

Tafla 9 Veiðigjöld Fisk Seafood ehf. (Fisk Seafood ehf. 2013, 2014). 

 

 

Þegar ársreikningar félagsins eru bornir saman sést mikill munur á milli ára sbr. Töflu 

3.2 hér að ofan. Fiskveiðiárið 2011/2012 voru veiðigjöldin 10% af hagnaði ársins, 

8,30% af EBITDA og 1,8% af rekstrartekjum ársins. En fiskveiðiárið 2012/2013 voru 

veiðigjöldin 51,8% af hagnaði ársins, 48,4% af EBITDA og 7,76% af rekstrartekjum. 

Á einu ári er þetta gríðarleg aukning í kostnaði, í kringum 50% af hagnaði ársins, bara 

í veiðigjöld. Fyrir Fisk Seafood ehf. kom það sér mjög illa að hafa sameinað 

fyrirtækin sem það hafði keypt inn í fyrirtækið og greitt niður allar skuldir. Þar sem 

skuldugu sjávarútvegsfyrirtækin fengu sérstakan afslátt af veiðigjaldinu.  

 

Síðan var þó bráðabirgðaákvæði samþykkt á Alþingi, sem lækkaði veiðigjöldin 

talsvert. Fiskveiðiárið 2013/2014 námu veiðigjöldin 332.595 millj. kr. eða 17,62% af 

hagnaði ársins, 12,18% af EBITDA og 3,37% af rekstrartekjum. Þær lagfæringar sem 

hafa verið gerðar á veiðigjöldunum, eru þó enn aðeins til bráðabirgða og óvíst er 

hvenær eða hvort það tekst að ganga frá þessum málum endanlega. Ljóst er að 

viðbótarkostnaður í formi skatts líkt og veiðigjalds sem nemur rúmlega 700-1000 
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milljónum króna á fyrirtæki eins og Fisk Seafood hefur gríðarlega mikil áhrif á 

rekstur fyrirtækisins. Í kjölfar ársins 2012 var allur rekstur fyrirtækisins 

endurskoðaður.  

 

3.2. Rekstur  
Miklar breytingar á úthlutun aflaheimilda hafa einkennt síðustu 10 árin. Kvótinn á 

hörpudisk fór niður í 0 vegna sýkingar í stofninum en nú, rúmum 10 árum síðar eru 

komnar í gang tilraunaveiðar og rannsóknir á hörpudiski, sem kostaðar eru að stórum 

hluta af handhöfum aflaheimilda í hörpudiski á sínum tíma. Árið 2014/2015 er 

úthlutaður kvóti í úthafskarfa innan við 10% af því sem hann var fyrir 10 árum, en í 

tilfelli Fisk Seafood fóru þessar aflaheimildir úr meira en 6000 tonnum niður í 

rúmlega 618 tonn. Einnig fann fyrirtækið mikið fyrir því þegar þorskkvótinn fór niður 

í 130 þúsund tonn fiskveiðiárið 2007/2008. Fyrirtækið reyndi að bregðast við þessum 

breytingum, þó með misgóðum árangri. Í stað hörpudisksins, sem var ágætlega 

arðbær, fór fyrirtækið út í veiðar og vinnslu á sæbjúgum i tilraunaskyni. Það hefur 

gengið erfiðlega og tekið til sín mikla fjármuni. Eins og ofangreint sýndi voru allir 

hlekkir tengdir rekstrinum endurskoðaðir í kjölfar á hækkuðum veiðigjöldum, skipum 

í rekstri var fækkað og reynt var að finna leiðir til þess að lækka launakostnað í 

fyrirtækinu, auk ýmissa annarra smærri aðgerða. Launakostnaður í íslenskum 

sjávarútvegi er mjög hár og ber að nefna að launakostnaður er rúm 30% af 

heildartekjum Fisk Seafood ehf. (Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 2014). Hægt er 

að gefa sér að atvinnugreinin skilar miklum skatttekjum til samfélagsins þegar allt er 

talið með. Skattþungi eða skattur fyrirtækjanna sjálfra, skattur tengdur starfsmönnum, 

þjónustuaðilum o. fl. er gríðarlegur. Lækkun launakostnaðar í heild kemur þá niður á 

viðkomandi sveitafélögum m.a. í lækkun útsvarstekna. Í tengslum við það má nefna 

að aðeins 15,18% af aflahlutdeildinni eru staðsett í Reykjavík en í dag fær 

landsbyggðin ekki nema aðra hverja krónu af skattgreiðslum almennings á 

landsbyggðinni til baka, þá í formi rekstur hins opinbera. Þetta dregur úr 

samkeppnishæfni atvinnulífs á landsbyggðinni, til dæmis að laða til sín ungt og vel 

menntað fólk, aukaskattur á sjávarútveginn gerir þá stöðu enn verri. Fækkun skipa 

þýðir að rekstraröryggi minnkar og afhendingaröryggi framleiðsluvara gagnvart 

viðskiptavinum minnkar líka (Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 2014).  
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Stefna fyrirtækisins næstu ár er að minnka áherslu á sjófrystingu og auka vinnslu í 

landi. Helstu áhrifaþættir þar eru minnkandi aflaheimildir í úthafskarfa og aukin 

áhersla á heildarnýtingu afurða. Aukin verðmæti eru að verða til úr ýmsum 

hliðarafurðum. Liður í þessari breytingu er sala á einum frystitogara, Örvari, úr landi 

og breyting á Málmey úr flakafrystitogara í ferskfisktogara. Breytingin felur í sér 

nýjan vinnslubúnað sem hannaður var í samvinnu við íslensk iðn- og tæknifyrirtæki. 

Ef þessi búnaður reynist vel til gæti það orðið stórt skref varðandi sjálfvirknivæðingu 

í landvinnslu á bolfiski. Einnig hefur Fisk Seafood nýlega skrifað undir samning um 

smíði á nýjum ferskfisktogara, sem verður afhentur í október 2016. Ýmsar 

tækninýjungar eru fyrirhugaðar í nýja skipinu er snúa að orkunýtingu, meðferð á afla 

og aðstöðu fyrir starfsmenn. Aukinni landvinnslu fylgja miklar fjárfestingar, bæði í 

tækjum og búnaði. Í byggingu er þurrkstöð, sem gefur möguleika á að þurrka ýmsar 

hliðarafurðir (Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 2014). Þá hefur Fisk Seafood 

eignast rannsóknar- og þróunarfyrirtækið Iceprotein, sem einbeitir sér að framleiðslu 

fiskpróteina úr afskurði, sem fellur til í fiskverksmiðju fyrirtækisins. Iceprotein sér 

einnig um eftirlit og rannsóknir varðandi gæðastaðla fyrirtækisins (Stefán Gestsson 

o.fl., 2009). Fisk Seafood ehf. hefur síðan áform um þátttöku í fiskeldi og hefur 

lítillega lagt af stað í bleikjueldi á landi með 95% eignarhald í Hólalax hf. og 100% 

eignarhaldi í Náttúru-fiskirækt ehf. á Þorlákshöfn. Breyttir starfshættir og aukin tækni 

kalla á breytingu í störfum og hefur Fisk sett í gang fisktækninám í samstarfi við 

