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Útdráttur 

Makríll er nýr nytjastofn á Íslandsmiðum.  Til greina kemur að fella stjórnun hans undir 

almenna löggjöf um nytjastofna á Íslandi, en einnig er það áleitin spurning hvort nýta 

eigi þetta tækifæri til þess að dreifa tækifærum og tekjum á sanngjarnari hátt en 

reyndin er með núverandi kerfi, sem verið hefur við lýði í aldarfjórðung.  

Farið er yfir fræðilegan grundvöll fiskveiðistjórnarinnar og lýst helstu markmiðum og 

leiðum og bent á þá kosti sem vænlegastir eru til stjórnunar nytjastofnum sem eru 

skilgreindir þjóðareign. Þá er gerð grein fyrir uppsjávarveiðum Íslendinga, stjórnun 

þeirra og þróun veiða og vinnslu. Að því loknu er staða makríls sérstaklega athuguð 

meðal annars með tilliti til þess að um deilistofn er að ræða og af þeim sökum verður 

nýting stofnsins alþjóðlegt mál sem semja þarf um. Samningar gætu aukið verðmæti 

makríls umtalsvert. Gerð er grein fyrir auðlindarentunni sem er í makrílveiðunum og 

hvernig best er fyrir stjórnvöld að stjórna veiðunum og ráðstafa rentunni.    
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1 Inngangur 

Makríll er nýr nytjastofn á Íslandsmiðum og hefur verið verðmætastur uppsjávarfiska frá 

árinu 2007 þegar veiðar hófust að einhverju ráði í íslenskri lögsögu.  Makrílstofninn er 

eins og aðrir nytjastofnar við landið skilgreindur sem sameign þjóðarinnar í fyrstu grein 

laga um stjórn fiskveiða. Þegar svo háttar til að nýr nytjastofn birtist fyrirvaralítið gefst 

óvænt tækifæri til þess að skipa málum varðandi nýtingu hans á þann veg sem best má 

telja fyrir land og þjóð. Það er tilvalið að læra af mistökum sem gerð hafa verið á 

undanförnum þremur áratugum. Eins eru stjórnvöld á engan hátt bundin tilteknum 

hagsmunum þegar kemur að þessu syndandi tækifæri til breytinga. Það eru engir sem 

hafa bundið fé sitt eða annarra vegna makrílveiða, það eru engar skuldbindingar 

gagnvart fólki eða byggðalögum og það eru engar væntingar sem uppfylla þarf. 

Stjórnvöld koma að hreinu borði og geta leyft sér að hafa nýtingu makrílstofnsins á þann 

hátt sem mestu skilar til almennings.  Það er einmitt viðfangsefni þessarar ritgerðar, að 

athuga hvað fræðin segja og hver reynsla hefur verið af kerfinu sem notað er á Íslandi. 

Síðan er reynt að draga ályktanir um það hvernig best er að hafa stjórnunina á veiðum 

makríls þannig að útkoman verði hagkvæmar veiðar, sjálfbær fiskistofn og sanngjörn 

dreifing auðlindarentunnar.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið ýtarlega yfir fræðilega hlutann. Gerð er grein 

fyrir þeim markmiðum sem sóst er eftir því að ná með stjórnuninni og í framhaldinu 

rakin til samanburðar  markmiðin hér á landi. Tilgreindar eru þær leiðir til stjórnunar 

sem eru tiltækar og þær kynntar.    

Í þriðja kafla er sérstaklega gerð úttekt á uppsjávarveiðum og stjórnun þeirra. Þar 

kemur til alþjóðlegt samstarf þar sem þeir stofnar eru flökkustofnar og fara um lögsögu 

fleiri en eins ríkis. Gerð er grein fyrir innlendri stjórnun uppsjávarveiðinnar og svo 

samningum ríkja sem nýta stofna í Norðaustur Atlantshafinu. Loks er yfirlit yfir þróun 

veiða og vinnslu uppsjávartegunda hér á landi. 

Fjórði kafli ritgerðarinnar er um makrílinn og áhrif hans. Fyrst er gerð grein fyrir 

fiskinum sem slíkum, svo veiðunum og stjórn þeirra þau ár sem þær hafa staðið yfir. Þá 

er yfirlit yfir útflutning og markaði. Sérstakur hluti kaflans reifar á stöðu sem uppi er að 
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Íslendingar standa utan samnings við aðrar þjóðir um nýtingu makrílstofnsins og reynt 

að varpa ljósi á það hvað samningar kynnu að færa Íslendingum. Fjórða kafla lýkur með 

því að draga fram að makrílveiðarnar eru hrein viðbót við verkefni uppsjávarveiðiflotans 

og af þeim sökum afar hagkvæmar. Jaðarkostnaður er lágur og auðlindarentan að sma 

skapi há. 

Í fimmta kafla er svo unnið úr köflunum á undan og dregnar saman upplýsingar um 

tekjur af makrílveiðunum og breytilegan kostnað þeirra vegna. Lagt er mat á það hve 

mikil auðlindarentan er og hvernig hún skiptist milli ríkisins og útgerðarfyrirtækjanna. 

Í niðurstöðukaflanum er svo í stuttu máli tillögur og álit höfundar.   
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2 Fræðileg úttekt fiskveiðistjórnunar 

Sumarið 2006 hófust veiðar á makríl á Íslandsmiðum að einhverju marki. Það ár veiddust 

rúmlega 4.200 tonn. Veiðarnar jukust stórlega næstu árin og voru tveimur árum síðar 

112.000 tonn. Frá 2009 hefir verið veitt á ári frá 116 þúsund tonnum upp í 168 þúsund 

tonn af makríl. Samtals hefur verið veitt um 1,2 milljón tonna af makríl frá 2006 og 

útflutningsverðmætið er um 144 milljarða króna.  

Makrílstofninn er augljóslega þýðingarmikill fyrir þjóðarbúið og það er áhugavert 

verkefni að athuga hvernig skynsamlegast það er að nýta hann.  Fyrst verður litið til þess 

sem hagfræðilegar kenningar hafa almennt um auðlindanýtingu og auðlindastjórnun að 

segja. 

2.1 Hvers vegna stjórnun? 

Eðlilegt er að spurt sé hvort þörf sé á því að stjórna nýtingu auðlindar.  Því er svarað 

með því að benda á reynsluna af opnum aðgangi að almenningi (Hardin, 1968).  Hver 

einstaklingur tekur ákvörðun út fra eigin hagsmunum. Ávinningur af því að bæta við 

einum grip á beitarland sem er almenningur fellur til hans en tjónið af ofbeitinni deilist á 

alla. Meðan ávinningurinn er meiri en tjónið mun hver og einn bæta hag sinn með því að 

fjölga sínum gripum. En ofbeitin leiðir að lokum til þess að allir verða fyrir tjóni. Í því 

felst galli opins aðgangs, þar sem engar reglur gilda, að beitarlandinu að enginn einn 

einstaklingur hefur hvata til þess að samræma beitarálagið við það sem landið þolir. 

Sömu sjónarmið eiga við um afleiðingar mengunar hvort heldur í lofti, á landi eða í sjó 

og nýtingu endurnýjanlegra auðlinda svo sem fiskistofna. Hagsmunir einstaklinga sem 

hugsa rökrétt út frá eigin hag fara ekki saman við hagsmuni þjóðfélagsins. Því leiðir  

opinn aðgangur til ófarnaðar. Hrun síldarstofnsins á sjöunda tug síðustu aldar er skýrt 

dæmi um ofveiði, sem varð vegna skorts á stjórnun.  Niðurstaðan af rökstuðningi Hardin 

er að stjórna verður aðgangi að almenningi og hann nefnir sérstaklega hafsvæðin og 

fiskistofnana. Grafton et al. (2008) taka undir það sjónarmið að stjórna þurfi og þeir 

segja að stjórnun hins opinbera sé lykillinn að því að viðhalda fiskistofnunum. Daniel 

Bromley (2007) segir berum orðum að afleitt ástand fiskistofna um allan heim sé vegna 
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þess að stjórnvöld hafi brugðist við stjórnunina. Yfirgripsmikil samantekt er í grein 

Hilborn (2007) sem staðfestir slæmt ástand fiskistofna víða um heim.  

