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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um upphaf og þróun fiskveiðistjórnunar í íslenskri 

landhelgi. Á upphafsárum fiskveiðistjórnunar var reynt að stjórna veiðum með 

sóknarstýringu, eða svokölluðu skrapdagakerfi. Þetta kerfi reyndist illa og var það því 

fljótlega lagt af. Þess í stað var tekið upp aflastýringarkerfi, eða hið svokallaða 

kvótakerfi, þar sem hverri útgerð var skammtaður hámarksafli ár hvert. Kvótakerfið 

náði ekki til báta sem voru minni en 10 brúttórúmlestir, svokallaðra smábáta, og giltu 

aðrar reglur um þá báta sem féllu í þann flokk. Áhersla verður lögð á að skoða 

hvernig veiðum smábátanna var háttað og leitast verður við að svara því hvaða áhrif 

það hafði á útgerðir að veiðar smábáta voru undanskyldar kvótakerfinu, bæði hvað 

varðar samsetningu flotans í heild og aflaúthutun báta stærri en 10 brúttórúmlestir. 
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Inngangur 

Þann 1. desember 1976 voru stór þáttaskil í sögu íslensku þjóðarinnar þegar síðasti 

breski togarinn sigldi út fyrir 200 mílur íslenskrar landhelgi. Íslendingar stóðu nú 

frammi fyrir því að ráða fyllilega yfir sinni eigin landhelgi og þeim umráðum fylgdi 

töluverð ábyrgð. Nú loks var það undir þeim sjálfum komið hvernig gengið yrði um 

þær auðlindir sem hafið býr yfir. Ári áður hafði Hafrannsóknarstofnun gefið út skýrslu 

um stöðu fiskistofna innan landhelginnar. Skýrslan málaði heldur dökka mynd af 

stöðu fiskistofnanna og var í daglegu tali nefnd 'Svarta skýrslan'. Samkvæmt spám 

Fiskistofu var ekki æskilegt að veiðar innan lögsögunnar færu fram úr 230.000 

tonnum í þorski en samanlögð veiði Íslendinga og erlendra aðila árið áður hafði verið 

um 375.000 tonn.1 Þar sem að skortur var á heilsteyptu fiskveiðistjórnunarkerfi fóru 

veiðarnar 1977 langt fram úr ráðleggingum Fiskistofu og enduðu í 348.000 tonnum.2 

Stjórnvöld þurftu að grípa til ráðstafana til að hefta veiðarnar. Það  var gert með 

aðgerðum sem voru til þess fallnar að koma í veg fyrir fjölgun skipa og einnig að stýra 

sókn þeirra skipa sem þegar voru við veiðar. 

Árið 1984 var sett á aflamarkskerfi, í daglegu tali kallað 'kvótakerfið', í þeim 

tilgangi að stjórna fiskveiðum í landhelgi Íslands. Frá því að kerfinu var komið á hefur 

það ávallt verið umdeilt og er enn þann dag í dag. Kerfið var sett á til að auka 

hagkvæmni í fiskveiðum ásamt því að koma í veg fyrir ofveiðar á helstu 

nytjastofnum. Árið 1990 var kvótakerfið fest í lög í núverandi mynd og almennt er 

talið að veiðar á helstu nytjastofnu hafi haldist innan skynsamlegra marka síðan og 

almennt talið að þessum markmiðum hafi verið náð. 

Þegar talað er um ofveiðar á mótunarskeiði kvótakerfisins er rík tilhneiging til að 

benda helst á tvær ástæður að baki ofveiðanna; annarsvegar skip sem veiddu á 

svokölluðu sóknardagakerfi og hins vegar veiðar smábáta. 

Smábátar eru skilgreindir sem þeir bátar sem eru minni en 10 brúttórúmlestir 

(brl.). Þegar kvótakerfið var sett á voru þessir bátar undanskildir kerfinu. Þessi 

sérstaða smábátanna varð til þess að þeim fjölgaði gríðarlega á mótunarárum 

kvótakerfisins, sem stóð frá árinu 1983 til 1990. Heildarveiði smábátanna jókst 

gríðarlega samhliða fjölgun þeirra og gerði það að verkum að stór hluti þeirra 
                                                 
1
 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, bls. 478. 

2
 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, bls. 478. 
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aflaheimilda sem árlega er úthlutað á Íslandsmiðum féll í þeirra hlut. Eftir að lög 

nr.38/1990 um stjórn fiskveiða tóku gildi hafa aflaheimildir verið framseljanlegar og 

þarafleiðandi í þeim fólginn mikil verðmæti. Því ölli það mikilli óanægju meðal þeirra 

sem veiddu eftir kvótakerfinu að aflaúthlutanir til smábáta jukust og töldu margir að 

auknar aflaheimildir smábátanna væru bein skerðing á þeirra eigin heimildum. 

  Í þessari ritgerð verður fjallað um tilurð og þróun á fiskveiðistjórnunarkerfum 

sem lúta að veiðum í íslenskri landhelgi. Leitast verður við að svara því hvaða áhrif 

það hafði á útgerðir að veiðar smábáta voru undanskyldar kvótakerfinu við settningu 

þess bæði hvað varðar útgerðarmynnstur flotans í heild og aflaúthutun báta stærri 

en 10 brl. 

 

Skrapdagakerfi 
Fyrstu tilraunir til að takmarka veiðar Íslendinga á þorski var hið svokallaða 

skrapdagakerfi. Í júlí árið 1977 var gefin út reglugerð sem kvað á um takmarkanir á 

þorskveiðum;  bátum var meinað að veiða þorsk í sjö daga á ári og togurum í 30 

daga. Sjómenn töluðu um að „skrapa“ við veiðar á öðrum fisktegundum sem gáfu 

minna í aðra hönd en þorskveiðar og kemur nafn kerfisins þaðan.3 Á þessum 

banndögum, eða skrapdögum eins og það var kallað, þegar bátar máttu veiða 

hlutfallslega minna af þorski, skyldi hlutfall þorsks í afla ekki vera hærra en 15%. Til 

viðbótar var gefin út önnur reglugerð í desember sama ár þar sem bátum og 

togurum var meinað að stunda þorskveiðar í tólf daga til viðbótar. Skrapdagarnir 

urðu því í heildina nítján hjá bátum og 42 hjá togurum fyrsta árið sem þessum 

takmörkunum var beitt.  

Næstu ár voru gefnar út reglugerðir til að stjórna veiðum og var leyfilegt hlutfall 

þorsks oftast á bilinu 15–20%. Úthlutaður fjöldi skrapdaga hjá bátum fór að nokkru 

leyti eftir stærð þeirra og þeim landshluta sem þeir tilheyrðu en dagafjöldinn tók þó 

aðallega mið af því hvaða veiðarfæri voru notuð. Þeim bátum sem stunduðu veiði 

með þorskanetum voru úthlutaðir fleiri skrapdagar en bátum sem notuðust við 

önnur veiðarfæri. Skrapdögum fjölgaði töluvert frá því að kerfið var tekið upp og náði 

                                                 
3
 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 20 
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dagafjöldinn hámarki árið 1981 en það ár voru dagarnir 150 hjá togurum en 40–62 

hjá bátum. Auk skrapdaganna voru allar veiðar bannaðar á ákveðnum tímabilum.4  

Skrapadagakerfinu var ekki ætlað að takmarka veiðar einstakra útgerða heldur 

veiðar flotans í heild. Árið 1981 gáfu stjórnvöld út yfirlýsingu um áætlaðan þorskafla 

hvers árs og áttu útgefnir skrapdagar að stuðla að því að sú áætlun stæðist.5 

Áætlanirnar gengu hins vegar ekki eftir og fóru veiðarnar í flestum tilfellum langt 

fram úr áætlun. Á fyrsta ári skrapdagakerfisins voru þorskveiðar innan íslenskrar 

lögsögu um 340.000 tonn og árið 1981, þegar mest var, náði aflinn allt að 468.000 

tonnum.6 Veiðar drógust aftur saman árið eftir og var landaður afli þá 388.000 tonn 

og 300.000 tonn árið 1983. Þessi samdráttur í veiðunum útskýrist þó aðallega með 

kólnun sjávar sem hafði veruleg áhrif á vöxt fiskistofna og þá sérstaklega á 

loðnustofninn, sem er mikilvægt æti þorsksins.7 Einnig urðu skrapdagarnir til þess að 

hart var gengið á aðra stofna; ýsuaflinn jókst úr 34.000 tonnum árið 1976 í 67.000 

tonn árið 1982 og á sama tímabili jókst landaður afli af karfa í 115.000 tonn frá því að 

vera aðeins 34.000 tonn.8  

 

Kvótakerfið 

Árið 1983 gaf Hafrannsóknarstofnun út aðra 'svarta' skýrslu en í henni kom fram að 

hrygningarstofninn ætti undir högg að sækja og ef það drægi ekki verulega úr veiðum 

þá væri hætt við að helstu nytjastofnar hryndu.9 Í nefndaráliti frá neðri deild 

þingsins, varðandi frumvarp sem lagt var fram á alþingi til breytinga á lögum nr. 