Fisktækniskólann í Grindavík og Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki 

(Jón E. Friðriksson, munnleg heimild, 2014). Á þessu sést vel að starfsemi Fisk 

Seafood nær yfir fjölbreyttan rekstur á nær öllum sviðum sjávarútvegsins. Þetta 

fyrirtæki hefur alla burði til þess að styrkjast á næstu árum. Það þýðir þó að 

rekstraraðilar þurfa vissu fyrir því hvernig staðið verður að stjórnun fiskveiða. Þeir 

verða að geta gengið að því vísu hvernig umhverfið verður, lagað sig að þeim 

aðstæðum vitandi hversu lengi þeir geti stundað tiltekinn rekstur og hvaða gjaldtaka 

verði til staðar.  
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4. Skoðun hagsmunaaðila 

4.1. Aðferð 
Ætlunin með þessari rannsókn var að taka viðtöl við einstaklinga í þeim tilgangi að fá 

innsýn í og viðhorf þeirra meðal annars til veiðigjalda. Rannsakendur skoðuðu hvaða 

viðmælendur hentuðu viðfangsefninu og hverja væri hægt að tala við til þess að fá 

mismunandi skoðanir. Flestir þeirra eru framkvæmdastjórnar hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi, bæði litlum og stórum. Einnig var tekið viðtal við 

Framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Við gerð rannsóknarinnar var 

eigindleg rannsóknaraðferð notuð. Eigindleg rannsóknaraðferð er sveigjanlegri og 

fjölbreyttari en sú megindlega. Í eigindlegri rannsóknaraðferð er upplifun, viðhorf og 

reynsla fólks skoðuð (Strauss og Corbin, 1998) þar sem markmið rannsakanda er að 

öðlast betri skilning á tilteknu efni frá þátttakendum þar sem þeir koma skoðunum og 

viðhorfum sínum á framfæri. Ákveðið var að notast við djúpviðtöl en þau flokkast 

undir eigindlega rannsóknaraðferð. Djúpviðtöl byggja á einstaklingssamtölum þar 

sem farið er eftir umræðuramma. Notast er við opnar spurningar þannig að 

viðmælandi getur tjáð sig með eigin orðum. Þetta er talin góð leið til þess að afla 

upplýsinga og komast að skoðunum, viðhorfum og tilfinningum um tiltekið efni 

(Taylor og Bodgan, 1998). Viðtöl voru tekin við fimm einstaklinga sem allir eru 

karlmenn. Þátttakendur svöruðu 13 spurningum og fór viðtalið fram í daglegu 

vinnuumhverfi þeirra. 

 

4.2. Þátttakendur 
Úrtak var valið úr þýði aðila tengdum sjávarútvegi. Notast var við markmiðsúrtak til 

að velja þátttakendur. Þegar markmiðsúrtak er notað þarf rannsakandi að beita 

dómgreind til að velja úrtakið. Þátttakendur eru valdir út frá málefninu sem á að 

rannsaka (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þorlindason, 2003). Til þess að auka líkur á 

þátttöku voru notuð persónuleg tengsl til að hafa samband við þá sem voru í úrtakinu. 

Þátttakendur fengu sendan tölvupóst þar sem þeir voru spurðir hvort að þeir hefðu 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Í tölvupóstinum var stutt kynning á 

rannsakendum og rannsókninni ásamt markmiði hennar. Allir þeir aðilar sem haft var 

samband við voru jákvæðir gagnvart rannsókninni og samþykktu þátttöku. Í 

framhaldinu var komist að samkomulagi um tímasetningu viðtalanna. Þátttaka var 
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valfrjáls og ekki var greitt fyrir þátttöku. Þátttakendur í rannsókninni störfuðu á 

mismunandi vettvangi en þó allir í sjávarútvegi. Fyrsti viðmælandinn var Guðmundur 

Kristjánsson, hann er einn af þeim sem stofnaði útgerðarfélagið Tjald ehf. árið 1998. Í 

dag rekur hann Brim ehf. sem er eitt af stærstu útgerðarfyrirtækjunum á Íslandi 

(„Fyrirtækið”, e.d). 

Friðrik Mar Guðmundsson er framkvæmdastjóri Loðnuvinnslunnar hf. en hann tók 

við starfinu í september árið 2013. Loðnuvinnslan hf. var stofnuð árið 2001 við 

samruma sjávarútvegshluta og iðnaðarstarfsemi Kaupfélags Fáskrúðsfirðinga. 

Loðnuvinnslan hf. rekur fiskimjölsverksmiðju, frystihús og síldarsöltun („Um LVF”, 

e.d). 

Hólmsteinn Björnsson hefur frá því að hann var ungur starfað við sjávarútvegi. Áður 

rak hann og átti Ísfell ehf. til tuttugu ára. Í dag er hann framkvæmdarstjóri hjá 

Hólmsteini Helgasyni ehf. („Hólmsteinn Björnsson lætur af störfum”, 2011). 

Aðalsteinn Ingólfsson er framkvæmdastjóri Skinneyjar-Þinganess hf. Skinney-

Þinganes hf. var stofnað árið 1999 við samruma þriggja annarra fyrirtækja. Skinney-

Þinganes hf. hefur alltaf lagt áherslu á að endurnýja skipaflota sinn og auka kvóta 

fyrirtækisins en það hefur m.a verið gert með kaupum á minni útgerðarfyrirtækjum og 

nýsmíði skipa. Skinney-Þinganes hf. er staðsett á Höfn og er eitt af stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi („Sagan”, e.d).  

Síðasti viðmælandinn var Kolbeinn Árnason, en hann var ráðinn framkvæmdastjóri 

Landssambands íslenskra útvegsmanna árið 2013 sem í dag heitir Samtök fyrirtækja í 

sjávarútvegi. Kolbeinn tók við starfinu af Friðriki J. Arngrímssyni sem gegndi 

stöðunni á undan í um 13 ár. Kolbeinn er lögfræðingur að mennt og hefur lengi 

starfað við sjávarútveginn (Ólafur Kjaran Árnason, 2013). 

 

4.3. Mælitæki og úrvinnsla 
Notast var við umræðuramma með 13 spurningum til þess að stýra viðtalinu. Hægt er 

að lesa umræðurammann í kaflanum Umræðurammi. Viðtölin voru tekin upp á 

Iphone 5s farsíma, ásamt því var viðtalið ritað niður á fartölvu á meðan á því stóð. 

Við frekari úrvinnslu var hlustað aftur á hvert viðtal í heild sinni og það skráð niður í 

Microsoft Word. 
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4.4. Framkvæmd 
Alls voru fimm viðtöl framkvæmd og fóru þau fram á tímabilinu 15. október - 8. 

desember 2014. Viðtölin voru framkvæmd í eigin persónu á vinnustað viðkomandi á 

vinnutíma. Notast var við fyrirfram útbúinn umræðuramma sem þátttakendur fengu 

sendan í tölvupósti. Allir þátttakendur voru spurðir sömu spurninganna í sömu röð. 