Hardin hefur oft verið skilinn þannig að árangursrík stjórnun og eignarréttur, jafnvel 

einkaeignaréttur að auðlindinni væri samtengd. Það er ofmælt sé litið til ritgerðar hans 

Tragedy of the Commons eins og vikið er að síðar. En Elinor Ostrom (1990) hefur bent 

verið á dæmi um almenninga (e. commons) þar sem vel hefur tekist til og skilgreinir átta 

reglur fyrir árangursríkri stjórnun opinna svæða.  Þær byggja m.a. á því að setja reglur 

um nýtingu gæðanna  þar sem þess er gætt að þeir sem hagnýta sér náttúrugæðin eigi 

þátt í að móta reglurnar og geti haft áhrif á breytingar.  Í reglunum þarf ekki að 

skilgreina eignarréttindi né heldur að einkavæða þau. Gísli Pálsson og Agnar Helgason 

(1995) vekja athygli á því að í Afríku séu dæmi þess að stjórnvöld hafi með alvarlegum 

afleiðingum einkavætt beitarlönd, sem voru almenningur, og afnumið í leiðinni reglur 

sem giltu um aðgang að almenningnum. Hnignun beitarlandsins í kjölfarið hafi ekki verið 

vegna skorts á eignarrétti heldur afleiðing þess að innleiða einkavædda stjórnun.   

Bromley (2007)  segir Hardin rugla saman hugtökunum res nullius, það sem enginn á 

og res communis, það sem er í eigu mannkyns sameiginlega. Hvað varðar fiskimiðin þá 

hafi þau umbreyst frá almenningi ( res nullius) yfir í eign ríkisins þegar efnahagslögsaga 

ríkjanna var færð út á átta áratug síðustu aldar og síðar. Frá þeim tíma er fiskurinn í 

sjónum eign ríkisins þar til embættismenn hafa staðfest að veiddur fiskur sé eign þess 

sem veiddi hann. Eignarhald ríkisins á fiskinum í sjónum er að mati Bromley forsenda 

þess að stjórnvöld í einstökum ríkjum geta bannað veiðar á tilteknum tegundum, 

stærðum o.s.frv. Það leikur því enginn vafi á eignarhaldinu hvort heldur er á 

fiskimiðunum eða óveiddum fiski. Eignarréttindin eru að hans mati alveg skýr. Bromley 

andmælir þeim sem halda því fram að skortur á eignarhaldi og alveg sérstaklega 

einkaeignarréttindum  standi í veginum fyrir skilvirkum sjávarútvegi og vísar þar til  

Ragnars Árnasonar (2006, 2009), sem heldur því fram fullkomin eignarréttindi, það er 

einkaeignarréttindi, séu nauðsynleg til þess að ná fram skilvirkum (efficient) fiskveiðum 

og komast fyrir neikvæð áhrif opins aðgangs eins og að almenningum. Bromley vísar til 

Cole og Grossman (2002) , sem segja að hagfræðingar séu oft losaralegir í notkun á 

mikilvægum lagahugtökum, þar með talið eignarréttindum. Í hagfræði sé ekki 

sameigninlegur skilningur á hugtakinu og að  það er  oft notað á þannig að það víkji frá 
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hefðbundum lagaskilningi. Bromley segir að Ragnar Árnason skorti skilning á hugtakinu 

eignarréttindi og rugli auk þess  saman hugtökunum skilvirkni og  framleiðni.  Vísar 

Bromley til tveggja grundvallarsetninga velferðarhagfræðinnar, sem segja að við skilyrði 

samkeppnismarkaðar muni nást skilvirk úthlutun gæða við hvers konar skilgreiningu á 

eignarréttindum á þeim gæðum. Með þessum rökum hafnar Bromley því að einhver 

ákveðin skilgreining á eignaréttindum varðandi veiðiréttinn sé forsenda skilvirkrar 

stjórnunar á fiskveiðum. Í svipaðan streng tekur Parzival Copes (1986). Hann segir of 

mikið hafi verið gert úr þýðingu þess að búa til eignarréttindi og segir réttindin til veiða 

sem fylgja framseljanlegum einstaklingskvóta séu langt frá því að vera vel skilgreind 

eignarréttindi. 

Bromley (2007) hefur einfaldari skýringar á slæmu ástandi fiskistofnana í kjölfar 

ofveiði. Fæðuframleiðsla í hafinu búi við óeðlilegt arðsemisforskot fram yfir framleiðslu 

á landi. Af því leiði að of mikið fjármagn sé bundið í fiskveiðar og komi fram í  of mikilli 

afkastagetu flotans. Lífríkið í hafinu sér fiskinum fyrir fæðunni og er fiskveiðunum að 

kostnaðarlausu. Í því liggi mikill munur fiskveiða á sjó og matvælaframleiðslu á landi. Þar 

er fjármagn bundið í landi og byggingum. Þá er fjármagnið og framleiðsluaðstaðan 

skattlögð. Leiðin sem Bromley bendir á til þess að draga úr ofveiðinni er að jafna 

kostnaðarmuninn milli fiskveiða og annarrra matvælaframleiðslu með skatti á fiskveiðar. 

Við það verði arðsemin af fiskveiðum sambærileg og af matvælaframleiðslu og það 

dregur sjálfkrafa úr sókninni. Fjárhæðin sem greiða á fyrir veiddan fisk ætti að vera jöfn 

töpuðu framtíðarvirði fisksins.  

2.2 Markmið stjórnunar 

Markmiðin með stjórnun þurfa að vera ljós. Hilborn(2007) greinir fjögur meginmarkmið 

með stjórnun fiskveiða. Þau eru líffræðileg, efnahagsleg, þjóðfélagsleg og  pólitísk. Sama 

greining er hjá Beddington (2007). Líffræðilegt markmið er að hámarka afrakstur 

stofnsins, það er að veiða eins mikið og stofninn  leyfir án þess að spilla honum. Hluti af 

líffræðilegu markmiði er einnig að líta á vistkerfið í heild en ekki bara á viðkomandi 

fiskistofn einan og sér þegar metið er hvað mikið er rétt að veiða. Stjórnun með 

efnahagslegu markmiði í fyrirrúmi leitast við að hámarka afraksturinn eða rentuna. 

Fæðuframleiðsla, atvinna, tekjudreifing og staða einstakra byggðarlaga eru dæmi um 
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þjóðfélagslegt markmið og loks eru það pólitísk markmið með stjórnun. Þau lúta að því 

að draga úr deilum og átökum milli þjóðfélagshópa.  

Hilborn bendir á að þessi fjögur markmið séu ekki alltaf samrýmanleg og rekist því á. 

Hámörkun á afrakstursgetu stofnsins samrýmist ekki hámörkun atvinnu eða hámörkun 

rentunnar. Þá mun vistfræðileg vernd verða mest þegar stofninn er ekki nýttur. Reyndar 

rekist vistfræðilegu verndarsjónarmiðin á öll önnur sjónarmið þar sem meiri vernd þýðir 

minni nýtingu.  Eins sé efnahagslegur hagnaður mestur við stofnstærð sem er meiri en 

líffræðilega afrakstursgeta leyfir með lægra veiðihlutfall úr stofninum en hann annars 

þolir. Forsenda þess að unnt sé að meta árangur af fiskveiðistjórnun er að markmiðin 

hafi verið skilgreind. 