81/1976 um fiskveiðar í landhelgi Íslands, segir: 

 

Nú hefur það gerst að Hafrannsóknarstofnun hefur birt hina “svörtu“ skýrslu sína um 

ástand fiskistofna við Ísland. Skýrsla þessi lýsir svo alvarlegri hættu á bráðri ofveiði 

þorsks og fleiri fisktegunda að skjótt verður að bregðast við með auknum takmörkunum 

á fiskveiðum á næsta ári. Slíkt er talið kalla á hertar stjórnunaraðgerðir og að flestra 

dómi nýjar aðferðir við stjórnun fiskveiða.... Næstum allir þeir, sem nefndin ræddi við, 

                                                 
4
 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 32. 

5
 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 32. 

6
 Vef. Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1989 aflahorfur 1990, bls. 60. 

7
 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, bls. 478. 

8
 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, bls. 478. 

9
 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, bls. 478. 
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mæltu með samþykkt frumvarpsins. Fór það saman við ályktun Fiskiþings. Lögðu 

viðmælendur nefndarinnar yfirleitt áherslu á nauðsyn nýrra stjórnunaraðferða í stað 

“skrapdagakerfisins“ og mæltu þá með kvótakerfi. Þess ber þó að geta að flestir töldu 

kvótakerfið að vísu gallað og erfitt í framkvæmd, en þó óhjákvæmilegt að gera tilraun 

með það í eitt ár eins og frumvarpið sjálft gerir ráð fyrir
10

 

 

Í desember 1983 setti Alþingi lög um breytingar á lögum nr. 81/1976, um veiðar í 

landhelgi Íslands. Með þessum breytingum fékk sjávarútvegsráðherra víðtækar 

heimildir þegar kom að setningu reglna um stjórn fiskveiða. Á grundvelli þessa laga 

var sett reglugerð um stjórn botnfiskveiða fyrir fiskveiðiárið 1984 en samkvæmt 

henni áttu veiðar allra skipa stærri en 10 brl. að vera háðar veiðileyfi. Þessi leyfi 

fengu aðeins þau skip sem þegar voru í flotanum, sem og þau skip sem samið hefði 

verið um kaup á fyrir árslok 1983. Önnur skip fengu ekki veiðileyfi nema skip sömu 

stærðar væri úrelt í staðinn.11 Á sama tíma var heildaraflamark ákveðið fyrir helstu 

nytjastofna og ráðherra veitt vald til að skipta leyfilegum heildarafla milli einstakra 

skipa.  

Flotanum var skipt niður eftir stærðarflokkum, en flokkarnir voru sex talsins 

fyrir báta og tveir fyrir skip. Einnig var fiskimiðunum skipt í tvö svæði. Annað svæðið 

náði til skipa sem tilheyrðu heimahöfnum frá Patreksfirði og suður til Hornafjarðar, 

svokölluðu 'Suðursvæði'. Hitt veiðasvæðið, 'Norðursvæði', náði til skipa sem 

tilheyrðu öðrum heimahöfnum. Úthlutun aflaheimilda fyrir hvert fiskiskip tók mið af 

því hvaða stærðarflokki og svæði viðkomandi fiskiskip tilheyrði auk þess var tekið 

mið af hlutfalli hvers skips af heildarveiðireynslu þess á tímabilinu 1. nóvember 1981 

til 31. október 1983.12 Tilfærslur á veiðiheimildum voru aðeins leyfðar á milli skipa 

sömu útgerðar eða á milli þeirra skipa sem tilheyrðu sömu verstöð. Aðrar tilfærslur 

voru háðar samþykkt sjávarútvegsráðherra, ef umsögn fylgdi frá viðkomandi 

sveitarstjórnar og sjómannafélags í þeirri verstöð sem heimildirnar voru seldar frá.13 

Til að koma til móts við þau skip sem viðmiðunartímabilið náði ekki til, t.d. ný 

skip og þau sem höfðu verið á veiðum skemur en í tólf mánuði, var þeim gefinn 

                                                 
10

 Vef. 229. Nefndarálit [143.mál] 
11

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 33 og Vef. Sveinn 
Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 21. 
12

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 33. 
13

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 22. 
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kostur á að velja á milli þess að veiða eftir aflamarki eða sóknarmarki. Einnig var 

þeim útgerðum þar sem eigandaskipti höfðu átt sér stað árið 1983 heimilt að velja á 

milli sóknar- eða aflamarks.14 Enginn togari veiddi eftir sóknarmarki fyrsta árið en 

samtals veiddu níu bátar eftir því fyrsta árið sem það var tekið upp.15 Sóknarmarkið 

var á margan hátt svipað skrapdagakerfinu en skip fengu úthlutað ákveðnum fjölda 

veiðidaga árlega. Hver sóknardagur hófst þegar skip lagði frá bryggju og honum lauk 

þegar það kom aftur til hafnar til löndunar með veiðarfæri innanborðs. Veiðar á 

sóknarmarki voru einnig takmarkaðar með því að hverju skipi var einungis heimilt 

ákveðið aflamark í hverri tegund sem ekki mátti veiða umfram eða svo kallað 

sóknaraflahámark. Sóknaraflahámark var einungis sett á þorsk á árunum 1985-1987 

en eftir það tímabil bættust aðrar fiskitegundir við.16 

Fyrir utan veiðar smábáta, sem voru að mestu frjálsar á þessum tíma, voru tvö 

fiskveiðistjórnunarkerfi við líði: aflamarkskerfið og sóknardagakerfið. 

Sjávarútvegsráðherra þurfti að ákveða hvernig skipta átti heildarafla ársins milli 

þessara tveggja kerfa. Fyrsta árið var ákveðið að veiða skyldi 242.000 tonn í 

aflamarkskerfinu og sóknarmarksbátarnir níu fengu í sinn hlut 1.870 tonn.17 Þetta 

kerfi var endurskoðað með lagabreytingum sem tóku gildi í desember 1984. 

Meginbreytingarnar voru þær að nú var öllum útgerðum heimilt að velja hvort þær 

veiddu eftir afla- eða sóknarmarki. Með þessum breytingum átti meðal annars að 

finna nýjan grundvöll til útreikninga á hlutdeild útgerða í aflamarkskerfinu. Þegar 

Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra mælti fyrir frumvarpinu sagði hann meðal 

annars að hann teldi meðalkvótann ekki hafa reynst nógu vel og að mikilvægt væri að 

sóknarmark stæði útgerðum fiskiskipa til boða. Hann bætti jafnframt við: 

  

það er ekki hægt að binda veiðarnar í því mynstri sem þær hafa verið í á þessum þremur 

árum sem miðað hefur verið við. Þess vegna verður að finna leið til að þeir, sem telja sig 

afskipta og hafa farið illa út úr skiptingunni, hafi möguleika til að brjótast út úr því og 

bæta sinn hag... Þeir sem teldu sig afskipta gætu þá sýnt fram á hvað þeir geta innan 

ákveðinna sóknarmarka
18

 

                                                 
14

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 33 
15

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 34. 
16

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 150. 
17

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 34 
18

 Alþingistíðindi 1984-1985 B, bls. 1005. 
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Þeim sem kusu að nýta sér sóknarkvóta fjölgaði talsvert, eða frá því að vera níu bátar 

árið 1984 í 185 fiskiskip í heildina, þar af 29 togarar árið 1985. Aflamarksskipum var 

úthlutað 206.000 tonnum en sóknarmarksskip fengu 77.000 tonna úthlutun.19 Í lok 

árs 1985 voru í fyrsta skipti sett sjálfstæð lög um stjórn fiskveiða. Lögin áttu að gilda 

til tveggja ára eða út árið 1987. Helstu breytingar voru að aflamark sóknarmarksskipa 

var uppreiknað en samkvæmt því var aflamarkið fyrir 1986 var 2/3 af afla 1985 og 

1/3 af aflamarki 1985. Fyrir árið 1987 átti aflamarkið að vera helmingur bæði af afla 

og aflamarki 1986. Þannig gafst sóknarmarksskipum kostur á að auka aflahlutdeild 

sína á kostnað aflamarksskipa.20 Rúmlega helmingur útgerðanna valdi sóknarmark, 

eða samtals 347 skip, árið 198721 og úthlutað þorskaflahámark sóknarmarksskipa var 

242.000 tonn á meðan aflamarksskip fengu 141.000 tonn í sinn hlut.22 Með 

breytingum á lögunum árið 1988 gafst sóknarmarksskipum ekki lengur kostur á að 

auka við hlutdeild sína á kostnað fiskiskipa í aflamarkskerfinu heldur þurftu þau að 

keppa innbyrðis um þá hlutdeild sem þeim var áætlaður í heildaraflanum.  