Rannsakendur voru hlutlausir og tjáðu ekki persónulegu skoðanir sínar heldur 

hlustuðu þeir einungis. Þegar á heildina er litið gengu viðtölin mjög vel að mati 

rannsakenda.Viðtölin stóðu yfir í um 15-45 mínútur og var meðal-lengd viðtals um 20 

mínútur.  

 

4.5. Markmið 
Markmiðið rannsakenda með rannsókninni var að fá betri innsýn í viðhorf og 

skoðanir hagsmunaðila og kanna áhrif veiðigjalda á sjávarútvegsfyrirtæki. 

Sett var fram rannsóknarspurningin: „Er veiðigjaldið hagkvæmt eða er verið að 

knésetja eina af helstu atvinnugreinum landsins? ”. 

 

4.6. Umræðurammi 
Til þess að stýra viðtölunum var eftirfarandi umræðurammi settur saman. Við gerð 

umræðurammans var tekið mið af fræðilega hlutanum í þessari ritgerð ásamt 

umræðunni í þjóðfélaginu sem tengist þessu málefni. Umræðuramminn var saminn af 

rannsakendum í samráði við leiðbeinanda. 

 

1) Hverjir finnst þér vera helstu kostir og gallar kvótakerfisins? 

2) Finnst þér byggðasjónamið tengd sjávarútvegi eiga rétt á sér? 

3) Hver eru almenn viðhorf þín til álagningar veiðigjalda í sjávarútvegi? 

4) Ert þú sáttur eða ósáttur við það hvernig stuðlarnir á sérstöku veiðigjaldi eru 

reiknaðir? 

5) Hvert væri þitt viðhorf gagnvart sanngjörnu veiðigjaldi ef eitthvað er? 

6) Telur þú að veiðigjöldin séu byrjuð að hafa áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki á 

neikvæðan eða jákvæðan hátt? Ef svo er hvernig þá? 

7) Telur þú að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki séu að borga of mikið í skatt? 

8) Hvaða skref eru möguleg fyrir sjávarútvegsfyrirtæki gegn þessari 

„viðbótarskattlagningu”? 
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9) Ert þú með einhverjar hugmyndir um aðrar leiðir en veiðigjöld til þess að 

þjóðin nálgist þá auðlindarentu sem greinin skapar? 

10)  Hvaða breytingar myndir þú vilja sjá í nánustu framtíð í sambandi við 

sjávarútveginn? 

11)  Hvernig sérðu fyrir þér besta framtíðarfyrirkomulag á umgjörð við stjórn 

fiskveiða á Íslandi? Myndi slíkt fyrirkomulag fela í sér einhverja gjaldtöku? 

12)  Telur þú að Ísland sé að missa samkeppnishæfni sína á erlendum mörkuðum? 

13)  Er eitthvað annað sem að þú vilt að komi fram? 

 

4.7. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölunum sem tengjast 

fræðilega efninu sem fjallað hefur verið um. Þar sem úrtakið í rannsókninni var lítið 

mun alltaf vera erfitt að alhæfa eitthvað um niðurstöðurnar en rannsóknin varpar ljósi 

á þær skoðanir sem þátttakendur hafa. Þátttakendur í rannsókninni voru allir tilbúnir 

til að koma fram undir nafni og því eru nöfn þeirra getin við hvert svar sem tilheyrir 

hverjum þátttakenda. 

 

Viðmælendur voru spurðir: „Hverjir finnst þér vera helstu kostir og gallar 

kvótakerfisins?” Rauði þráðurinn við þessari spurningu er að menn eru einfaldlega 

sammála um að nauðsynlegt var að setja kvótakerfið á, þá náðist skipulag um 

veiðarnar og hagræðing átti sér stað.  

 

„Helstu kostir kvótakerfisins séu þeir að þá náðist utan um stjórn á veiðum, magninu, 

hvar úthlutunin var sett ásamt hagkvæmni. Hagkvæmnin náðist með sameiningu, 

sérhæfðari skipum og vinnslu. Sú samþjöppun sem hefur orðið í kjölfarið er að vissu 

leiti bæði jákvæð og neikvæð” – Hólmsteinn Helgason 

 

„Sjávarútvegurinn er geysilega öflugur í núverandi mynd, hvað varðar þróun, 

vinnslu, nýsköpun og fleira. Síðan kvótakerfið var sett á árið 1984 þá hefur gríðarleg 

hagræðing átt sér stað sem mér finnst nauðsynleg. Það er hægt að rekja það til 

kvótakerfisins að fyrirtækin eru rekin svona vel eins og þau eru í dag. Hins vegar er 

gallinn sá að heil byggðarlög enduðu á að vera án kvóta í krafti hagræðingar”- 

Friðrik Mar Guðmundsson 
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„Þegar kvótakerfið var innleitt var loksins komið skipulag á veiðarnar og rammi til 

að vinna eftir ásamt því að vita það fram í tímann hvernig skipulaginu verður háttað í 

framhaldinu. Gallinn er hins vegar sá að þetta er hugsað til of stutts tíma og ráðherra 

hefur of mikið vald til þess að rugla í kerfinu” – Guðmundur Kristjánsson 

 

„Það þarf að vera kvótakerfi þar sem að auðlindin er takmörkuð. Helstu kostirnir eru 

þeir að menn ná að búa til mestu verðmætin og það hefur sannað sig að 

aflamarkskerfið er verðmætara en sóknarkerfið” – Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Helstu kostirnir eru tvímælalaust þeir að hægt er að stjórna markaðinum í umferð. 

Það eru hagrænir hvatar sem keyra þetta áfram sem gerir það að verkum að ekki 

bara langtíma sjónarmið stýra nýtingu, vinnslunni og verðmætaaukningunni, heldur 

eru líka hagkvæmnihvatar. Gallarnir eru síðan afleiðingin af þessu að láta þessa 

hvata stjórna með því markmiði að beinlínis fækka minni fyrirtækjum og það hefur 

áhrif á byggðasjónarmið” – Kolbeinn Árnason 

 

Mikilvægur þáttur sem flestir þátttakendur voru sammála um er að byggðasjónarmið 

tengd sjávarútvegi eiga rétt á sér. Viðmælendur voru spurðir: „Finnst þér 

byggðasjónamið tengd sjávarútvegi eiga rétt á sér?” 