Markmiðin sem fiskveiðistjórnun kemur til með að byggjast á taka mið af helstu 

hagsmunahópum. Hilborn nefnir þar sérstaklega fiskimenn og á þar væntanlega við 

útgerðarmenn ásamt sjómönnum, stjórnvöld, umhverfisverndarsamtök og almenning.  

Þetta á í meginatriðum við hér á landi. Nákvæmar væri að tiltaka í fyrstnefnda hópnum 

þá sem starfa sem launþegar í sjávarútvegi, bæði til sjós og lands, útgerðarmenn og íbúa 

sjávarútvegsstaða. Þessir hagsmunahópar hafa að nokkru leyti ólík markmið. Eigi að 

verða viðunandi sátt um stjórnun fiskveiða þurfa þessir hópar að una við hana.  

Degnbol og fleiri (2006) taka undir það sem fram kemur hjá Hilborn (2007). Þeir 

benda á að það sem einkenni fiskveiðar um heiminn sé minnkandi fiskistofnar og 

offjárfesting í greininni. Af þeim sökum sé krafan við fiskveiðistjórnun að bæta þau 

lífffræðilegu, hagfræðilegu og þjóðfélagslegu vandamál sem við er að glíma.  

Fiskveiðistjórnun hafi því margvísleg markmið sem geta stangast á. Líffræðingar og 

vistfræðingar hafi tilhneigingu til þess að benda á svæðisfriðun og vernda þannig 

hrygningarfisk og ungviði. Hagfræðingar líti hins vegar gjarnan til kvótasetningar og 

framsals til þess að ráða bót á offjárfestingu og bæta arðsemi. Í þriðja lagi er 

samfélagsleg eða sveitarfélagatengd stjórnun svar félagsfræðinga og mannfræðinga við  

þjóðfélagsfræðilegum vandamálum tengdum fiskveiðistjórnun. Hvatt er til þess að 

stjórnun fiskveiða sé nálgast út frá víðu sjónarhorni og litið þannig til helstu afleiðinga 

takmörkunar á veiðum og stjórnun þeirra. 

Niðurstaðan verður sú að markmiðin með fiskveiðistjórnun eru nokkur og ekki að öllu 

leyti samrýmanleg. Óhjákvæmilega verða árekstrar milli helstu hagsmunahópa , sem 
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leiðir athyglina að því að við stjórnunina verður að finna útfærslu sem hámarkar 

ávinning sem að er stefnt og lágmarkar óæskileg áhrif.  

2.3 Markmiðin á Íslandi 

Fiskveiðistjórnunin hér á landi hefur markast fyrst og fremst af efnahagslegum og 

líffræðilegum áherslum. Verndun helstu nytjastofna eins og þorsksins var 

meginskýringin á lögfestingu stjórnunar á níunda og tíunda áratug síðustu aldar og 

veiðar á þorski voru skornar niður um helming til þriðjungs af því sem áður var. Eftir 

nokkurt tímabil þar sem deilt var um hámarks þess sem veiða skyldi virðist hafa komist á 

kyrrð um það atriði. Á þessari öld hefur áherslan orðið sterkari á strangt aðhald að 

leyfðum hámarksafla úr þorskstofninum  með áherslum stjórnvalda á lækkandi 

veiðihlutfall.  Fræðimenn hafa sýnt fram á að hagkvæmasta veiði úr stofni til lengri tíma 

er minni en sú sem tryggir sjálfbærni stofnsins.  Mikill stuðningur  meðal annars frá 

útgerðarmönnum við stranga takmörkun veiða úr mikilvægum stofnum á sér  líka 

efnahagslegar skýringar. Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá maí 2010 sem 

heitir skilvirkni markaða fyrir aflaheimildir  er sett fram fræðileg greining á því hvernig 

verð á aflaheimildum  myndast og hvað ræður verðinu.   

Greiningin sýnir einnig að á hverju andartaki verði verð varanlegra 
aflaheimilda að vera jafnt núvirði væntanlegrar auðlindarentu af því að nýta 
viðkomandi aflaheimild um alla framtíð. Þetta er klassísk niðurstaða og 
byggist á því að allir högnunarmöguleikar hafi verið fullnýttir milli hinna 
tveggja eigna og yfir tíma (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010, bls. 13). 

Verðið á aflahlutdeild lækkar með hækkandi ávöxtunarkröfu en hækkar með vaxandi 

heildarkvótum í framtíðinni, enda skila þeir meira magni sem veiða má fyrir tiltekna 

hlutdeild í heildinni.  Þá kemur einnig fram í skýrslunni að væntingar um verð, skatta, 

breytingar á rekstrarumhverfi fyrirtækja og varanleika kerfisins hafa áhrif á verð 

aflahlutdeilda.  Ef ströng takmörkun á veiðum nú leiðir til þess að væntingar um 

framtíðartekjur munu aukast má vænta þess að handhafar ótímabundinna 

aflahlutdeilda styðji samdráttinn.  Eins eru lækkandi raunvextir líklegir til þess að hækka 

verðið og sömu áhrif hafa þættir eins og lækkandi gengi, útgerðarkostnaður og skattar á 

útgerðina. Þá var það yfirlýst markmið við upptöku kvótakerfisins að bæta afkomuna  í 

greininni og stuðla að aukinni skilvirkni og arðsemi með framseljanlegum og 

ótímabundnum  veiðiheimildum.  Það hefur greinilega tekst eins og sjá má í 
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afkomutölum sjávarútvegsins í skýrslum Hagstofu Íslands og birtast ágætlega í þróun á 

verði aflahlutdeilda. Þessi tafla er úr skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2010): 

Tafla 1. Þróun á verði aflahlutdeilda 1991/1992-2007/2008. Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.  

 

Þessi tvö efnahagslegu markmið hafa yfirskyggt hin markmiðin. Óverulegar 

takmarkanir hafa verið við framsali veiðiheimilda að öðru leyti en því að settar voru 

reglur sem takmarka samþjöppum veiðiheimilda einstakra fyrirtækja bæði í einstökum 

fisktegundum og einnig í heildar kvótabundnum tegundum.  Að öðru leyti hafa 

stjórnvöld lítið brugðist við áhyggjum um efnahagslegt vald einstakra fyrirtækja í 

þjóðfélaginu eða einstökum byggðarlögum.  Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða nr 

116/2006  ákvæðum 8. greinar er 5,3% af útgefnum aflaheimildum hvers árs varið til 

aðgerða sem mæta eiga vanda í einstökum sjávarbyggðum með beinu kvótaframlagi 

eða til stuðnings veiðum sem sérstaklega gagnast fámennum sjávarbyggðum. Eru það 

annars vegar strandveiðar smábáta og línuveiðar báta minni en 15 tonn að stærð. Þetta 

geta ekki talist miklar mótvægisaðgerðir þegar haft er í huga hversu mikil samþjöppun 

veiðiheimilda á tiltölulega fá útgerðarstaði er orðin frá 1990. Þó má segja að áherslan á 

þjóðfélagslegan ávinning  sé í formi þess að heildartekjur þjóðarbúsins aukist , svo  og 

útflutningstekjur og af því hafi allir beint og óbeint ávinning.  Önnur þjóðfélagsleg  atriði  

sem Hilborn nefnir eru atvinna, tekjudreifing og styrkur samfélaga eða byggðarlaga.  