Í kjölfar lagabreytinga árið 1990 var sóknarmarkið svo endanlega lagt af og öll 

skip, stærri en 6 brl. fengu úthlutað aflahutdeild í aflamarkskerfinu. Þau skip sem 

fengu litla hlutdeild fengu greiddar bætur sem svöruðu 40% af því sem vantaði upp á 

til að ná meðaltali í sínum skipaflokki.23 Samkvæmt Sigurði Snævarr, hagfræðingi hjá 

Þjóðhagsstofnun, voru helstu breytingar á tilhögun fiskveiðistjórnar í kjölfar 

lagasetningarinnar eftirfarandi: 

 

1. Gildissvið. Með breytingum á kvótakerfinu 1991 tekur það til nær allra fisktegunda 

og allra skipa sem gerð eru út í atvinnuskyni. 

2. Úthlutun aflahlutdeildar. Hverju skipi er úthlutað tiltekinni hlutdeild af leyfðum 

heildarafla tegundar og ræðst aflamark (kvóti) því af leyfðum heildarafla og 

úthlutaðri hlutdeild. Heildarafla botnfisktegunda er úthlutað í upphafi fiskveiðiárs, 

sem er tólf mánaða tímabil frá 1.september. 

                                                 
19

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 34 
20

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 22 og Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur 
Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 34. 
21

 Haglýsing Íslands bls 187 og Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, 
bls. 35 
22

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 35 
23

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 23. 
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3. Flutningur aflamarks milli ára. Útgerð er heimilt að flytja allt að 20% af aflamarki 

botnfisktegunda eða úthafsrækju á milli fiskveiðiára. 

4. Framsal aflamarks á milli skipa. Útgerð er heimilt að færa aflamark milli skipa 

sinna. Þannig getur útgerð flutt aflamark frá gömlu skipi, sem lagt er, yfir á nýtt skip 

en það er eina leiðin til að nýtt skip fái aflamark. Aflamark fylgir skipum og við 

eigendaskipti flyst aflamark að öðru jöfnu með skipi. 

5. Framsal milli byggðarlaga. Sveitastjórn hefur forkaupsrétt á skipi og aflamarki þess 

ef selja á skip milli sveitarfélaga. Neiti sveitarstjórn forkaupsréttar skal hún leita 

kaupanda í sveitarfélaginu. 

6. Leiga eða sala aflamarks. Framsal aflahlutdeildar getur annaðhvort verið með 

tímabundinni leigu eða með framboðarsölu en úthlutun veiðiheimildar myndar ekki 

eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði.
24

 

 

Þó að margar breytingar hafi verið gerðar á löggjöfinni eru þær í flestum tilfellum 

veigalitlar og í grófum dráttum er þetta það fiskveiðistjórnunar kerfi sem gildir um 

fiskveiðar báta stærri en 6 brl. í dag.25 Veigamestu breytingarnar sem gerðar hafa 

verið eru meðal annars þær að útgerðum fiskiskipa er gert að veiða ákveðinn hluta af 

úthlutuðum aflaheimildum á ári hverju til að viðhalda þeim.26 

 

Smábátar 

Þegar kvótakerfið var sett á voru smábátar undanskyldir þeim lögum og reglugerðum 

sem um það giltu. Veiðar þeirra voru að mestu gefnar frjálsar og ólíkt því sem gilti 

um stóru bátana var lítið sem ekkert gert til að koma í veg fyrir fjölgun þeirra. Á 

tímum skrapdagakerfisins þóttu veiðar þessarra báta ekki vera það miklar að þörf 

væri á að takmarka þær sérstaklega. Á árunum 1977–1983 var mestum hluta afla 

þessara báta landað frá maí til september ár hvert og því mætti ætla að þeir sem 

stunduðu þessar veiðar hafi gert það aðallega í hjáverkum og stundað aðra vinnu 

megnið af árinu.27 Fyrstu ár fiskveiðistjórnar á Íslandsmiðum var afli smábáta lítill 

hluti af heildarafla Íslendinga. Sem dæmi var þorsksafli smábáta 5,9% af heildarafla 

                                                 
24

 Sigurður Snævarr, Haglýsing Íslands, bls. 187. 
25

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 23 
26

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 24 
27

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 118 
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íslenska flotans árið 1977 sem er sama ár og skrapdagakerfið var tekið upp. Þetta 

hlutfall fór minnkandi á árunum á eftir en það var lægst árið 1982 eða 2,8%.28 

Á 9. áratugnum tók smábátum að fjölga verulega. Árið 1984 voru þeir 1060 

talsins og ári síðar hafði þeim fjölgað um 278. Fjölgun þeirra hélt áfram á næstu árum 

og varð smábátaflotinn stærstur árið 1991 eða 2046 bátar.29 Samhliða þessari fjölgun 

urðu miklar tækniframfarir í smíðum og tækjakosti bátanna. Farið var að smíða báta 

úr trefjaplastefnum, en þeir voru léttari en trébátarnir sem voru algengastir á árum 

áður. Þessir nýju plastbátar voru hraðskreiðari og gátu náð allt að 30 mílna hraða, en 

algengasti ganghraði trébátanna var á milli fimm til sex mílur. Plastbátarnir voru 

einnig útbúnir betri veiðarfærum en áður, t.d. þurfti ekki lengur að beita handafli við 

að draga inn færin með tilkomu handfærarúllunnar.30 Samhliða fjölgun smábátanna 

urðu þessar tækniframfarir til þess að veiðar þeirra jukust til muna eða frá því að 

vera að meðaltali 4% af heildarafla íslenska fiskiskipaflotans 1983 upp í 14% árið 

1990.31 

Eins og áður hefur komið fram voru smábátar undanskyldir hinu almenna 

kvóta/sóknarmarks kerfi sem var komið á 1984. Sóknargeta bátanna þótti ekki 

veruleg og áætlað var að ekki þyrfti meira til en íslenskt veðurfar til að hafa stjórn á 

veiðum þeirra.32 Smábátarnir fengu úthlutað sameiginlegu heildaraflamarki, sem 

byggðist á veiðireynslu þeirra frá árinu 1983. Heildaraflanum var skipt niður á fjögur 

tímabil yfir fiskveiðiárið og ef veiðar færu fram úr áætlaðum heildarafla var 

sjávarútvegsráðuneytinu heimilt að stöðva allar veiðar á því tímabili.33 Árið 1984 voru 

veiðar stöðvaðar í samtals 53 daga yfir árið og ári síðar, 1985, voru dagarnir 114 

talsins.34 Þetta fyrirkomulag fór ekki vel í smábátasjómenn því að sóknargeta þeirra 

var vissulega takmörkuð af veðurfari, eins og áður hefur komið fram, en þetta 

fyrirkomulag gat valdið því að bátar voru bundnir við bryggju dögum saman vegna 

veðurs á meðan allur aflinn veiddist á veðursælli stöðum á meðan.  

                                                 
28

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 119 
29

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 21 
30

 Arthur Bogason, „Smábátaútgerð á Íslandi, fyrr og nú“, bls. 185 – 187. 
31

 Karl Benediktsson, „Smábátaútgerð á tímum breytinga í sjávarútvegi“, bls. 85. 
32

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 178. 
33

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 33 og Helgi Áss 
Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 178 
34

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 179. 
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Þann 29. mars 1985 réru ellefu bátar frá Vestmannaeyjum þrátt fyrir að veiðar 

hefðu verið stöðvaðar þrem dögum fyrr. Þetta var gert í mótmælaskyni því þeir 

höfðu aðeins komist á sjó í einn dag þann mánuðinn35. Sjávarútvegsráðherra hótaði 

að gera afla þeirra upptækann þar sem þessir útgerðarmenn brutu gegn gildandi 

lögum og reglum en hann treysti sér þó ekki til þess að meta hvort að þær aðgerðir 

væru réttlátar.36 Arthur Bogason, verðandi formaður Landsambands 

smábátaeiganda, var einn þeirra sem réru til sjós þennan dag og sagði hann 

eftirfarandi um mótmælin: 

 