 

„Veiðigjaldið hefur ýtt undir lóðréttan samruna milli veiða og vinnslu og þar með 

samþjöppun fyrirtækja. Þar af leiðandi hefur samþjöppunin bitnað á minni 

fyrirtækjum og veikum stöðum á landsbyggðinni. Þar af leiðandi eiga 

byggðasjónarmið tengd sjávarútvegi rétt á sér. Þetta er auðvitað umdeilt en þetta er 

ákveðin málamiðlun og það er verið að reyna að setja plástur yfir ákveðinn galla á 

kvótakerfinu gagnvart minni byggðarlögum” – Hólmsteinn Helgason 

 

„Byggðasjónarmið eiga rétt á sér innan skynsamlegra marka. Sjávarútvegsstefnan 

verður að hugsa alltaf um þjóðina og það væri hægt að láta hana vera þannig að 

stefnan hjálpi byggðunum” – Guðmundur Kristjánsson 

 

„Byggðasjónamið eiga fyllilega rétt á sér og eru bara nauðsynlegur hlutur í því að 

byggja upp landið” – Friðrik Mar Guðmundsson 
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„Auðvitað eiga byggðasjónamið rétt á sér, en við þurfum hins vegar að átta okkur á 

því að það kostar og er ákveðinn kostnaður. Spurningin er hvað höfum við sem 

Íslendingar efni á. Þannig að það kemur niður á hagkvæmni en á hins vegar rétt á 

sér” – Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Við þurfum að horfast í augu við afleiðingarnar, erum ekki að ná að horfa í augu við 

afleiðingarnar og reka byggðir eins og áður” – Kolbeinn Árnason 

 

Viðmælendur voru spurðir: „Hver eru almenn viðhorf þín til álagningar veiðigjalda í 

sjávarútvegi? ” Einnig voru viðmælendur spurðir: „Hvert væri þitt viðhorf gagnvart 

sanngjörnu veiðigjaldi ef eitthvað er?”                                                                 

Almenn viðhorf viðmælanda voru flest á þann veg að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 

séu að borga alltof mikið í veiðigjöld. En þar sem að auðlindin er takmörkuð er  

nauðsynlegt að borga fyrir afnot af auðlindinni. Á Íslandi eru þó fleiri auðlindir en í 

sjónum og því eru menn sammála um að fleiri greinar en sjávarútvegurinn eigi að 

borga auðlindagjöld.  

 

„Ég geri mér vel grein fyrir því að ef að það eru ekki auðlindagjöld þá geta þegnar 

landsins sóað auðlindunum hvort sem það á við um fisk, rafmagn eða eitthvað annað. 

Það er ekki sjálfgefið að auðlindir séu nýttar á skynsamlegan hátt í samfélögum. Í 

Evrópu hafa til dæmis auðlindir oft verið ofnýttar og eyðilagðar því að 

stjórnmálamennirnir höfðu ekki kraft til að setja almennar leikreglur og láta greinina 

bera ábyrgð. Það er því ekki óeðlilegt að eigendur auðlinda krefji þá sem nýta þær 

um leigu fyrir þau réttindi. En gjaldið verður að vera hógvært og ganga jafnt yfir alla 

ásamt gegnsæi og því séu engin leyndarmál hverjir borga. Að mínu mati er 

sanngjarnt veiðigjald ekki til. Best væri að hafa skýr og einföld lög þar sem allir eru 

jafnir og að sjávarútvegurinn borgi skatta eins og önnur fyrirtæki. Veiðigjöld eru 

eitthvað sem að þjóðfélagið ákveður og þegnarnir verða bara að lifa eftir því. 

Eins og veiðigjaldið er í dag þá brenglar það samkeppnisstöðu sjávarútvegs saman 

borið við aðra atvinnuvegi landsins, sem þurfa ekki að borga sama skatt. Þeirra á 

meðal eru atvinnuvegir sem nota náttúruauðlindir þjóðarinnar í ríkum mæli eins og  

orkuiðnaður, ferðamannaiðnaður og landbúnaður” – Guðmundur Kristjánsson 
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„Ég tel að það eigi ekki að vera mismunur milli atvinnugreina, núna er einungis lagt 

sérstakt gjald á sjávarútveginn. Hverjar eru auðlindirnar, það þarf að skilgreina það 

fyrst. Það er ekki óeðlilegt að það séu einhverskonar aðgangsgjöld að öllum 

auðlindum hvort sem það er að fiski, orku eða ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan sem 

dæmi nýtir sér auðlindina sem er landið og náttúran. 

Veiðigjaldið þarf að vera hóflegt og það má ekki vera verulega íþyngjandi á ákveðna 

útgerðarflokka eða landsvæði. Eins og veiðigjöldin eru í dag þá eru þau ekki að hafa 

jákvæð áhrif. Eftir því sem fyrirtækin eru minni þá verður hagræði stærðarinnar 

minna og tekið er gjald af greininni miðað við afkomu greinarinnar í heild sem minni 

fyrirtæki berjast í bökkum við að borga.   

Það er ekki hægt að líta á það sem jákvæða þróun að stóru fyrirtækin sem hafa 

ákveðna yfirburðastöðu á markaðnum úf af góðri afkomu þau verða stærri og stærri 

en þau fyrirtæki sem eru minni og veikari enda á að þurfa að selja sig til þeirra sem 

stærri eru. Þar af leiðandi verður kannski bara eftir kvóti á Ísafirði, Sauðárkróki, 

Akureyri, Höfn og Grindavík. Það er litið hægt að bregðast við opinberum gjöldum en 

á endanum mun þetta bara leiða til meiri einhæfni og samþjöppunar. Ef þessi óvissa 

stendur mikið lengur þá má búast við því að þetta hafi letjandi áhrif á greinina í 

framgöngu hennar og þróun” – Hólmsteinn Helgason 

 

„Eins og veiðigjöldin eru í dag þá tel ég að það séu alltof lítil vísindi og rök á bak við 

þau. Gjöldin eru alltaf ákveðin 15 mánuði fram í tímann og það getur ansi margt 

breyst á þeim tíma sérstaklega á uppsjávarfiski þar sem veiðarnar eru mjög 

sveiflukenndar og það getur orðið verðfall á tímabilinu sem veiðigjöldin taka ekkert 

mið af. Það er eins og menn hafi bara ákveðið að bolfiskurinn myndi þola þetta og að 

restin hafi bara verið sett á uppsjávarfiskinn. Það þarf að passa það að 

áframhaldandi hagræðing verði ekki of hröð því þá gerum við út af við landið okkar 

og landsbyggðina. Ég er þeirrar skoðunar að sjávarútvegurinn ætti að sætta sig við 

10% auka tekjuskatt þannig að hann myndi hækka upp í 30%. Þá fáum við 

nauðsynlegan sveigjanleika, þ.e.a.s. ef afkoman á árinu er ekki nógu góð þá borgum 

við minni skatta. Mér finnst sjálfsagt að þeir sem nota auðlindina þurfi að borga fyrir 

afnot af henni en það má ekki vera letjandi fyrir greinina sjálfa. Á Íslandi eru fleiri 

auðlindir en í sjónum og því finnst mér nauðsynlegt að leggja auðlindagjald á fleiri 

en sjávarútveginn eins og t.d ferðaþjónustu og orkuna” – Friðrik Mar Guðmundsson 
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„Veiðigjöldin þurfa að vera lægri því að það er búið að taka hagkvæmni út úr 

kerfinu” – Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Auðlindagjöld eins og þau eru skilgreind sem umfram renta einkaaðgangs að 

sameiginlegri auðlind er eitthvað sem að þarf að skilgreina betur. Það þarf að taka 

tillit til fjárfestinga, þróunar, rannsókna, eðlilegrar ávöxtunar eiginfjár og fleira. Það 

er mjög flókið að finna sanngjarnt veiðigjald og við erum bara ekki ennþá komin 

þangað því miður” – Kolbeinn Árnason 

Viðmælendur voru spurðir: „Ert þú sáttur eða ósáttur við það hvernig stuðlarnir á 

sérstöku veiðigjaldi eru reiknaðir?” Viðmælendur virðast vera þeirrar skoðunar að 

stuðlarnir á sérstöku veiðigjaldi séu ekki reiknaðir á réttan eða sanngjarnan hátt.  