Þessi atriði ásamt pólitíska markmiðinu, sem er að stuðla að sæmilegri sátt í 

þjóðfélaginu hafa á hinn bóginn verið frekar víkjandi í áherslum stjórnvalda.  Fyrir vikið 
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hefur stöðugt verið deilur um einmitt þessa þætti og gripið hefur verið til úrræða til þess 

að mæta gagnrýni. Niðurskurður í þorskveiðum og kvótakerfið leiddu til þess að 

stjórnvöld urðu að opna leiðir til þess að draga úr harkalegum samdrætti í störfum og 

tekjum sem höfðu gífurleg áhrif í sjávarplássum um allt land. Opnað var fyrir veiðar 

smábáta sem voru að nokkru leyti undanskildar ákvörðunum kvótakerfisins. Eftir um 

það bil áratug var þesari leið lokað. Nokkrum árum síðar var aftur farin þessi leið, þó í 

mun minna mæli. Veiðar smábáta utan kvótakerfisins, svonefndar strandveiðar og 

byggðakvóti eru úrræði sem stjórnvöld hafa lögfest til þess að mæta gegnrýni á 

þjóðfélagslega þáttinn. Til þess að draga úr mikilli óánægju með skiptingu 

fiskveiðiarðsins hefur verið tekið upp veiðigjald. En það er enn tiltölulega lágt hlutfall af 

arðinum.  Til marks um að markmið stjórnvalda og áherslur almennings fara ekki að öllu 

leyti saman eru niðurstöður skoðanakannana Capacent Gallup um langt árabil sem sýna 

stöðugt að um 64 - 72%  svarenda eru óánægð með stjórnkerfið í núverandi mynd.  

Tafla 2. Afstaða svarenda í þremur  könnunum Gallups. Spurt var hversu ánægður eða óánægður ertu 
með núverandi kvótakerfi í sjávarúvegi? 

Ár Ánægður Óánægður Hvorki né 

2007 15% 72%  

2004 18% 64% 18% 

1998 12% 72% 18% 

 

Óánægjan virðist beinast fremur að einstökum þáttum kerfisins en kerfinu sem slíku 

samkvæmt þessum könnunum Gallup. En þó er töluverður hópur sem vill leggja kerfið 

niður. 

Tafla 3. Sömu kannanir Gallups og í töflu 2. Spurt var: telurðu að halda kvótakerfinu óbreyttu, breyta 
því eða leggja það niður? 

Ár Vill breyta 
kerfinu 

Vill leggja niður Óbreytt kerfi 

2007 60% 25% 15% 

2004 65% 19% 16% 

1998 69% 21% 10% 

 

Í könnuninni frá 2007 voru þeir spurðir sem vildu breyta kvótakerfinu hvaða 

breytingar vildu sjá. Stærstur hluti þeirra eða 42%  gáfu ekki nánari deili á því, en 15% 
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vildu dreifðara eignahald, 10% nefndu byggðakvóta og 9% vildu banna framsal. Í 

könnuninni 2004 voru sömu þrjú atriðin helst nefnd. Þá vildu 13% byggðakvóta og 12% 

vildu banna framsal og 15% dreifða eignaaðild eins og þremur árum seinna.  

Þá má líka sjá betur hvaða breytingar njóta mikils stuðnings  í tveimur könnunum  

MMR, Markaðs- og miðlarannsóknir ehf  frá 2011.  Samkvæmt henni er yfirgnæfandi 

stuðningur við það að ríkið eigi veiðiheimildirnar og leigi þær út á markaðsverði. 

 

Mynd 1. Kannanir MMR frá 2011. Heimild: mmr.is. 

Það sem er enn athyglisverðara er að 64% vilja innkalla veiðiheimildirnar og úthluta 

þeim að nýju. Það er skýrasta vísbendingin um vilja almennings í þessu mikla deilumáli.  

Draga má saman úr þessum könnunum frá 1998 til 2011 að kvótakerfið sem slíkt njóti 

góðs stuðnings, en það eigi að byrja upp á nýtt með því að ríkið leigi veiðiheimildir á 

markaðsverði.    

Sérstök ástæða er til þess að vekja athygli á að í könnunum Gallup eru 64 -72% sem 

vilja breyta kvótakerfinu og nánast sama niðurstaða er í könnunum MMR , 64  - 71%. Út 

úr þessu má lesa að frá 1998 hafi afstaða almenning til kvótakerfisins legið fyrir og ekki 

breyst í meginatriðum. 
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2.4 Leiðir til stjórnunar  

2.4.1  Veiðiréttindi  

Hardin (1968) segir að nokkrir möguleikar séu fyrir hendi til þess að stjórna aðgangi. 

Einn sé að einkavæða auðlindina og annar að hið opinbera eigi hana en úthluti 

réttindum til nýtingar. Úthlutunaraðferðin geti verið byggð á efnahag, t.d. með uppboði, 

á verðleikum eftir gefnum viðmiðunum, hlutkesti eða happdrætti og loks væri mögulegt 

að raða umsóknum í tímaröð. Í öllum tilvikum þarf að skilgreina réttindi til veiða og þau 

geta verið bæði eignarréttindi og nýtingarréttindi. En það þarf þá að útdeila réttindum 

og skilgreina þau. Til þess þarf stjórnun. 

Hilborn og fleiri (2005) greina þrjú meginatriði við stjórnunina. Í fyrsta lagi 

aðgangsstjórnun, svo ákvörðunartökuna og loks landfræðilegt svæði stjórnunarinnar. 

Opinn aðgangur eða almenningur  án reglna leiðir af sér ofveiði og er því útilokaður. 

Aðrar aðgangstakmarkanir sem bent er á í greininni eru annars vegar takmarkaður fjöldi 

leyfa og hins vegar svæðisbundin takmörkun.  Stjórnun með útgáfu takmarkaðs fjölda 

leyfa útilokar þá sem ekki hafa leyfi.  Leyfinu fylgir aðgangur að fiskimiðunum. Séu leyfin 

framseljanleg kemur verðmæti aðgangsins, sem leyfir veitir, fram í verði leyfisins. Hægt 

er að láta fylgja með hverju leyfi ákveðinn veiðirétt í magni eða hlutfalli af því sem veiða 

má sundurliðað eftir tegundum. Kvótinn sem veiða má getur einnig verið 

framseljanlegur. Þá endurspeglast arðsemi veiðanna í verði kvótans.   Þriðji möguleikinn, 

sem reyndar ekki er nefndur í grein Hilborn og fleiri er að allir sem uppfylla almennar 

kröfur fá leyfi  og láta takmörkunina koma eingöngu fram í kvótaúthlutuninni. Þá er 

aðgangsstýringin ekki í leyfinu heldur í magninu. Sú leið var farin hér á landi eftir dóm 

Hæstarréttar í desember 1998.  

 Mögulegt er að framkvæma takmörkun með útgáfu leyfa á þann hátt að 

útgerðarmenn nái samkomulagi sín á milli hvernig réttinum til veiða skuli skipt á milli 

þeirra.  Þetta er kallað samstarfsstjórnun eða co-operatives í greininni. Það fyrirkomulag 

er ekki alveg óþekkt hérlendis. Um langt árabil var rækjuveiðum í Ísafjarðardjúpi 

stjórnað á þennan veg. Fjöldi leyfa var ákveðinn og þar með bátafjöldinn sem mátti 

stunda veiðarnar. Útgerðarmennirnir sem voru um 40 talsins ákváðu svo á sínum 

fundum tillögu til sjávarútvegsráðuneytisins um skiptingu heildarkvótans milli bátanna. 

Farin var sú leið að skipta bátunum í þrjá flokka eftir stærð. Kvóti stærsta bátaflokksins 
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var mestur og minnstur hjá minnstu bátunum. Ef einn útgerðarmaður hætti þá féll leyfi 

hans niður og hópurinn kom sér saman um það hvaða útgerðarmaður kæmi nýr inn og 

fengi leyfið. Enginn mátti vera með meira en eitt leyfi. Kvóta hvers báts var svo deilt 

niður á hverja viku veiðitímabilsins og óveiddum kvóta reglulega endurúthlutað. Það 

sem gerir þetta fyrirkomulag í cooperative stíl enn áhugaverðara er að heildakvótanum 

var einnig deilt niður á rækjuverksmiðjurnar á svæðinu og útgerðarmönnum bar að selja 

hverri þeirra í viku hverri magn í samræmi við hlut hennar. Þórólfur Matthíasson ( 2003) 

rekur þessa sögu nákvæmlega og bendir á að stjórnun rækjuveiða í Ísafjarðardjúpi nái 

aftur til 1959 og sé meðal allra fyrstu tilrauna til þess að stjórna veiðum  við Ísland. 