Mer finnst það álíka gáfulegt að hafa svona allsherjarkvóta fyrir landið eins og ef öllum 

ráðherralaununum yrði troðið í einn poka, honum síðan hent út úr flugvél yfir 

stjórnarráðinu í Reykjavík og sá ráðherra fengi pokann sem fyrstur hrifsaði hann til 

sín..... Við erum með þessu að mótmæla kvótafyrirkomulagi, sem er hreint með 

ólíkindum óréttlátt. Það verður strax í áttina ef kvótanum verður skipt eftir landshlutum 

en ekki hafður í einum allsherjarpotti. Þá er það skrítið að þessir litlu bátar geta ekki 

fengið millifærðan kvóta eins og allir aðrir bátar sem eru undir kvótakerfi og eina 

röksemdin sem ég hef heyrt um þetta er sú, að bátarnir eru undir 10 lestum.
37

 

 

Þegar umræður um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 1986–1987 hófust var gert 

ráð fyrir því að afnema ætti heildaraflatakmarkanir á smábátum og þeim gert að 

sæta veiðibanni í 120 daga á ári.38 Við meðferð á þinginu tók frumvarpið breytingum 

og varð úr að veiðarnar voru bannaðar í 49 daga 1986 og 64 ári seinna. Í stað 

heildaraflamarks voru settar takmarkanir á heildarafla hvers báts fyrir sig.39 Sérreglur 

voru settar á smábáta sem stunduðu netaveiðar og samkvæmt þeim skyldu þeir 

veiða eftir sóknarmarki, líkt því sem tíðkaðist í kerfi stærri skipanna, og voru þeim 

úthlutaðir 65 sóknardagar með 80 lesta þorskaflahámarki.40  

Smábátaflotinn hélt áfram að stækka þrátt fyrir áðurnefndar takmarkanir og 

veiðarnar jukust. Til að leysa þetta vandamál voru gefin út veiðileyfi árið 1988 fyrir 

báta á stærðarbilinu 6 – 10 brl. Líkt og með stærri bátana fengu nýir bátar ekki 

                                                 
35

 Örn Pálsson, „Smábátaútgerðin Landssamband smábátaeiganda“, bls. 192. 
36

„Verða færðir til hafnar og afli gerður upptækur“, Morgunblaðið, 30.mars 1985, bls. 5. 
37

„Trillukarlar reru til að mótmæla veiðibanni“, Morgunblaðið, 30.mars 1985, bls. 2. 
38

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 180. 
39

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 25 
40

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 181 
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úthlutað veiðileyfi nema gegn því að útgerðaraðili tæki sambærilegan bát úr umferð í 

staðinn. Undantekningar fengust ef  samið hafði verið um smíði og hún sannarlega 

verið hafin á bát fyrir gildistíma laganna eða að minnsta kosti þriðjungur hafi verið 

greiddur af kaupverði fyrir 31. desember 1987 og afhending færi fram fyrir 1. júlí 

1988.41Þessum úreldingarákvæðum var þó ekki framfylgt og var 

afhendingarfresturinn framlengdur til 199042 en á árunum 1988–1990 fjölgaði bátum 

á þessu stærðarbili um vel yfir hundrað.43 Bátar sem voru minni en 6 brl. og 

stunduðu veiðar með línu- eða handfærum voru enn fyrir utan veiðileyfakerfi og var 

sókn þeirra sem áður stjórnað með banndögum. 

Með lögum nr. 38/1990 vor bátar 6–10 brl. settir í almenna aflamarkskerfið og 

þeim úthlutaður kvóti. Bátum minni en 6 brl. var gert að velja á milli þess að fara yfir 

í aflamark eða stunda veiðar eftir svokölluðu krókaleyfiskerfi. Flestir þeir bátar sem 

voru undir 6 brl. og höfðu einhverja veiðireynslu völdu að flytja sig yfir í 

kvótakerfið.44 Það var því aðeins helmingur smábátaflotans sem stóð fyrir utan hið 

almenna kvótakerfi, eða samtals 1148 bátar, lok fiskveiðiársins 1991/1992.45 

Krókaleyfisbátar máttu aðeins stunda veiðar með línu eða handfærum og var sókn 

þeirra stjórnað með banndögum. Veiðar krókabátanna voru bannaðar í 51 dag árið 

1991, á fiskveiðiárunum  1991-1992, 1992-1993 og 1993-1994 fjölgaði dögunum í 82 

og loks var banndögum fjölgað í 136 á fiskveiðiárinu 1994–1995.46 

Enn á ný var lögum um krókabáta breytt árið 1995 og nú var þeim gefinn kostur 

á að velja á milli þess að veiða eftir þorskaflahámarki eða viðbótarbanndagakerfi. 

Þorskaflahámarkskerfið var líkt og 'kvótakerfið' veiðakerfi með einstaklingsbundnum 

aflatakmörkunum. Heildaraflaviðmið krókabáta var ákveðið 21.500 tonn og átti að 

skiptast niður á kerfin tvö. Skiptingin réðst af því hversu mikið bátar innan kerfanna 

höfðu veitt á almanaksárinu 1994. Hlutdeild aflahámarksbátanna af þeim afla sem 

því kerfi var áætlað réðst af veiðireynslu þeirra á árunum 1992-1994.47 Krókabátum á 

                                                 
41

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 181 
42

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 26 
43

 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 182 
44

 Þeir fiska sem róa, smábátaútgerð á Íslandi, bls. 23. 
45

 Sveinn Agnarsson, „Drepur kvótinn byggðirnar í dróma?“. bls. 132. 
46

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 26 
47

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 121. 
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þorskaflahámarki voru ennþá meinaðar veiðar 136 daga á ári en þeim bátum sem 

voru á viðbótarbanndögum var þess að auki meinað að veiða 40 daga til viðbótar.48  

Næstu breytingar tóku gildi 1996 þegar banndagar voru lagðir niður og í stað 

þeirra teknir upp sóknardagar. Bátum sem tilheyrðu sóknardagakerfinu var skipt í  

tvo flokka; annarsvegar handfærabáta og hinsvegar línu- og handfæra báta. Útgerðir 

fengu að velja hvort þær veiddu samkævmt sóknardagakerfinu eða 

þorsksaflahámarkskerfinu Rúmlega helmingur krókabáta frá útgerðum völdu 

þorskaflahámarkið eða um 561 bátur og með þeim fóru um 82% af veiðireynslu 

viðmiðunaráranna sem nú var bundinn í þorksaflahámarki.49 Af þeim útgerðum sem 

völdu sóknarstýringuna fóru 291 bátur í handfærakerfið og 192 í línu- og handfæri. 

Veiðireynsla þessara tveggja flokka var samanlagt um 17%. Upprunalega átti þetta 

val að vera óafturkræft en seinna var útgerðum krókabáta í sóknardagakerfunum 

gefinn kostur á að velja á ný á milli sóknardagakerfanna tveggja eða færa sig yfir í 

þorskaflahámark. Þorskaflahámarksbátunum var þó óheimilt að færa sig aftur í yfir í 

sóknardaga.50 

Fjöldi sóknardaga var sá sami í báðum flokkunum en hver útgerðarmaður réð 

því hvenær hver sóknardagur var nýttur.51 Fjöldi sóknardaga á milli ára réðst af 

veiðireynslu ársins áður, þ.e. meðalafla hvers leyfðs sóknardags liðins fiskveiðiárs var 

deilt með hámarksafla báta í kerfinu á komandi fiskveiðiári.52 Upprunaleg úthlutun 

voru 84 sóknardagar fiskveiðiárið 1996–1997 en veiðar sóknardagabátanna varð 

310% umfram aflaviðmið fyrir árið. Samkvæmt útreikningum áttu sóknardagar fyrir 

næsta ár því að vera 26.53 Þessi mikla fækkun á sóknardögum á milli ára þótti 

óviðunandi. Þeim var því fjölgað og urðu þeir 40 fyrir handfæra báta og 32 fyrir báta 

með línu- og handfæraleyfi.  Sóknardagabátarnir héldu áfram að veiða umfram 

áætlanir og  varð það til þess að áætlaðir sóknardagar voru níu fiskveiðiárið 1998–

1999.54 

                                                 
48

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 37. 
49

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 125. 
50

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 125. 
51

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 124 – 125. 
52

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 127. 
53

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 127. 
54

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 26 – 27 og Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga 
fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 38. 
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Með lagabreytingum árið 1999 var gerð breyting á sóknarkerfi krókabáta. Aftur 

stóð útgerðum til boða að velja á milli tveggja kerfa. Annar valkosturinn var óbreytt 

kerfi frá fyrra fiskveiðári en samkvæmt því vali máttu línu- og handfærabátar stunda 

veiðar í 32 daga en sóknardagar handfærabáta voru 40. Samkvæmt breytingunum 

máttu útgerðir í þessum sóknarkerfum þó ekki veiða meira en 30 tonn af þorski á 

fiskveiðiárinu. Hinn valkosturinn var handfæraveiðar með 23 sóknardögum, 

svokallaðir dagabátar. Þar voru engar aflatakmarkanir en veiðar voru aðeins leyfðar á 

tímabilinu 1. apríl til 31. Október.55 Þessi tilhögun var aðeins til bráðabirgða og í 

upphafi fiskveiðiársins 2001-2002 var sóknarstýring eingöngu með 

dagabátafyrirkomulaginu og hin kerfin tvö lögð niður. 