 

„Eins og stuðlarnir á sérstöku veiðigjaldi eru reiknaðir núna er hægt að eyðileggja 

heilu atvinnugreinarnar. Veiðigjöldin eru farin að hafa áhrif á íslensk fyrirtæki en 

auðvitað leggjast þau hins vegar misjafnlega á þau ” – Guðmundur Kristjánsson 

 

„Ég held að þetta sé til lækkunar á veiðigjaldi vegna þess að stuðullinn var ekki í 

samræmi við afkomu af veiðunum. Þetta snertir auðvitað einn stóran galla á þessu 

veiðigjaldi, hvernig á að framkvæma það. Það er svo mismunandi geta milli 

útgerðarflokka sem dæmi þá hafa smábátar ekki sömu getu til að borga hátt 

veiðigjald af makríl. Það er mjög mikill munur á almenna stuðlinum og 

veiðigjaldastuðlinum, en það er t.d enginn munur á veiðigjaldinu á milli veiðigreina, 

þó aðeins á makríl á uppsjávarskipum og minni skipum. Þetta er algjört flækjustig og 

það verður kannski aldrei sanngirni í því á milli útgerðaflokka eða jafnvel milli 

landssvæða” – Hólmsteinn Helgason 

 

„Ég er ekki beint ósáttur við það hvernig stuðlarnir eru reiknaðir ef ég horfi á þetta 

út frá mínum hagsmunum þar sem mitt fyrirtæki er blandað. En það er ekki tekið tillit 

til fjármagnskostnaðar og ef eitthvað kemur upp á þá er ekki tekið tillit til þess” – 

Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Ég held að aðferðin við útreikninginn á almenna gjaldinu sé þokkalega eðlileg, en 

ég verð að viðurkenna að mér finnst eins og það sé bara af handahófi hvernig 

sérstaka veiðigjaldið er fundið út. Þar eru menn að mínu mati að víkja frá hugsuninni 
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um auðlindarentu og reyna að ná í rentu inn í iðnhluta fyrirtækjanna þar sem hefur 

orðið hagræðing o.s.frv. Því er ég ósáttur að ég veit ekki hvað þeir eru að gera og í 

öðru lagi þá er þetta ekki lengur veiðigjald eins og ég skil það” – Kolbeinn Árnason 

 

Viðmælendur voru spurðir: „Telur þú að veiðigjöldin séu byrjuð að hafa áhrif á 

sjávarútvegsfyrirtæki á neikvæðan eða jákvæðan hátt? Hvernig þá?”                              

Viðmælendur eru einfaldlega allir sammála um það að veiðigjöldin eru byrjuð að hafa 

áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki á neikvæðan hátt þar sem gjöldin eru alltof há. 

 

„Veiðigjöldin eru klárlega farin að hafa áhrif á íslensk fyrirtæki en auðvitað leggjast 

þau misjafnlega á þau. Þeir sem eru að reka stærstu sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi í 

dag þurfa að eyða tíma í að deila við stjórnmálamenn í staðinn fyrir að vera að hugsa 

um framtíðina og hvernig á að selja fiskinn á erlendum mörkuðum” – Guðmundur 

Kristjánsson 

 

„Veiðigjaldið byrjaði á litlu gjaldi fyrir nokkrum árum en fór svo upp úr öllu þaki 

fyrir rúmlega fjórum árum síðan. Fyrirtækið sem ég er að reka þurfti þá að borga 

rúmlega 15-17 milljónir í veiðigjöld. Síðan þá hefur gjaldið lækkað aftur og núna er 

verið að innheimta um 6 milljónir. Þetta hefur því verið hálfgerður rússíbani sem er 

erfitt að standa í því að við getum ekki borgað svona hátt gjald. Við höfum bæði keypt 

og selt veiðiheimildir til þess að ráða við þetta. Það hefur gríðarlega neikvæð áhrif 

að stjórnendur og eigendur fyrirtækja vita ekkert hvað er framundan og við hverju má 

búast” – Hólmsteinn Helgason 

 

„Veiðigjöldin eru farin að hafa gríðarleg áhrif, þetta er ofurskattlagning. Margir fóru 

bara að selja kvóta því að þeir voru hræddir um að vera of seinir til þess og ráða ekki 

við gjöldin”– Friðrik Mar Guðmundsson 

 

„Þau eru byrjuð að hafa neikvæð áhrif og það neikvæðasta við þetta er óvissan”– 

Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Þau eru byrjuð að hafa áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki bæði stór og smá. Minni 

fyrirtæki sem að kannski voru í einhverju jafnvægi fyrir lenda í fljótari samþjöppun og 

munu þau því gefast upp fyrr en ella”– Kolbeinn Árnason 
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Viðmælendur voru spurðir: „Eru íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að borga of mikið í 

skatt og hvaða skref eru þá möguleg fyrir sjávarútvegsfyrirtæki gegn þessari 

„viðbótarskattlagningu?” 

 

„Nei ég held ekki, vonandi getum við bara borgað rétt svo að það sé jafnt yfir alla. En 

ef þetta heldur svona áfram eins og þetta er gert í dag þá mun það leiða til þess að 

sjávarútvegsfyrirtæki munu sameinast og ríkið verður stærri og stærri atvinnurekandi 

í sjávarútvegi af því að þá munu margir verða undir í dreifðu byggðunum og ríkið 

mun taka yfir. Á endanum verður þjóðfélagið fátækt því að sjávarútvegurinn hættir að 

skila inn arði til samfélagsins. Ef það væru bara almennir skattar og auðlindagjöld 

þá fær þjóðin rentuna því að ef fyrirtækin blómstra þá skapa þau atvinnu og 

fyrirtækið ásamt starfsmönnum greiðir skatta” – Guðmundur Kristjánsson 

 

„Já ég tel það vera alveg klárt að sjávarútvegsfyrirtæki voru að borga of mikið árin 

2012 og 2013 í veiðigjöld en ekki skatt. Ég er þeirrar skoðunar að sjávarútvegurinn 

ætti að sætta sig við að borga auka tekjuskatt. Þá fáum við þennan nauðsynlega 

sveigjanleika, þ.e.a.s. ef afkoman er ekki nógu góð þá er borgaður minni skattur” – 

Friðrik Mar Guðmundsson  

 