Athyglisvert er að ekkert skuli hafa verið litið til þessa þegar löggjöf um stjórnun veiða 

við ísland var sett á níunda og tíunda áratug síðustu aldar.  Með þessari ritgerð eru 

fjögur fylgiskjöl sem varða stjórn rækjuveiða. Viðauki 1 er frá 1977 og sýnir að það þurfti 

leyfi til veiða, veiðisvæðið var takmarkað við Patreksfjarðarflóa, róðartíminn af 

afmarkaður á degi hverjum oghámark á vikuafla. Viðauki 2 varðar leyfi til rækjuveiða 

utan fjarða fyrir Vestfjörðum og Norðurlandi þar sem leyfið er tímabundið. Viðaukar 3 

og 4 varða veiðar í Ísafjarðardjúpi.  Í viðauka 3 sem er frá 1981 veitir ráðuneytið 

ákveðnum bátum leyfi en fer jafnfram fram á að útgerðarmennirnir komi sér saman um 

skiptingu kvótans milli bátanna. viðauki 4 er frá 1989 og er dæmi um tillögu frá 

rækjusjómönnum um skipti kvóta milli báta og verksmiðja og samþykki ráðuneytisins. 

Viðaukarnir staðfesta að fyrir daga kvótalaganna sem sett voru 1990 var viðhöfð 

svæðisbundin stjórnun og samvinnustjórnun. 

Svæðisbundin leyfi eru bundin við tiltekin fiskimið og landsvæði. Þau hafa í 

Bandaríkjunum einkum einskorðast við frumbyggjaveiðar og hefðbundnar veiðar í litlum 

mæli. Rækjuveiðarnar í Ísafjarðardjúpi eru einmitt dæmi um svæðisbundin leyfi. Sama á 

við um aðra innfjarðarrækjuveiði svo sem í Arnarfirði. 

Annað meginatriðið í fiskveiðistjórnun snýr að því hver tekur ákvörðun. Það getur 

verið ríkisvaldið í gegnum viðkomandi ráðuneyti. Önnur leið er að nefnd eða ráð taki 

ákvörðun. Þar geta komið að svæðisstjórnvöld og hagsmunaaðilar. Þriðji möguleikinn 

eru alþjóðlegar stofnanir eða nefndir. Hilborn vekur athygli á því að fyrirkomulag 

samstarfs um ákvörðun eigi vaxandi fylgi að fagna. Þá koma að samfélög fiskveiðimanna 
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(sjávarpláss) og aðrir hagsmunaaðilar sameiginlega að því að móta ákvörðun.  Þessu 

fyrirkomulagi virðist helst vera beitt við strandveiðar í litlum mæli. 

Þriðji þáttur stjórnunarinnar samkvæmt Hilborn (2005) snýr að umfangi 

stjórnunarinnar. Það er því svæði sem stjórnunin nær til og mikilvægt er að fella undir 

stjórnunina allt útbreiðslusvæði stofnsins eða stofnanna sem verið er að stjórna veiðum 

úr. 

Kostir aðgangsstjórnunarinnar eru háðir því hvaða leið er valin.  Með þeirri fyrstu að 

gefa út takmarkaðan fjölda leyfa er betur hægt að stjórna heildarmagninu sem veitt er 

hverju sinni og það leiðir til hagkvæmari veiða í heild sinni borið saman við 

ótakmarkaðan aðgang. Í þessu fyrirkomulagi er samt kapphlaup milli einstakra leyfishafa 

um aflann. Næsta skref sem er að magnbinda leyfin með útgáfu kvóta stöðvar 

kapphlaupið og hver útgerðarmaður getur einbeitt sér að því að draga úr kostnaði og 

auka verðmæti aflans.  

Samandregið er það niðurstaða Hilborn (2005) að árangursrík stjórnun hafi náðst 

með ýmsum hætti, allt frá sterkri miðstýringu ríkisins til samvinnufyrirkomulags á 

svæðisgrunni og með mismunandi skilgreindum eignarréttindum. En fyrirkomulag 

stjórnunarinnar hafi yfirleitt verið þannig að innbyggður hvati var fyrir einstaka aðila í 

fiskveiðum til þess að vernda fiskistofninn.  Svipuð niðurstaða er í grein Beddington et 

al. (2007).  Þar segir að árangursrík fiskveiðistjórnun byggist á því að greina hvata og 

hagsmuni helstu hagsmunaaðilanna í sjávarútvegi svo og stjórnvalda. Útdeiling 

veiðiréttarins með kvótasetningu er til þess fallin að tengja hvata útgerðarmanna við 

líffræðilega sjálfbæran fiskistofn og hagkvæma útgerð. Kvótasetning (individual quota) , 

sér í lagi með framsali er leið sem einna helst nær fram efnahagslegum og 

fiskifræðilegum markmiðum.  

2.4.2 Ákvörðun réttindanna 

Allison et al. (2012) halda fram að ófullnægjandi sé að líta aðeins til efnahagslegra hvata 

við fiskveiðistjórnun heldur þurfi að líta einnig til úrbóta á þeim atriðum sem valda 

óöryggi  fólks og eru ekki tengd ástandi fiskistofnsins. Bent er á að úrbætur í stjórnun 

með því að skilgreina einstaklingsbundin réttindi séu ekki tæknileg atriði heldur 

hápólitísk sem geti ógnað framtíð fiskveiða. 
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Jenftoft og fleiri (1998) ræða samstarfsstjórnun (co-management) við stjórnun 

fiskveiða. Talsmenn þeirrar leiðar álíta að viðgangur strandbyggða, áhrif notenda og 

þátttökulýðræði séu mikilvæg markmið.  Samstarfsstjórnun er ekki svo mjög reglurnar 

sem settar eru heldur fremur aðferðin við að komast að niðurstöðu. Litið er sérstaklega 

til hagsmuna samfélagsins eða byggðarlagsins og metin áhrif reglnanna á það og á 

einstaka hópa innan þess. Eftir sem áður verða skilgreind einhvers konar eignarréttindi 

en höfundar minna á að þau má ráðstafa ekki bara til einstaklinga heldur til hópa, 

samfélaga (sveitarfélaga) og ríkisins. Samstarfsstjórnun er að mati höfunda einn af 

mörgum möguleikum við stjórnun.  

Samstarfsstjórnun er frekar reifuð í grein Pomeroy og Berkes ( 1997) og kynnt sem 

millileið milli ríkiseignar og samfélags- eða byggðarlagseignar á réttindunum. Hún felst í 

því að fela svæðisstjórnum og samtökum hlutverk við stjórnun veiðanna og dreifa 

þannig valdi frá ríkinu nær notendum. 

2.4.3 Framseljanleg réttindi 

Það er meginniðurstaðan, sem lýsir sér í þróun fiskveiðistjórnunar víða um heim, að 

úthlutun framseljanlegra veiðiréttinda nái betur settum efnahagslegum markmiðum en 

aðrar leiðir til aðgangsstjórnunar, þótt ekki sé hún gallalaus. Í ýtarlegri skýrslu OECD 

(2006) er rakið hvernig skilgreining aðgangsréttinda er beitt við fiskveiðistjórnun ríkja 

innan OECD. Réttindin hafa sex einkenni eignarréttinda  sem eru innbyrðis tengd og 

samsetning þeirra getur verið breytileg milli ríkjanna í samræmi við markmiðin sem sett 

eru. Um er að ræða nýtingarrétt sem útilokar þá sem ekki hafa slík réttindi, tímalengd 

réttindanna, öryggi eða vissu um nýtinguna, framsalsmöguleika, skiptanleika 

réttindanna og sveigjanleika við notkun þeirra.  