 Með lögum nr. 1/1999 urðu einnig breytingar á þorskaflamarkskerfi krókabáta 

en setja átti nýtt aflamarkskerfi, þ.e. svokallað krókaaflamarkskerfi. Þar segir í annarri 

grein laganna að hlutdeild krókabátanna skyldi vera 13,75% af leyfilegum 

heildarþorskafla hvers fiskveiðiárs. Meginreglur í þessu kerfi áttu að vera þær sömu 

og í hinu almenna kvótakerfi nema að einungis mátti veiða með línu eða handfærum 

og eingöngu var bátum undir 6 brl. heimilt að stunda veiðar innan kerfisins. Framsal 

aflaheimilda krókaaflamarkskerfisins var heimil á milli útgerða innan þess, en framsal 

til útgerða í hinu almenna kvótakerfi var með öllu óheimil.56 

Við upphaf fiskveiðiársins 2001-2002 var aðeins gefinn kostur á veiðum 

krókabáta samkvæmt tveimur kerfum: krókaaflamarki annars vegar og dagabátakerfi 

hins vegar. Sóknardagar voru 23 og átti fjöldi þeirra að vera endurreiknaður, líkt og í 

gamla sóknardagakerfinu, í lok hver fiskveiðiárs. Það var þó ekki heimilt að fækka 

dögum um meira en sem nam 10% af heildardagafjölda milli fiskveiðiára.57 Veiðar 

dagabátanna voru langt yfir viðmiðum og á tímabilinu 2001–2004 veiddu þeir að 

meðaltali 10.951 tonn af þorski en viðmiðunin var að meðaltali 1.936 tonn eða um 

470% umfram áætlaðan afla.58 

  Með lögum nr. 74/2004 var dagakerfið svo að mestu aflagt. Samkvæmt 

lögunum var ætlunin að koma öllum dagabátum í krókaaflamarkskerfið.  
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 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 38. 
56

 Vef. Lög númer 1/1999. 
57

 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 135 
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 Helgi Áss Grétarsson, „Af handfæra- og strandveiðibátum, lagaþróun 1995-2009“, bls. 136 
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Bátar sem leyfi hafa til handfæraveiða með dagatakmörkunum skv. 6. gr. laganna skulu 

stunda veiðar með krókaaflamarki skv. 6. gr. b frá upphafi fiskveiðiársins 2004/2005. 

Skal úthluta hverjum báti sem varanlegar sóknarheimildir eru bundnar við 10. maí 2004 

krókaaflahlutdeild í upphafi fiskveiðiársins 2004/2005. Skal krókaaflahlutdeild hvers 

báts fundin með tilliti til aflareynslu bátsins á öðru hvoru fiskveiðiárinu 2001/2002 eða 

2002/2003
59

 

 

Sumum bátum voru veittar undanþágur frá þessu kerfi en bátum sem voru 

endurnýjaðir á fiskveiðiárunum 2002-2003 var gefinn kostur á að veiða eftir 

dagakerfi í átján sóknardaga fiskveiðiárið 2004-2005 og fá úthlutað krókaaflamark ári 

seinna. Bátum sem voru endurnýjaðir 2003-2004 var gefinn kostur að veiða 

samkvæmt dagakerfinu fiskveiðiárin 2004-2005 og 2005-2006,  einnig í átján daga, 

og að því loknu fá úthlutað krókaaflamark. Þetta gerði það að verkum að aðeins voru 

fjórtán dagabátar við veiðar á fiskveiðiárinu 2004-2005 og aðeins tveir árið eftir. Allir 

krókabátar voru þar með komnir undir krókaaflmarkskerfið á fiskveiðiárinu 2006-

2007 og þannig hélst það þar til strandveiðarnar hófust árið 2009.  

Þrátt fyrir tilraunir yfirvalda til þess að stjórna veiðum smábátanna fóru þær 

yfirleitt fram úr áætlunum. Árið 1984 var áætlaður afli þeirra fyrir fiskveiðiárið að 

vera 8.000 tonn, veiðarnar fóru þó um 100% fram úr áætlun og náði landaður afli 

smábáta 16.000 tonnum það fiskveiðiárið.60 Sömu sögu var að segja fiskveiðiárið 

1991-1992, þá nam heildarafli krókabáta 21.000 tonnum en aflahlutdeild þeirra 

samsvaraði einungis 6.000 tonnum.61 Veiðar fóru einnig langt fram úr áætlun á 

fiskveiðiárinu 1994-1995, áætlaðar veiðar voru rúmlega 21.000 tonn en þegar árið 

var yfirstaðið reyndust veiðarnar vera rúmlega 36.000 tonn.62 Eftir að 

þorskaflahámarkinu var komið á tókst betur til að stjórna veiðunum hvað þá báta 

varðaði og voru veiðar umfram áætlun hjá krókabátum aðallega að völdum þeirra 

sem veiddu eftir sóknarstýringu.63 Fiskveiðiárið 1995-1996 var áætlaður afli 

þorskaflahámarksbátanna 14.000 tonn en veiðarnar urðu ekki nema um 13.000 tonn 

                                                 
59

 Vef. Lög númer 74/2007. 
60

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 34 
61

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 36 
62

 Sveinn Agnarsson, „Krókabátar: Olnbogabörn flotans“, bls. 2. og Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun 
fiskveiða á Íslandi, bls. 28. 
63

 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. 28 
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á meðan afli línu- og handfærabátanna fór sama ár um 140% fram yfir áætlun.64 

Þrátt fyrir að veiðar smábáta hafi iðulega farið fram úr áætlunum er vert að benda á 

að litlar sveiflur voru á meðaltali afla á hvern bát. Á árunum 1986-1992 var meðalafli 

á hvern bát á bilinu 31–36 tonn á ári.65 

 

Framsal veiðiheimilda 

Frá því að kvótakerfið var tekið upp hefur framsal aflaheimilda verið heimilað. 

Sjávarútvegsráðuneytið heimilaði árið 1984 196 framsöl milli fiskiskipa. Í heildina 

fluttust 19.543 tonn á milli skipa, þar af voru 51 framsöl á milli skipa í eigu sömu 

útgerðar sem samsvöruðu 8.821 tonni. Í heildina voru það 10.722 tonn sem færðust 

á milli útgerða en flestar þessar færslur voru á milli útgerða sem tilheyrðu sömu 

verstöð, eða 97 framsöl sem samsvöruðu 8.232 tonnum.66 Frá upphafi kvótakerfisins 

voru viðskipti með aflaheimildir umtalsverðar og á tímabilinu 1984–1986 færðust 

árlega um 15% af veiðiheimildum á milli útgerðaraðila.67  

Eins og fram hefur komið voru úthlutanir veiðiheimilda á þessu tímabili nokkuð 

reikular vegna sóknardaga bátanna en fram til ársins 1988 gafst þeim kostur á að 

auka hlutdeild sína í aflamarkskerfinu á kostnað þeirra útgerða sem gerðu út á 

aflamarkskerfinu. Þegar sóknarkerfið var aflagt varð meiri stöðuleiki á þessum 

markaði. Einnig var sú staðreynd, að sá lagarammi sem kvótakerfið byggði á var ætíð 

tímabundinn, til þess að viðskipti með aflaheimildir voru áhættusamar. 

Lagabreytingarnar árið 1990 voru hinsvegar settar ótímabundið og var það var fyrst 

þá sem hægt var að kaupa og selja aflaheimildirnar varanlega.68 

Í kjölfar setningu laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða var í fyrsta skipti greint á 

milli tvennskonar veiðiheimilda; aflahlutdeildar annarsvegar og aflamarks hinsvegar. 