„Nei við erum ekki að borga of mikinn skatt. Ég tel að sjávarútvegsfyrirtæki séu að 

borga of mikið í veiðigjald en of litið í tekjuskatt. Það á að skattleggja hagnaðinn 

bara aðeins hærra. Tekjuskatturinn er 20% núna og ég tel að það væri hægt að 

hækka það upp í 25-35%. Það er litið hægt að bregðast við opinberum gjöldum en 

þetta mun bara leiða til meiri einhæfni og samþjöppunar, það er hættan” – 

Hólmsteinn Helgason  

 

„Við borgum ekki of mikinn skatt heldur of mikil veiðigjöld. Það eru stjórnvöldin sem 

ráða þessu og því er ekki hægt að gera þetta neitt öðruvísi en að taka þetta í gjöldum 

en álagningin þarf ekki að vera svona mikil” – Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Vandinn er sá að ákveðin fyrirtæki geta ekki staðið undir þessu gjaldi en svo eru 

náttúrlega önnur fyrirtæki sem eru að skila gríðarlega góðri afkomu og geta staðið 

undir þessu gjaldi. En hvernig atvinnugreinin er að þróast hlýtur að vera vitlaust þar 
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sem afleiðingin er samþjöppun sem hefur neikvæð áhrif á ákveðin byggðarlög” – 

Kolbeinn Árnason 

 

Viðmælendur voru spurðir: „Telur þú að Ísland sé að missa samkeppnishæfni sína á 

erlendum mörkuðum?” Viðmælendur eru flestir sammála það að ef að veiðigjöldin 

halda áfram að hafa svona gífurleg áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki þá getur það leitt til 

þess að Ísland missi samkeppnishæfni sína á erlendum mörkuðum. 

 

„Veiðigjaldið er farið að veikja íslenskan sjávarútveg í harðri samkeppni á 

alþjóðlegum fiskmörkuðum, þar sem í öðrumm löndum greiðir nánast 

undartekningalaust sjávarútvegur ekki sérstaka skatta umfram venjulega tekjuskatta” 

– Guðmundur Kristjánsson 

 

„Nei en það er samt rosalegur galli að í sumum löndum kemur hvergi fram að 

fiskurinn er frá Íslandi. Kúnninn veit ekkert hvort fiskurinn sé frá Skotlandi, Noregi, 

Færeyjum eða Íslandi. Í gamla daga í Bandaríkjunum var allur fiskur seldur undir 

íslensku merki og þá var Ísland gæðamerki en núna finnst mér eins og við séum búin 

að missa það” – Friðrik Mar Guðmundsson 

 

„Nei ég vona nú ekki en það mun kannski leiða til þess ef þessi óvissa og ósátt sem er 

til staðar stendur lengur. Það mun hafa letjandi áhrif á framgöngu og þróun 

greinarinnar. Greinin er með forystu í vinnslu, afurðirnar eru frábærar og sjálfbærni 

til að vinna með þannig að Ísland er ábyrgt fiskveiðiland en hins vegar erum við ekki 

að gera nógu vel í markaðsmálum” - Hólmsteinn Helgason  

 

„Þar sem að við erum alltaf í átökum hérna heima um það hvað á að borga þá erum 

við að missa af tækifærum og einbeita okkur minna að til dæmis markaðsmálum. Við 

erum að nota alltof mikinn kraft í að keppa við misvitra stjórnmálamenn. Við þurfum 

að fá frið svo að við getum einbeitt okkur að því sem við erum að gera vel” – 

Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Ég held að við séum ennþá í þokkalegum málum en það eru aðrar þjóðir að ná 

okkur og það má ekkert mikið bregða út af og við förum að hiksta” – Kolbeinn 

Árnason 
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Viðmælendur voru spurðir: „Hvaða breytingar myndir þú vilja sjá í nánustu framtíð í 

sambandi við sjávarútveginn? ” Viðmælendur eru flestir sammála um það að það þarf 

stöðugleika og fyrirsjáanleika í rekstrinum. Ásamt sátt og meiri menntun í landinu um 

sjávarútveg. 

 

„Ég myndi vilja sjá meiri menntun í landinu um sjávarútveg þannig að það verði 

upplýstari umræða” – Guðmundur Kristjánsson 

 

„Helstu breytingar í náinni framtíð sem ég vill sjá fyrir utan breytingar á 

veiðigjöldunum er að það verði meiri sátt í landinu. Það er rosalegt að sjá hvernig 

ákveðnir aðilar eða nánast stjórnmálaflokkar og stéttir í landinu nánast hata allt sem 

snertir sjávarútveginn. Það er ríkjandi í hugum marga ákveðin reiði og öfund, sem að 

einhverju leyti sumir telja vera réttláta reiði gagnvart þróun kvótakerfisins. Hér áður 

fyrr gátu menn nefnilega farið út úr greininni með mikil verðmæti með sölu á 

réttindum. En það er engin sanngirni í því að refsa greininni fyrir það. Það þarf því 

að verða viðhorfsbreyting hjá fólkinu í landinu. Einnig þarf að hækka 

menntunarstigið í þessari grein. Þrátt fyrir að það sé mikið búið að gerast í 

rannsóknum og þróun undanfarið þá er menntunin sem boðið er upp á í þessari grein 

ótrúlega lítil” – Hólmsteinn Helgason  

 

„Ef það verður ekki gengið frá sjávarútveginum í skattlagningu þá á hann glæsta 

framtíð. Það er því mikilvægt að skattleggja ekki of mikið því það þarf að vera hægt 

að fjárfesta sem hefur litið verið gert á undanförnum árum” – Friðrik Mar 

Guðmundsson 

 

„Ég tel nauðsynlegt að fara að fá frið svo að hægt sé að fara að hugsa um 

sjávarútveginn en ekki pólitík” – Aðalsteinn Ingólfsson 

 

„Það þarf stöðugleika og fyrirsjáanleika í rekstrinum. En það gerist ekki með of hárri 

skattinnheimtu, ég held að það skipti líka máli að vera með fjölbreytileika þannig að 

litlu fyrirtækin séu líka rekin” – Kolbeinn Árnason 
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4.8 Samantekt 
Þegar helstu niðurstöður viðtalanna eru teknar saman kemur í ljós ákveðið mynstur 

hjá viðmælendum. Þeir eru sammála um að það var nauðsynlegt að setja kvótakerfið 

á. Þá var loksins komið skipulag á veiðarnar, magnið og hagkvæmni. Viðmælendur 

gera sér grein fyrir því, ef að ekki tíðkast auðlindagjöld þá geta þegnar landsins sóað 

auðlindinni. Það er ekki sjálfgefið að auðlindir séu nýttar á skynsamlegan hátt og 

ekkert óeðlilegt að þeir sem nýta auðlindina þurfi að borga fyrir afnot af henni.  

Núna er einungis lagt sérstakt gjald á sjávarútveginn en ekki aðrar auðlindir. 