Rökstuðningurinn fyrir því að velja þessa leið frekar en aðrar er dreginn ágætlega 

fram í skýrslu Þjóðarauðlindastofnunar Bandaríkjanna, NRC (1999). Nefnd eru þrjú 

meginatriði. Í fyrsta lagi efnahagslegar ástæður. Með því að skipta veiðiréttinum og hafa 

hann framseljanlegan er dregið úr offjárfestingu og sóknargetan minnkuð. Kapphlaup 

um veiðarnar hverfur með kvótaskiptingunni og hver útgerðarmaður getur einbeitt sér 

að því að veiða kvótann með sem minnstum tilkostnaði og þegar fiskverð er sem best.  

Copes (1986) og McCay ( 1995) segja að framseljanlegt kvótakerfi sé leiðin sem 

fiskihagfræðingar benda á til þess að ná fram skilvirkni í atvinnugreininni. Annað 
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meginatriðið, sem NRC nefnir í skýrslu sinni Sharing the Fish, er verndun fiskistofnanna. 

Það er rökstutt þannig að framseljanlegt kvótakerfi skapar hvata til þess að velja 

veiðitíma og veiðistað þannig að best gangi að veiða þá fisktegund sem kvóti er fyrir og 

það muni draga úr meðafla. Hafa ber í huga að fiskveiðistjórnunin kemur einkum til 

vegna þess að fiskistofnar eru ofveiddir. Þá sé það hagur útgerðar að verðmæti kvótans 

sé sem mest og sterkur fiskistofn stuðlar að því. Þegar fiskistofn er sterkur og þoli vel þá 

veiði sem leyfð er hverju sinni má ætla að núvirt verðmæti veiðanna til langrar framtíðar 

verði mikið. Verndun fiskistofns verður þannig fjárhagslegur ávinningur fyrir 

útgerðarmenn sem eiga kvóta. Það leiðir til þess að útgerðarmenn hafi  

langtímahagsmuni í huga. Í þessu mati er gert ráð fyrir að langtímaúthlutun eða 

ótímabundnum veiðiréttindum.  Á þennan hátt fari saman hagsmunir kvótahafans og  

almannahagsmunir. Í þriðja lagi segir NRC (1999) að framseljanlegu kvótakerfi fylgi aukið 

öryggi sjómanna, þar sem dregur úr hvata til sjósóknar í tvísýnum veðrum.  Copes ( 

1986) telur framseljanlegt kvótakerfi henta helst við stjórnun á fisktegundum, sem hafi 

mikla útbreiðslu, lifi lengi og stofnstærð breytist hægt.  

Kvótakerfi með framsali fylgja einnig aðrar afleiðingar og varnaðarorð hafa verið látin 

falla. Gísli Pálsson og Agnar Helgason (1995) benda á að framseljanlegt kvótakerfi hafi 

ekki verið lengi við lýði og langtímaáhrifin af því séu ekki komin fram. Þeir segja að 

skilvirkni kerfisins sé stefnt í hættu ef ekki er brugðist við mögulegum vistfræðilegum og 

þjóðfélagslegum afleiðingum  þess.  Vísa þeir þar til vísbendinga um vaxandi ójöfnuð í 

dreifingu kvótans og samþjöppun í færri útgerðarfélög. 

Einar Eyþórsson (1996) lýsir áhrifum kerfis framseljanlegra kvóta á einstök 

byggðarlög. Afleiðingin af aukinni skilvirkni er sú að mikill auðlindaarður myndast sem 

endurspeglast í kvótaverðinu. Þegar kvóti flyst frá byggðarlagi verður það mikið áfall 

fyrir íbúa þess, þar sem nýjar veiðiheimildir í stað þeirra sem framseldar voru munu 

kosta mikið fé.   Það er mat Einars að með framseljanlegu kvótakerfi sé verið að 

einkavæða verðmætin í veiðiréttinum og gera þjóðfélagslega tilraun þar sem mikið er 

lagt undir. Það sem verra er, að ekki verði hægt að snúa þróuninni við þar sem 

fjárhæðirnar sem liggja í verði fiskiskvótans eru svo háar að ríkið er ekki í neinum færum 

til þess að kaupa kvótann aftur. Afleiðing kerfisins er endurdreifing á gífurlegum 

verðmætum og tekjum. Þeir sem hagnast á tilrauninni eru kvótahafarnir , einkum þeir 
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stóru. Fiskimenn og sjávarplássin eru þeir aðilar  sem tapa. Copes (1986) segir að 

kvótakerfið henti ekki vel við  stjórnun fljótvaxinna tegunda þar sem stofnstærð tekur 

miklum og hröðum breytingum og veiðitímabilið er tiltölulega stutt. Þá eigi betur við að 

beita tíma og svæðisstjórnun. Aðrir ókostir sem eru taldir upp eru kunnuglegir, svo sem  

tegundasvindl, framhjálöndun og brottkast. McCay (1995) fjallar þjóðfélagsleg áhrif af 

upptöku kvótakerfis. Meðal afleiðinga þess er að störfum fækkar, breytt þjóðfélagsleg 

staða innbyrðis milli þeirra sem starfa við framleiðsluna og ennfremur innan 

samfélaganna. McCay segir að kerfið breyti dreifingu á réttindum, valdi, tækifærum og 

auði og safni á færri hendur.  Viðfangsefnið er því ekki aðeins stjórnun á auðlind heldur 

ekki síður siðferðilegt og pólitískt álitamál sem taki á hugtökum eins og sanngirni. Þá 

hefur hann efasemdir um þau rök að útgerðarmönnum sé best treystandi fyrir 

auðlindinni  vegna hagsmuna sinna í verðmæti kvótans og bendir á sömu gagnrýnisatriði 

og Einar Eyþórsson.  Townsend (1995) segir að framsalið sé lykilatriðið í því að ná fram 

efnahagslegri skilvirkni og muni stuðla að verndun auðlindarinnar.  En hann vekur 

athygli á hættunni á samþjöppun efnahagslegs valds með framseljanlegu kvótakerfi. 

Eins ráðleggur Townsend  stjórnvöldum, sem hugsa sér að koma á slíku kvótakerfi, að 

huga að sanngjarnri upphafsúthlutun.  

Kerfi með framseljanlegum kvótum var innleitt á Íslandi fyrir rúmum aldarfjórðungi 

með lögum 5. maí 1990 um stjórn fiskveiða. Fiskveiðum nær allra fisktegunda hefur 

síðan verið stjórnað samkvæmt þeim lögum. Helsta frávikið var að  veiðum smábáta var 

um árabil stjórnað með sóknartakmörkunum. Fljótlega voru veiðar þeirra á þorski 

færðar undir kvótakerfið og síðar frá 2004 aðrar fisktegundir. Strandveiðar smábáta 

voru teknar upp 2009 en hámark er á veiðar hvers bát í hverjum róðri.  Kvótakerfið nær 

yfir uppsjávarfisktegundir eins og loðnu og hefur síðar verið innleitt í veiðum á 

kolmunna. Ýtarlegt sögulegt yfirlit yfir innleiðingu framseljanlegs kvótakerfis á Íslandi er 

að finna í grein Birgis Runólfssonar og Ragnars Árnasonar (2001). Framseljanlegt 

kvótakerfi hefur einnig verið allvíða tekið upp við stjórn fiskveiða erlendis. 

 Það fer ekki á milli mála að stjórnun fiskveiða með ótímabundnum framseljanlegum 

kvótum  hefur mikil áhrif á þjóðfélagið, sérstaklega hér á landi þar sem sjávarútvegur er 

svo stór þáttur í þjóðarframleiðslunni sem raun ber vitni.   Mjög hefur verið litið til 

líffræðilegra og efnahagslegra þátta við stjórnunina en minna hugað að samfélagslegum 
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og pólitískum ágreiningsefnum. Kemur það fram í því að um langt árabil hefur um tveir 

þriðju hlutar þjóðarinnar verið óánægðir með kerfið og vill gera á þeim breytingar. 