Aflahlutdeild er fast hlutfall af leyfilegum heildarafla sem ákveðinn er ár hvert en 

aflamark ræðst af hlutfalli aflahlutdeilda og leyfilegs heildarafla. Aflamark segir 

þannig til um hversu mikið útgerð má veiða á því fiskveiðiári.69 Gefum okkur að 
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 Vef. Sveinn Agnarsson Stjórnun fiskveiða á Íslandi, bls. bls 28 
65

 Örn Pálsson, „Smábátaútgerðin“, bls. 168. 
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 Halldór Ásgrímsson, „Ávarp Halldórs Ásgrímssonar sjávarútvegsráðherra, bls. 528. 
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 Ragnar Árnason, „Aflakvótar og hagkvæmni í fiskveiðum“, bls. 67. 
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 Sigfús Jónsson, „Fiskveiðiarðurinn og byggðasjónarmið“, bls. 57. 
69

 Sveinn Agnarsson, „Kvóti til sjós og lands“, 482 
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útgerð ráði yfir 10% aflahlutdeildar og leyfilegur heildarafli fyrir viðkomandi 

fiskveiðiár sé 100.000 tonn Þá væri reiknað aflamark þeirrar útgerðar 10.000 tonn. Ef 

leyfilegur heildarafli væri 200.000 tonn væri aflamark þessarar sömu útgerðar aftur 

20.000 tonn á því fiskveiðiári og svo framvegis. 

Í fyrstu grein laga nr. 38/1990 er tekið skýrt fram að úthlutun veiðiheimilda 

samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt né heldur óafturkallanlegt forræði 

einstakra aðila yfir veiðiheimildunum.70 Þrátt fyrir þetta ákvæði laganna fóru viðskipti 

með aflaheimildir að aukast og samhliða því fór sjávarútvegsfyrirtækjum að fækka. 

Þau voru um 1800 talsins árið 1992 en fækkaði um 300 á næstu fimm árum. Stærri 

fyrirtækin keyptu upp aflaheimildir og mikið fór að bera á sameiningu þeirra annað 

hvort með yfirtöku eða samruna. Árið 1984 samsvaraði kvótaeign fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna um 13,4% af aflahlutdeild og kvótaeign 25 stærstu 

fyrirtækjanna 38,2%. Þessi hlutföll héldust nokkuð jöfn fram til 1990 en eftir það fór 

að bera á að stærri fyrirtækin ykju við aflahlutdeild sína. Í ágúst 2001 áttu fimm 

stærstu fyrirtækin 26% aflahlutdeildarinnar og hlutur 25 stærstu fyrirtækjanna náði 

64%.71 

Í grein Sjómannablaðsins Víkings frá árinu 1996 er greint frá því að tekjur 

Samherja hf. hafi verið yfir 300 milljónir króna, miðað við verðlag þess árs. Til 

samanburðar er bent á að tekjur Samherja voru helmingi meiri en heildartekjur 

Vesturbyggðar, sem þá var 1.500 manna byggðarlag. Einnig er tekið fram að sá sem 

næstmestar tekjur hafði af kvótaviðskiptum það árið, Þorbjörn í Grindavík, aflaði um 

124 milljóna króna og Ljósavík hf aflaði um 100 milljóna króna.72  

Ljóst var að mikil verðmæti voru fólgin í þessum aflaheimildum. Því heyrðust 

miklar óánægjuraddir meðal eigenda sjávarútvegsfyrirtækja þegar krókabátunum var 

úthlutað 13,75% af aflahlutdeild. Í júní 2005 greindi Fréttablaðið frá því að tap 

sjávarútvegsfyrirtækja í Vestmannaeyjum hafi numið um milljarði króna þegar 

aflaheimildir þeirra voru skertar vegna veiða krókabáta. Í greininni segir Magnús 

Kristinsson, útgerðarmaður í fyrirtækinu Bergur-Huginn ehf., að hann hafi glatað um 

100 þorskígildistonnum vegna þessara skerðinga. Jafnframt tekur hann fram: 
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 Sveinn Agnarsson, „Drepur kvótinn byggðirnar í dróma?“. bls. 135. 
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 Sigurjón Magnús Egilsson, „Samherji hagnaðist um rúmar 300 milljónir á kvótaleigu“, bls. 22. 
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Það er endalaust verið að færa frá einum til annars og ég get ekkert borið hönd fyrir 

höfuð mér í þessu máli. Þetta er einhver pólitískur skollaleikur um línuívilnun og að 

krókaaflamarksbátar fái þetta og hitt og við alltaf látnir blæða þó maður sé búinn að 

fjárfesta í kvóta fyrir nokkra milljarða
73

 

 

Kvóti og réttlæti 

Kvótakerfið hefur verið umdeilt allt frá setningu þess. Gagnrýnisraddir beinast 

aðallega því hvort sanngjarnt sé að útvöldum einkaaðilum hafi verið færðir á silfurfati 

gríðarlegir fjármunir í formi aflaheimilda við setningu þess. Þessi gagnrýni á fyllilega 

rétt á sér í ljósi þess að útflutningur sjávarafurða var á milli 70% til 80% af verðmæti 

alls vöruútflutnings íslensku þjóðarinnar og um 50% af gjaldeyristekjum Íslendinga 

fengust af útflutningi sjávarafurða á næstu áratugunum eftir að kvótakerfið var tekið 

upp.74 

Í skýrslu sem útgefin var af Samtökum fiskvinnslu án útgerða (SFÁÚ) telja 

talsmenn þeirra að við setningu kvótakerfisns hafi útgerðaraðilum verið „afhent ígildi 

varanlegs eignaréttar á fiskimiðum landsins, sem verið höfðu lögbundinn óskiptur 

almenningur allt frá landnámi. Þessi framkvæmd er brot á stjórnarskrárvörðum rétti 

þegnanna um jafnræði til atvinnufrelsis.“  Í skýrslunni er einnig bent á að: 

 

Aflaheimildir eru nú seldar á okurverði. Þeir sem áður höfðu fengið þennan rétt án 

endurgjalds selja hann nú fyrir háar fjárhæðir þegar þeir hætta útgerð..... Niðurstaðan 

er sú að hugsanlegur arður af fiskveiðum langt fram í framtíðina er þannig gerður 

upptækur. Mikill og óeðlilegur aðstöðumunur, sem á sér engar faglegar forsendur ríkir 

milli einstakra útgerðahópa. Því hafa slík kaup aðeins reynst á færi stórfyrirtækja með 

aðgang að miklu fjármagni. Litlar útgerðir.... munu hverfa þar sem eðlileg nýliðun í 

útgerð er útilokuð. Að því er markvisst stefnt að þannig verði einnig háttað um 

smábátana sem hefur hingað til verið eina útgerðaformið sem gefur möguleika á 

nýliðun. Þessi löggjöf og framkvæmd hennar... veldur því miklum skaða á 

heildarhagsmunum þjóðarinnar.
75
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Birgir Þór Runólfsson, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands, færir rök fyrir því hvers 

vegna útgerðaraðilar fengu úhlutuðar aflaheimildir. Þegar kemur að úthlutun 

aflaheimilda ber fyrst að nefna þá sem koma til greina við úthlutunina; ríkisvaldið, 

almenning eða loks þá sem eru líklegastir til að nýta aflaheimildirnar, þ.e. 

útgerðaraðilar. Ef almenningur fengi aflaheimildum úthlutað þyrfti að skipta þeim 

jafnt niður á alla. Sökum þess hve almenningur er fjölmennur hópur yrði þessi 

skipting ekki veruleg á hvern einstakling, þótt um háar fjárhæðir væri að ræða. Því 

yrði ávinningur óverulegur fyrir hvern einstakling. 

 Næst ber að nefna ríkisvaldið. Birgir bendir á að ef ríkisvaldið væri handhafi 

aflaheimildanna væru miklar líkur á að sá arður sem af þeim fengist yrði beinlínis 

sóað. Hluti arðsins færi eflaust í samneyslu en stórum hluta hans yrði varið í 

óskynsamlegar eða beinlínis rangar fjárfestingar t.d. í nafni byggðastefnu. Birgir telur 

því heppilegast að útgerðarmönnum sé falið það hlutverk að nýta fiskistofna á sem 

hagkvæmastan hátt. Þeir eru líklegastir til að nýta arðsemi þeirra til fjárfestingar 

innan sjávarútvegsins og gera þær þannig enn arðbærari en áður.76 

Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, segir að ranglátt sé 

að halda því fram að útgerðaraðilar hafi fengið veiðiheimildirnar algerlega 

endurgjaldslaust. Hann bendir á að upphaflegir kvótahafar gætu einungis innheimt 

arð af fiskveiðum með nýtingu kvótans með tilheyrandi kostnaði sem fylgir veiðum 

eða með sölu á honum. Samkvæmt skattskilareglum er rekstar- og söluhagnaður 

skattskyldur og því ætti hluti þess hagnaðar sem af veiðunum fæst að renna aftur til 

almennings í formi skatta.77 

 

Takmörkun flotans 

Afkastageta íslenska flotans var umtalvert meiri en nauðsynlegt var á áttunda 

áratugnum. Frá fimmta áratugnum og fram til þess áttunda er gróflega áætlað að 

þeir fjármunir sem varið var í skipakaup hafi sextánfaldast.78 Það var ekki aðeins 

fjölgun báta sem hafði áhrif á afkastagetu flotans heldur einnig tækniframfarir. Ætla 
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 Birgir Þór Runólfsson, „Veiðiréttindi, viðskipti og gengismál“, bls. 27–28. 
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má að bátur sem smíðaður var 1940 sé ekki eins afkastamikill og bátur smíðaður 30 

árum síðar. Áætlað var að íslenski flotinn eins og hann var samsettur árið 1975 gæti 

aflað allt að milljón tonna á ársgrundvelli,79 eða um 400% meira en talið var æskilegt 

samkvæmt skýrslu Fiskistofu. 