Viðmælendur eru sammála um að það eigi ekki að ríkja mismunun á milli 

atvinnugreina. Mikið ósætti er um hversu hátt veiðigjaldið skuli vera, það hefur ekki 

jákvæð áhrif. Veiðigjaldið þarf að vera hóflegt og ekki íþyngjandi eða letjandi á 

ákveðna útgerðarflokka eða landsvæði. Einnig er gjaldið ákveðið alltof langt fram í 

tímann og á þeim tíma getur ansi margt breyst. Það hefur því gríðarlega neikvæð áhrif 

að stjórnendur og eigendur fyrirtækja vita ekkert hvað er framundan og við hverju má 

búast. Viðmælendur telja íslensk sjávarútvegsfyrirtæki ekki vera að borga of mikið í 

skatt heldur of há veiðigjöld. Ólík sjónarmið viðmælenda eru um það hvernig best 

væri að haga gjaldtökunni en nokkrir telja að það væri best með því að hækka 

tekjuskattinn upp í um það bil 25%-30%, þá myndu fyrirtækin fá nauðsynlegan 

sveigjanleika. Viðmælendur eru orðnir langþreyttir á þeim óstöðugleika sem fyrirtæki 

finna fyrir vegna veiðigjaldsins og vilja því sjá breytingar í náinni framtíð. Greinin 

eigi að fá frið ásamt því að ná sátt.  
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5. Umræða 
	  
Sagan hefur sýnt fram á hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er íslensku þjóðinni. 

Ísland, sem í byrjun 20. aldar var með fátækustu löndum Evrópu, hefur náð að snúa 

við blaðinu og átti sjávarútvegurinn þar stóran hlut. Í fyrstu var sjávarútvegur fremur 

stundaður sem hliðargrein við landbúnað en snerist svo heldur betur við og núna 

skilar sjávarútvegurinn rúmlega 25-30% af landframleiðslu. Kenningin um harmleik 

almennings hefur reynst dýrmætur lærdómur í fiskveiðum. Lengi vel var lítil sem 

engin stjórn á veiðum við Íslandsstrendur, þeir fiskuðu sem höfðu afnot af bátum eða 

skipum. Takmarkalausar veiðar enduðu með því að nytjastofnar við landið voru 

komnir í sögulegt lágmark og sársaukafullar aðgerðir með takmörkun veiða reyndust 

nauðsynlegar og kvótakerfið var tekið upp. Aflamarkskerfið sem sett var á við 

neyðarástand hefur búið til vettvang til að skapa mikinn auð. Sett voru lög um það 

hversu mikinn heildarafla útgerðir og sjómenn máttu veiða af hverri fisktegund. Það 

byggðist á hlutdeild skipa af leyfilegum heildarafla en tekið var mið af veiðireynslu 

skipsins þrjú ár á undan. Þeim var því afhentur kvótinn. Árið 1990 var svo samþykkt 

aflamarkskerfi með frjálsum framsalsheimildum þar sem fyrirtækjum var gert heimilt 

að framselja sín á milli aflahlutdeildir. Þetta leiddi til þess að það skapaðist meiri 

stöðugleiki í rekstrinum og fyrirtæki skipulögðu rekstur sinn með ríkjandi 

langtímahugsun. En kerfinu fylgdu einnig mikil vandkvæði, eftir að framsalið var 

samþykkt varð mikil samþjöppun á kvóta, byggðir misstu mikið og þeir litlu urðu 

undir. Mikil hagræðing átti sér stað og fyrirtæki fóru að einbeita sér að 

verðmætasköpun, hámarksnýtingu og gæðum. Í kjölfarið skapaðist mikill auður í 

greininni en skuldirnar risu einnig. Ólík sjónarmið fóru þá að takast á, öðru megin 

voru þeir sem nýttu auðlindina og hinum megin þeir sem áttu hana þ.e. íslenska 

þjóðin. Þar sem kvótinn var gefinn vegna veiðireynslu og síðar leyft að selja hann 

myndaðist ákveðin mismunun milli íslenskra ríkisborgara um aðgang að auðlindinni. 

Þetta var staðfest með Vatneyrardómnum, þar sem skorið var út um það að auðlindin 

væri í raun eign íslensku þjóðarinnar í heild sinni en ekki þeirra sem höfðu heimildir 

til þess að nýta hana. Skilningur okkar er sá að þetta snúist allt um hvernig auðnum er 

deilt. Ef þeir sem eiga kvóta fá allan auðinn, verða þeir sem eiga ekki kost á að 

komast í þá aðstöðu ósáttir. En þetta gengur líka á báða vegu, ef tekið er of mikið af 

fyrirtækjunum endar það á að þau verði ekki lengur hagkvæm og hvatinn til að skapa 

auð minnkar. Eins og kom fram í kaflanum um auðlindarentu, getur reynst erfitt að 
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meta hana rétt. Leiðin sem farin er í núverandi kerfi getur verið hættuleg því að 

stuðlarnir eru ekki sagðir gefa nógu rétta mynd af afkomu fyrirtækjanna. Mikilvægt er 

að taka kostnað við veiðarnar inn í rentureikninginn til þess að fá sem réttasta mynd. 

Þar er nýja frumvarpið nær því markmiði, þó með sína galla.  

 

Sérstaka veiðigjaldið sem lagt var á 2012 var gríðarlega hátt, eins og sést hér að ofan í 

dæmi þar sem greint var frá fyrirtækinu Fisk Seafood ehf., hjá því hækkaði 

kostnaðarliðurinn veiðigjald úr rúmlega 176 millj. kr. í 696 millj. kr. á einu ári. 

Veiðigjaldið varð þá 51,8% af hagnaði ársins og 48,4% af EBITDA fyrirtækisins. 

Ofan á þessa rosalegu aukningu í kostnaði var mismunun milli fyrirtækja mikil. Sum 

fyrirtæki voru að greiða himinháar upphæðir á meðan önnur fyrirtæki fengu sérstakan 

afslátt. Þetta er mikið högg fyrir fyrirtæki líkt og Fisk, en hvað þá fyrir minni 

fyrirtæki. Það kom sér illa fyrir Fisk Seafood ehf. að það var tiltölulega nýbúið að 

sameina annað fyrirtæki inn í reksturinn og greiða niður allar skuldir. Einnig er það 

óvissan um framtíðina sem skapar óstöðugt rekstrarumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja. 

Svipmyndin af fyrirtækinu Fisk Seafood sýndi að sjávarútvegsfyrirtæki geta verið 

með mjög víðtækan rekstur, mikil þróun hefur átt sér stað hjá fyrirtækinu undanfarin 

ár, í þróunar- og rannsóknarvinnu, nýtingu afurða o.fl. Eins og í flest öllu snýst þetta 

um að finna gullna meðalveginn. Semsagt finna leið til þess að nálgast 

auðlindarentuna án þess að ganga á hagkvæmni fyrirtækjanna. Hófleg skattlagning 

með tímabundnum samningnum um nýtingu, líkt og lýst er í nýja frumvarpinu gæti 

verið sú lausn. Þar er komið til móts við umræðuna án þess að gera það á of 

harkalegan hátt.  