Einkum er það sala á kvóta fyrir háar fjárhæðir sem renna til handhafa kvótans sem 

veldur ólgu og viðvarandi óánægju.  Það eru einkum tvö atriði sem vert er að athuga. 

Annars vegar reglur um úthlutun kvóta þar sem líta þarf sérstaklega á 

upphafsúthlutunina. Hins vegar er það ráðstöfunin á auðlindaarðinum og aðferðir sem 

ríkið hefur til þess að dreifa honum til fleiri en útgerðarmanna. 

2.4.4 Úthlutun kvótans  

Morgan (1995) rekur þrjár meginleiðir við úthlutun kvóta. Fyrst er að stjórnvöld úthluti 

og gefi sér einhverjar forsendur til þess. Þá er ávallt miðað við að þeir sem þegar eru í 

fiskveiðum fái úthlutað. Kosturinn er að stjórnvöld hafa góða stjórn á kvótanum og geta 

litið til annarra sjónarmiða svo sem fiskverndunar.  Morgan telur hins vegar upp 

allnokkra ókosti við beina úthlutun stjórnvalda.  Þar ber hæst óánægju með 

upphafsúthlutun. Í öðru lagi verður það líka stjórnvaldsákvörðun hvort verðmæti 

kvótans (auðlindaarðinn) fellur til kvótaeigendans og hvort stjórnvöld eigi að taka til sín  

a.m.k.  hluta af arðinum. Í þriðja lagi er að stjórnvaldsúthlutun er óhjákvæmilega 

efnahagslega óskilvirk, þar sem stjórnvöld hafa varla nægilega góðar upplýsingar um það 

hvað auðlindaarðurinn er mikill og venjulega er gjaldið sett mjög lágt með þeim 

afleiðingum að kvótahafinn fær rentuna að mestu til sín. Loks nefnir Morgan þann galla 

að lágt gjald til ríkisins geti gert óhagkvæmum fyrirtækjum kleift að starfa í greininni. 

Önnur leiðin sem Morgan tiltekur við úthlutun kvóta er hlutkesti eða happdrætti. Sú 

aðferð hefur ekki verið notuð í fiskveiðum, en aðferðin er þekkt við úthlutun á 

útvarpstíðni og eins við vegabréfáritun til Bandaríkjanna.   Hann telur  þann galla vera að 

verðmæti kvótans fari eftir sem áður til þess sem kvótann fær og eins að misræmi muni 

verða á milli afkastagetu og kvóta, þar sem kvótinn geti lent hvar sem er án tillits til 

fyrirtækisins sem er í hattinum. Leið hlutkestis eða happdrættis verður því að teljast 

ósennileg við úthlutun kvóta. 

Þriðja megin leiðin er uppboð á kvótanum.  Sú aðferð er efnahagslega skilvirk þar 

sem samræmir eftirspurn og verð fyrir kvóta. Þá færir uppboð þeim útgerðum kvótann 

sem geta boðið hæst verð. Uppboðleiðin hefur verið farin með góðum árangri við 

úthlutun á farsímatíðni og annarri fjarskiptaþjónustu í ýmsum löndum. Einnig í 
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Bandaríkjunum við ráðstöfun á aðstöðu flugvéla við flughafnir og sala á hlutabréfum í 

ríkisfyrirtækjum.  Morgan segir að árangur af uppboði ráðist mjög mikið af 

uppboðsskilmálum og á þá við árangur í þeim skilningi að ná fram efnahagslegri 

skilvirkni. Hins vegar sé ekki þekkt dæmi um að uppboði hafi á þessum tíma verið beitt 

við sölu á framseljanlegum kvótum í fiskveiðum. Engu að síður telur Morgan að 

uppboðsleiðin geti gefið umtalsverðan ávinning. Hægt sé að taka tillit til ýmissa 

sjónarmiða við hönnun útboðsskilmála, svo sem að verja frumbyggjarétt, 

verndunarmarkmiða , eignarréttindi þeirra sem þegar eru starfandi í greininni o.s.frv. 

Uppboð er því ekki einvörðungu leið til þess að færa ríkinu tekjur heldur getur verið leið 

til þess að vernda fiskistofn fyrir ofveiði með því að viðhafa kerfi framseljanlegra kvóta. 

Markmið uppboðsleiðarinnar geta því verið fleiri en tekjuöflun.  Bæði fræðikenningar og 

reynslan sýna að uppboðsferli  er eina leiðin sem tryggir skilvirka útkomu af 

kvótaúthlutun að mati Morgan. 

Morgan leggur áherslu á að skilvirkur eftirmarkaður fyrir kvóta þurfi að vera fyrir 

hendi annars verði áfram við lýði sú óskilvirkni sem innbyggð kann að hafa verið í 

upphafsúthlutunarkerfinu.  Eftirmarkaðurinn er algert grundvallaratriði til þess að verð á 

kvóta fylgi breytilegri eftirspurn og sveiflum í framboði og með honum verður mögulegt 

fyrir fyrirtæki að hefja rekstur og hætta í fiskveiðum.  Fræðileg rannsókn hefur sýnt, 

segir Morgan, að hafi til dæmis upphafsúthlutun verið óskilvirk geti það leitt til 

markaðsbrests í formi einokunar. Sem dæmi um þessa hættu nefnir Morgan 

uppboðskerfi þar sem veiðireynsla er metin og tryggir útgerðum hlutdeild í kvótum. Þá 

er hætt við að útgerðir selji kvóta í beinni sölu og fari framhjá uppboðsmarkaðnum. 

Eftirmarkaðurinn geti stundum lagfært gallann en ekki alltaf samanber reynsluna af 

útboði tíðnisviðum í Bandaríkjunum.  

Minna má á röksemdir Bromley ( 2007) sem vill nota gjaldtöku til þess að jafna 

aðstöðumun á fiskveiðum í hafinu og annarri matvælaframleiðslu og draga þannig úr 

hvata til offjárfestingar og umframsóknar.  Stingur hann upp á uppboðsleið til þess ná 

því fram. 

Trondsen (2004)  stingur upp á því að bjóða upp til leigu kvóta fyrir eitt veiðitímabil í 

senn.  Á þann hátt hyggst hann nýta kosti framseljanlegra kvóta við stjórnun fiskveiða og 

jafnframt losna við nokkra ókosti kerfisins. Ekki verður um einkavæðingu réttindanna 
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þar sem um skýra leigu er að ræða til skamms tíma. Í öðru lagi hverfur ósanngjörn 

stjórnvaldsúthlutun og einnig hættan af ógnandi valdi sem fylgir samþjöppun kvóta í 

fárra höndum. Þá sé einnig hægt að koma í veg fyrir með skammtímaleigu að trosni 

samband milli nýtingar á fiskimiðum og sjávarbyggðarlaga.  Komast megi hjá þvi að 

fjársterkir aðilar einoki uppboðið með því að lágmarka greiðslu við uppboð og færa 

greiðslurnar að mestu til löndunar á veiddum fiski og binda það við söluverð fisksins. 

Trondsen telur nauðsynleg að líta á mismunandi útgerðarflokka og gæta þess að 

framboð á hverjum tíma sé í samræmi við eftirspurn. Til viðbótar þessum skilmálum við 

útboðið megi svæðisbinda kvóta og ráðstafa hluta af tekjunum fyrir leiguna inn á svæðið 

til rannsókna og þróunar.   

2.4.5  Upphafsúthlutunin og auðlindaarðurinn 

G R Morgan (1995) vekur athygli á því að ókeypis upphafsúthlutun við upptöku 

kvótakerfis hafi sætt mikilli gagnrýni. Það þurfi því að horfa sérstaklega á þær reglur sem 

notaðar hafa verið við upphafslega úthlutun kvótans. Í þeim tilvikum sem framseljanlegt 

kvótakerfi hefur verið tekið upp hefur frumúthlutunin verið undantekningalaust til 

útgerðarmanna sem voru við veiðar í aðdraganda þess að kvótinn var tekinn upp. 