Fyrstu aðgerðirnar til að stýra stærð flotans voru með óbeinum hætti og ekki til 

þess fallnar að takmarka útgerðir sem þegar bjuggu yfir skipakosti, heldur til þess að 

hafa letjandi áhrif á skipakaup.80 Árið 1977 voru settar nýjar reglur um lánveitingar 

Fiskveiðisjóðs vegna endurnýjunar fiskiskipa. Í þeim var kveðið á um að aðeins skyldi 

lána upphæðir sem næmu um 50% af kaupverði skipa erlendis frá. Einnig voru þessu 

lán háð því að eldri skip, 8–10 ára, væru seld úr landi í stað þeirra skipa sem væru 

keypt ný inn.  

Árið 1979 voru þessar lánveitingar til skipakaupa háðar samþykki frá 

sjávarútvegsráðuneytinu. Enn voru hámarkslánveitingar 50% af kaupverði skips en 

heimilt var að veita undanþágu fyrir allt að 80% lánveitingu af 

byggðarstefnuástæðum eða ef skipinu væri ætlað til veiða vannýttar tegundir.81 

Algengt var að útgerðir viðhéldu gömlum og úreltum skipum til að halda í þær 

veiðiheimildir sem þeim fylgdu, þó að mörg þessarra fleyja væru ekki samkeppnishæf 

miðað við nýrri og öflugri skip.82 Til að losa flotann við þessi gömlu skip og minnka 

þannig heildarstærð hans voru stofnaðir sjóðir í þeim tilgangi að auka líkurnar á að 

útgerðir tækju þessi skip úr umferð og förguðu þeim. 

Aldurslagasjóður var stofnaður 1978 og ári seinna var Úreldingarsjóður settur á 

laggirnar. Öllum eigendum stálskipa yfir 12 brl. og tréskipa með þilfari var skylt að 

vera aðilar að sjóðnum og einnig bar þeim að greiða árgjöld sem byggðu á stærð 

skipa þeirra. Tilgangur sjóðsins var að aðstoða útgerðir við að koma úreltum skipum 

úr umferð. Aldurslagasjóður greiddi bætur fyrir úrelt skip og var endurnýjunarréttur 

skipa í höndum söluaðila.83 Það var skilyrði fyrir bótagreiðslu úr sjóðnum að ekki 

máttu hafa liðið meira en tólf mánuðir síðan skip hafði haldið til veiða með eðlilegum 
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hætti. Einnig voru greiðslur bóta ákveðnar út frá aldri og stærð skips  með föstu 

greiðsluhámarki.84 

Úreldingarsjóður var stofnaður 1980. Tilgangur sjóðsins líkt og 

Aldurslagasjóðsins var að aðstoða útgerðir við að taka úr umferð úrelt skip. Ólíkt 

Aldurslagasjóðnum var öllum heimilt að sækja um styrki úr sjóðnum, jafnvel þó 

viðkomandi skip væri ekki bótahæft hjá Aldurslagasjóði.85 Þar sem hlutverk og 

starfsemi þessarra tveggja sjóða var nánast það sama kom fljótlega upp sú tillaga að 

þessir tveir sjóðir yrðu sameinaðir í einn og var það samþykkt á 40. Fiskþingi að fela 

stjórn Fiskifélagi Íslands að sameina starfsemi sjóðanna tveggja.86 Hagræðingarsjóður 

tók við eignum og hlutverkum Aldurslagasjóðs og Úreltingarsjóðs árið 1990. Hlutverk 

sjóðsins var að koma þeim byggðarlögum sem stóðu höllum fæti vegna breyttra 

útgerðarhátta til aðstoðar og stuðla að aukinni hagkvæmni í rekstri útgerða.  

Það var svo árið 1994 sem Þróunarsjóður var stofnaður en hann hafði töluvert 

víðtækara hlutverk en Hagræðingarsjóðurinn. Hann tók ekki aðeins við hlutverki 

Hagræðingarsjóðsins heldur einnig við skuldbindingum sem áður tilheyrðu 

atvinnutryggingar- og hlutafjárdeildum Byggðastofnunar. Þróunarsjóður, ólíkt 

forverum sínum, gerði ekki kröfu um að úreltum skipum yrði fargað. Til að eiga rétt á 

úreldingarstyrkjum nægði að taka skip af fiskiskipaskrá og fella niður bæði 

endurnýjunarrétt þess og leyfi til veiða í atvinnuskyni.  

Ári eftir stofnun Þróunarsjóðs var útgerðum krókabáta gert skylt að gerast 

aðilar að honum. Upphæð afskráningarstyrks krókabátanna var hlutfallslega töluvert 

hærra en annarra fiskiskipa.87 Styrkir til úreldingar skipa gátu numið allt að 45% af 

húftryggingarmati skips, þak var þó sett á styrki og máttu þeir ekki fara fram úr 90 

milljón kr. Krókabátar fengu þó töluvert hærri styrki árið 1996, eða um 60% hjá 

þorskaflahámarksbátum og 80% hjá sóknardagabátum.88 Framsal aflaheimilda 

kvótakerfisins átti einnig að stuðla að fækkun fiskiskipa. Í niðurstöðum skýrslu 

nefndar á vegum Rannsóknaráðs ríkisins sem kom út  árið 1986 var bent á að vegna 

þess hvernig aflaheimildum var úthlutað á þeim tíma stuðlaði kvótakerfið ekki 
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 Ingólfur Arnarson, „Endurnýjun fiskiskipastólsins“, bls. 19. 
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 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 25. 
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 Ingólfur Arnarson, „Endurnýjun fiskiskipastólsins“, bls. 22. 
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 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 25. 
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 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 26. 
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nægilega að fækkun fiskiskipa. Nefndin lagði því til að gera þyrfti breytingar á kerfinu 

í þeim tilgangi að fækka í skipastólnum.89 Eins og sjá má á eftirfarandi töflu var fjöldi 

togara nokkuð jafn á tímabilinu 1984-1997 og bátum yfir 10 brl. fækkaði lítilega frá 

1984 til 1990 eða um fimm að meðaltali á hverju ári.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og áður hefur komið fram jukust viðskipti með aflaheimildir umtalvert eftir 

1990. Á næstu sjö árum fækkaði þeim um 197 eða um 28 að meðaltali á ári. Þessi 

fækkun flotans á bátum stærri en 10 brl. gerði það að verkum að fjöldi sjómanna 

misstu atvinnu sína. Eins og áður hefur komið fram voru ekki sömu kröfur gerðar um 

að taka þyrfti bát úr umferð gegn því að nýr bátur fengi veiðileyfi líkt og gilti fyrir 

                                                 
89

 Rannsóknaráð ríkisins, Ráðstefna um sjávarútvegsmál, álitsgerð um þróunarhorfur í sjávarútvegi, 
bls. 16. 
90

 Birgir Þór Runólfsson, Sjávarútvegur Íslendinga, þróun, staða og horfur, bls. 21. 

Ár Smábátar 

Bátar Yfir 10 

brl. Togarar Samtals 

1984 1060 573 103 1736 

1985 1338 572 106 2016 

1986 1357 566 107 2030 

1987 1560 551 107 2218 

1988 1770 546 108 2424 

1989 1894 556 115 2565 

1990 2045 542 115 2702 

1991 2046 522 112 2680 

1992 2001 478 108 2587 

1993 1966 437 109 2512 

1994 1856 425 109 2390 

1995 1721 379 114 2214 

1996 1538 360 121 2019 

1997 1471 345 115 193190 
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stærri bátana. Því sáu margir þeirra sjómanna sem sem misst höfðu vinnu vegna sölu 

stærri báta tækifæri í að hefja útgerð á smábátum.91 Smábátum fjölgaði því mikið, 

eða um tæp 100% frá 1984 þangað til 1990.  

Eitt af fyrstu verkum Landsambands smábátaeiganda, í kjölfar stofnunar þess 

árið 1985, var að leggja fram kröfu um að sömu reglur væru í gildi fyrir smábáta og 

þá stærri við úhlutun veiðiheimilda í  þeim tilgangi að þeim fjölgaði ekki um of. 