Viðtölin sýndu ákveðið mynstur, viðmælendur voru flest allir sammála um að 

kvótakerfið hefði verið nauðsynlegt, með því hefði náðst skipulag á veiðar og mikil 

hagkvæmni. Gallarnir hefðu verið þær afleiðingar sem kerfið hefði í för með sér, líkt 

og varðandi byggðamál. Hvað varðar almennar hugmyndir um veiðigjald voru flestir 

sammála um að eðlilegt væri að gera ráð fyrir því að eigendur auðlindarinnar krefjist 

leigugjalds, en þó að það þurfi að vera hóflegt og sömu viðmið þurfi að gilda um 

svipaðar atvinnugreinar sem snúast um nýtingu náttúruauðlinda. Óvissan síðustu ár 

hefur tekið mikið á og skaðað starfsemina að einhverju leyti. Þau skref sem verða 

stigin á næstu árum í sambandi við sjávarútveginn skipta gríðarlegu máli og 

mikilvægt er að stíga varlega til jarðar. Ef farin verður sú leið að láta þá sem nýta 

aflaheimildir sínar greiða auðlindagjald fyrir nýtinguna má það gjald ekki vera of hátt 
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og svo verður að gefa greininni vinnufrið til þess að skapa rentu. Mikil orka innan 

fyrirtækjanna hefur farið í baráttu vegna auðlindagjaldsins og viðhorf útvegsmanna 

hafa breyst mikið síðan fyrst var byrjað að nefna gjaldtöku. Hefur þessi barátta tekið 

orku sem hefði verið hægt að eyða í t.d. markaðsmál og annars konar þróun. Umræður 

í samfélaginu hafa verið harðorðar gagnvart sjávarútveginum, sum rök eiga þar rétt á 

sér og önnur ekki eins og gengur og gerist. Ímynd sjávarútvegsins á Íslandi er ekkert 

sérstaklega góð en það gæti stafað af því að ekki nógu upplýst umræða hefur verið til 

staðar. Mikilvægt er að sátt náist og það myndist samstaða um hvernig nýting 

auðlindarinnar skuli háttað. Við rekum hér öflugan sjávarútveg en óstöðugt 

rekstrarumhverfi og óvissa til langs tíma gæti haft lamandi áhrif og endað með því að 

við drögumst aftur úr á alþjóðamarkaði. Annar vinkill er sá að koma hér á samstæðri 

auðlindastefnu, þannig að allir þeir sem hafa heimild til að nýta auðlindir landsins búi 

við sama rekstrarumhverfi. Þar með greiði þeir svipuð gjöld fyrir að nýta þær 

auðlindir, sama hver sú auðlind er, jarðhiti, orka, vatn, hvort sem í hlut á ferðaiðnaður 

eða sjávarútvegur. Veiðigjöldin eins og þau voru sett upp árið 2012, voru ekki 

hagkvæm og höfðu mjög neikvæð áhrif á sjávarútvegsfyrirtæki, sem sýni sig í frekari 

samþjöppun, óstöðugu rekstrarumhverfi, deilum, uppstokkun í rekstri og fleiri 

birtingamyndum. 

 

Í sambandi við byggð á landinu tengda sjávarútvegi verða stjórnvöld að ákveða sig. Á 

að halda uppi byggðum með staðbundinn kvóta á kostnað hagkvæmni kerfisins eða á 

að festa aflamarkskerfið í sessi með meðfylgjandi neikvæðum áhrifum byggðalega 

séð? Þetta er alls ekki auðvelt mál, byggðir hafa misst mikið þar sem kvótinn var 

seldur og aðilar gengu út úr því samfélagi með mikinn auð, skildu svo lítið eftir sig. 

En þó er hægt að velta fyrir sér hvort að það gangi upp að láta eina atvinnugrein halda 

uppi byggðum víða um land, eða hvort hægt sé að finna aðra lausn til að styrkja 

byggðir úti á landi. Í viðtölunum var hægt að sjá ákveðið mynstur milli viðmælenda, 

þeir voru sammála um það að borga auðlindagjöld í sinni einföldustu mynd en þótti 

mismunað á milli atvinnugreina. Aðilar hafa skilgreint veiðigjöld í núverandi mynd 

sem landsbyggðarskatt, þar sem um 70% af úthlutuðum kvóta er staðsettur þar. Á 

meðan sker ríkið niður í þjónustu sinni á landsbyggðinni, heilbrigðisstofnanir hafa 

verið sameinaðar og almenn þjónusta takmörkuð. Mætti segja að með því sé verið að 

draga úr samkeppnishæfni byggða úti á landi til þess að draga að sér vel menntað og 

ungt fólk. Þannig að þegar lögð eru á gjöld umfram aðrar atvinnugreinar á fyrirtæki 



	  59	  

sem mestmegnis eru stödd úti á landi gæti talist réttlátt að þau samfélög fái eitthvað til 

baka. En er hægt að eyrnamerkja skattpening? Í hinu nýja frumvarpi kemur fram að 

5% leigugjaldsins fari í sóknráætlanir landshluta, sem standa fyrir verkefnum sem 

snúa að uppbyggingu landsbyggðarinnar. Þetta gæti verið ágætis lausn, en þó þyrfti að 

skilgreina áætlun þessa aðeins betur en nú er gert í frumvarpinu. Svo sem hvernig 

þessu yrði nákvæmlega úthlutað niður á landshluta, yrðu það bara byggðirnar sem 

væru nú þegar með kvóta sem fengju hlut eða fengju þær byggðir sem ekki hafa hann 

líka hluta? Einnig þyrfti að skilgreina hvenær úthlutun úr þessum sjóði ætti sér stað og 

með hvaða hætti. Náist að skapast sátt um sjávarútveginn á Íslandi, og það hvernig 

nýtingu auðlindarinnar skuli að vera háttað er framtíðin björt. En hér á landi höfum 

við gríðarlega öflug sjávarútvegsfyrirtæki sem eru að selja gæðavörur á háu verði og 

skapa miklar gjaldeyristekjur fyrir þjóðina. Þróunin í nýtingu hráefnis hefur verið 

mjög góð og verðmætasköpunin líka. Lykillinn að þessari sátt að okkar mati er 

einmitt upplýstari umræða, hófleg auðlindagjöld á allar auðlindir, bætt ímynd og 

stöðugra rekstrarumhverfi til þess að skapa meiri verðmæti og gera sjávarútveginn hér 

á landi enn öflugri. Sjávarútvegurinn er gríðarlega áhugavert viðfangsefni til frekari 

rannsókna en áhugavert væri t.d. að rannsaka hvernig mætti bæta ímynd 

sjávarútvegsins, hversu mikið sjávarútvegurinn er í rauninni að borga í skatt þegar 

aðrar atvinnugreinar sem byggjast á íslenskum auðlindum eru bornar saman við hann. 

Enn fremur mætti huga að alþjóðlegum möguleikum á markaðssetningu íslenskra 

sjávarafurða og fleiru. 
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