Arthur Bogason þáverandi formaður LS segir: 

  

Við fórum á fund Halldórs Ásgrímssonar með samþykkt frá félaginu um að hefta fjölgun 

veiðileyfa og láta okkur svo í friði eftir það. Hann afgreiddi okkur með einni setningu: 

„Þið ætlið bara að gera þetta að einhverjum einkaklúbb. Ég tek ekki þátt í svoleiðis.“ Svo 

var fundinum slitið.
92

 

 

Einnig gáfu stjórnvöld þá skýringu að sökum lítillar nýsmíði fiskiskipa stæði 

skipasmíðaiðnaðurinn höllum fæti og því þyldi hann einfaldlega ekki að nýsmíði 

smábáta legðist af.93 Það var ekki fyrr en með lagabreytingum 1990 sem 

endurnýjunarákvæði voru sett á veitingu veiðileyfa til smábáta og eftir það hætti 

þeim að fjölga. Eins og áður hefur komið fram fengu allir bátar á stærðarbilinu 6–10 

brl. úthlutað aflamarki í hinu almenna kvótakerfi ásamt um helmingi þeirra báta 

undir 6 brl. sem völdu aflamark fram yfir krókaleyfi. Margir þessara útgerðaaðila 

kusu að selja frá sér aflaheimildir til stærri útgerða og í nóvember 1993 var um 

þriðjungur aflaheimilda smábáta á aflamarki kominn í hendur frystitogara.94 Þetta 

var meðal annars gert til að fækka verulega í flota smábátanna, en árið 1991 voru 

þeir samtals 2046 en ekki nema 1471 árið 1997. Það samvarar því að bátum hafi 

fækkað um það sem nemur 96 að meðaltali á ári. 
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Niðurstöður 
Ljóst var  þegar Hafrannsóknarstofnun gaf út seinni svörtu skýrsluna að þær 

aðgerðir sem beitt var við fiskveiðistjórnunn höfðu ekki borið árangur sem skyldi og 

að sóknartakmarkanir skrapdagakerfisins dugðu ekki til að halda veiðunum í 

skefjum. Skrapdagakerfið tók ekki tillit til veiða einstakra fiskiskipa heldur voru 

takmarkanir settar á flotann í heild sinni. Við tók tvöfalt kerfi sóknarstýringar 

annarsvegar, og aflastýringar hinsvegar. Af þessum tveimur veiðistjórnunarkerfum 

reyndist kvótakerfið betur og var sóknarkerfið endanlega aflagt með lögum nr. 

38/1990. 

Hversu vel tókst til að stjórna fiskveiðum með kvótakerfinu var ekki eina 

ástæða þess að það varð fyrir valinu frekar en sóknarstýringinn. Eitt af 

meginmarkmiðum fiskveiðistjórnunar var að stuðla að hagkvæmari veiðum. Íslenski 

fiskiskipaflotinn var alltof stór og veiðigeta hans langt fram yfir það sem þurfti. Til 

að stuðla að aukinni hagkvæmni þurfti því að fækka útgerðum og skipum. Með 

lögum nr. 38/1990 voru viðskipti með veiðiheimildir stöðugri en það hafði í för með 

sér að útgerðum fækkaði bæði með yfirtöku stærri útgerða á þeim minni og með 

samruna. Fiskiskipum fækkaði og leyfilegur heildarafli hvers fiskveiðiárs safnaðist 

þannig á færri hendur. 

Þegar kvótakerfið var tekið upp árið 1984 voru veiðar smábáta óverulegar og 

þeir smábátasjómenn sem stunduðu þá sjómennsku gerðu það margir hverjir í 

hjáverkum. Þegar skipum stærri útgerðanna tók að fækka sáu þeir sjómenn sem 

misst höfðu vinnuna á stærri bátum tækifæri í að hefja útgerð á smábát. Þegar nýr 

smábátur hóf veiðar þurfti ekki að úrelda annan sambærilegan bát á móti til þess 

að hljóta veiðileyfi, líkt og gilti um stærri bátana. Bátunum tók því að fjölga og 

líklegt var að þeir sjómenn sem hófu rekstur á nýjum bát væru reyndir sjómenn 

sem hugðust gera bátana út að aðalatvinnu en ekki aðeins í hjáverkum. Einnig urðu 

miklar tæknibyltingar í smíðum bátanna, sem og aðbúnaði um borð.  

Smábátaflotinn umbreyttist því frá að vera skipaður af sjómönnum í 

hlutastarfi á gömlum hægfara trébátum yfir í atvinnusjómenn á hraðskreiðum 

plastbátum útbúnum fullkomnustu gerðum af veiðarfærum og fiskleitartækjum. 

Þar af leiðandi jukust veiðar smábátanna til muna og þegar lög nr. 38/1990 voru 

sett lá ljóst fyrir að veiðar þeirra voru ekki lengur óverulegar heldur stór hluti af 
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heildarveiðum Íslendinga. Reynt hafði verið að stjórna veiðum smábátanna með 

sóknarstýringu allt frá því að kvótakerfið var fyrst sett á árið 1984 en það var ekki 

fyrr en með setningu laga um fiskveiðistjórnun árið 1990 sem reynt var að koma 

smábátum yfir í aflastýringu. Um helmingur útgerðra smábáta sem boðið var 

hlutdeild í kvótakerfinu fluttu sig yfir í það kerfi. Til að þessir bátar gætu fengið 

úthlutað aflamark þurfti að lækka hlutfall kvóta sem úthlutað var til stærri báta. 

Enn frekari skerðing var á aflaheimildum kvótabátanna þegar þeim bátaflota sem 

stóð utan við kerfið var úthlutað 13,75% árlega af heildarveiðiheimildum hvers 

fiskveiðiárs. 

Það leikur enginn vafi á því að úthlutun til smábáta hafi skert aflaheimildir 

stærri báta. Þeir sem höfðu keypt kvóta urðu fyrir umtalsverðu tapi, þar sem þeirra 

veiðiheimildir rýrnuðu skyndilega í samanburði við úthlutun smábátanna. Það ber 

þó að hafa það í huga að í 1.gr. laga nr. 38/1990 er tekið skýrt fram að úthlutun 

aflaheimilda veiti ekki eignarétt eða óafturkræft tilkall til þeirra. Þeir sem stunduðu 

viðskipti með aflaheimildirnar áttu því að vera meðvitaðir um að þau verðmæti 

sem í þeim fólust væru ekki eign þeirra og yfirvöldum þar af leiðandi fyllilega 

heimilt að afturkalla þær eða endurráðstafa þeim. Viðskipti með aflaheimildirnar 

voru því áhættuviðskipti í eðli sínu. 

Einnig ber að hafa það í huga að fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga voru í 

stöðugri mótun og þó svo reglur um báta yfir 6 brl. hafi verið að mestu fullmótaðar 

1990 gilti ekki það sama um minni bátana. Stöðugar breytingar voru gerðar á 

lögum og reglum sem viðkomu veiðum smábáta og þurftu útgerðaraðilar að velja 

nýtt veiðarkerfi með reglulegu millibili. Þrátt fyrir að yfirlýst markmið stjórnvalda 

væru að fækka fiskveiðiskipum, gera fiskveiðar hagkvæmari og skapa þannig 

stöðugleika í vinnuumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja var ekki tekið tillit til smærri 

útgerða. Landsamband smábátaeiganda barðist fyrir því að bátunum fjölgaði ekki 

um of strax frá stofnun þess.  

Sé litið til veiða smábáta á ársgrundvelli er vissulega rétt að veiðar smábáta 

margfölduðust. Það þarf þó einnig að horfa til þess að fjöldi smábáta margfaldaðist 

einnig. Það var einmitt þessi fjölgun, en ekki veiðar þeirra fram yfir áætlanir 

yfirvalda, sem urðu þess valdandi að veiðarnar jukust. Meðalafli á hvern bát var 

svipaður ár eftir ár og má því færa fyrir því rök að stjórnun á veiðum smábáta hafi 
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tekist vel til. Aukning á heildarveiðum smábátaflotans var því ekki ofveiðum 

smábáta að kenna heldur offjölgun þeirra. Þar af leiðandi er ekki rétt að tala um 

skerðingu á veiðiheimildum stærri útvegsfyrirtækja því þegar þeim var úthlutað 

aflaheimildunum til að byrja með var ekki reiknað með veiðum smábátanna. 

Úthlutun aflaheimilda til þeirra sem gerðu út báta stærri en 10.brl voru þar af 

leiðandi of miklar og auknar aflaheimildir til smábátaflotans því til þess fallnar að 

leiðrétta það. 
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