Söguleg veiðireynsla hefur verið kjarninn í skiptingu stjórnvalda á veiðiréttindinum milli 

útgerðarmanna.  McCay (1995)  nefnir þetta atriði einnig. Þetta verður að skoðast í ljósi 

þess að verið er að loka fyrir aðgang að miðunum. Það er bein stjórnvaldsákvörðun með 

verndun fiskistofnsins að leiðarljósi. Að sama skapi hefur ákvörðun um það hverjir fái 

aðgang að miðunum verið á hendi stjórnvalda. Þau hafa fyrst litið til hagsmuna þeirra 

sem hafa verið að nýta miðin og  skipt magninu sem veiða má á milli þeirra samkvæmt 

veiðireynslu skipanna. Svona var þetta á Íslandi þegar kvótasetning varð fyrir valinu á 

helstu botnfisktegunum. Þá var í meginatriðum miðað við veiðireynslu síðustu þriggja 

ára. Þetta er ekki óeðlileg leið til þess að skipta takmörkuðum gæðum við aðstæður þar 

sem draga verður úr veiðum og allir verða að þola skerta tekjumöguleika. Á þessum 

tíma 1983 voru ráðstafanirnar tímabundnar  og vonast var eftir því að fiskistofnanarnir 

myndu rétta úr kútnum. Trúlega hefur verið miðað við að veiðistjórnunin félli aftur í 

fyrra horf þegar ástand fiskistofnanna hefði batnað. En fallið var frá því fljótlega eins og 

löggjöfin 1990 ber með sér. Þá verður vendipunktur í fiskveiðistjórnuninni þegar 

kvótarnir voru gerðir ótímabundnir og framseljanlegir og úthlutað án endurgjalds. Eftir 
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það varð stjórnunin ekki lengur byggð á tiltekninni fortíðarsókn og útlögðum kostnaði 

heldur voru sköpuð skilyrði með framsalinu til þess að sóknin myndi til framtíðar litið 

þróast meira og minna óháð fortíðinni. Hægt varð með framsalinu að draga allan 

áætlaðan framtíðararð af veiðunum og láta þá sem á eftir komu að vinna fyrir skuldinni 

sem myndaðist.  Þar með var ekkert samband milli ráðstöfunar veiðiheimildanna og 

fortíðarinnar með sínum útlögðum kostnaði.  Kvótinn var einvörðungu í höndum 

eigenda fiskiskipa og framsalið var algerlega frjálst. Hagsmunir launþega og byggðarlaga 

voru fyrir borð bornir. Skilvirkni framseljanlegs kvótakerfis  kemur fram í hækkandi verði 

kvótanna. Í verðinu er í raun samandreginn framtíðatekjustraumur af fiskveiðunum.  

Það vantar réttlætingu á því að framtíðartekjurnar séu færðar útgerðarmönnum án 

endurgjalds út frá veiðireynslu fortíðar í ljósi þess að þá þurftu þeir ekkert að greiða til 

þess að afla sér veiðiréttinda. Tekjurnar af veiðunum stóðu undir tilkostnaði við rekstur 

og fjárfestingu. Eigendur skipanna höfðu ekkert lagt fram unfram það og fengu það 

endurgreitt í gegnum reksturinn. Ókeypis upphafsúthlutun er ekkert annað en gjafafé 

sem varð til þegar skilvirkni framsalsins sagði til sín. Sú gjöf hefur fært tiltölulega fáum 

mikil verðmæti.  Þetta er í stuttu máli vandinn við endurgjaldalausa upphafsúthlutun. 

Morgan bendir ennfremur á að gera þurfi ráð fyrir skilvirku eftirmarkaðskerfi fyrir kvóta 

því annars komi sömu gallarnir fram við framsal kvótans og eru við frumúthlutunina. 

Almennt er með skilgreiningu framseljanlegra kvótaréttinda búin til verðmæti sem 

verða sýnilega þegar efnahagslegu áhrifin eru komin fram. Aukin skilvirkni leiðir af sér 

að auðlindaarðurinn verður sýnilegur og innheimtanlegur. Arðurinn fellur að öllu 

óbreyttu til kvótahafanna en ekki annarra. Rögnvaldur Hannesson (2001, bls 23) segir að 

„sé kvótum úthlutað endurgjaldslaust í eitt skipti fyrir öll til fjármagnseigenda í 

sjávarútvegi, eins og gert hefur verið á Íslandi, rennur fiskveiðirentan óskipt til 

útgerðarfyrirtækja.“  

Rögnvaldur leggur áherslu á að aukin skilvirkni fiskveiða með upptöku 

framseljanlegra kvóta sé ávinningur fyrir þjóðina í heild og  með skattlagningu 

fiskveiðiarðsins sé mögulegt að dreifa tekjunum þannig að allir fengju einhvað í sinn 

hlut, sérstaklega þeir sem verða fyrir tjóni vegna kvótakerfisins. Leiga á kvótum eða 

skattlagning kvóta eru leiðir til þess að láta hluta af fiskveiðiarðinum renna til hins 

opinbera í stað fjármagnseigenda í sjávarútvegi. Þórólfur Matthíasson (2001) dregur 

fram helstu rökin fyrir gjaldtöku, sem hann kallar veiðigjald (fishing fee), í kerfi 
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framseljanlegra kvóta.  Segir hann stjórnun veiðanna á þann hátt bæði sanngjarnara og 

sveigjanlegra fyrirkomulag en án veiðigjaldsins. Veiðigjald legst á veiði og tilheyri því 

rekstrargjöldum. Verði breytingar á mörkuðum erlendis sem leiði til verðfalls á kvóta, 

sem er í eðli sínu fjárfesting munu fyrirtækin eiga í erfiðleikum að bregðast við þar sem 

skuldirnar á bak við fjárfestinguna lækka ekki. En á hinn bóginn mun veiðigjaldið 

einfaldlega sveiflast með fiskverðinu. Þess vegna verði atvinnugreinin betur í stakk búin 

til þess að bregðast við sveiflum sem hafa áhrif á verðmæti kvótans. Þórólfur nefnir 

einnig sem kost við veiðigjald  til ríkisins að það sé sanngjarnari leið til þess að dreifa 

fiskveiðiarðinum en er í óbreyttu kvótakerfi. Loks skal tekið fram að Þórólfur 

Matthíasson bendir á að veiðigjaldið sé hlutlaust  í þeim skilningi að það hafi ekki áhrif á 

launakostnað og fjármagn.  Auðlindarentan er það sem eftir er þegar búið er að greiða 

allan kostnað við rekstur   og það hefur ekki áhrif á rekstur útgerðar hvort hún fái meira 

eða minna af rentunni. Sama kemur fram hjá Rögnvaldi Hannessyni (2001, bls 27) þar 

sem segir: „mætti skattleggja allan fiskveiðiarð án þess, að það hefði nokkur áhrif á 

framleiðslu eða fjárfestingu í sjávarútvegi“.  Ragnar Árnason (2009) sýnir fram á að gjald 

eða skattur ríkisins t.d. á hvern landaðan fisk leiði til sömu niðurstöðu og framseljanlegt 

kvótakerfi þar sem auðlindarentan kemur fram í verði kvótans. Eini munurinn sé sá að í 

fyrra tilvikinu fær ríkið tekjurnar en í því síðara handhafar kvótans.   
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Mynd 2. Myndin sýnir hver áhrif skattlagningar á landaðan fisk verða á hagnað og hagkvæmustu sókn. 
Heimild: Ragnar Árnason, 2009. 
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Mynd 3. Myndin sýnir áhrif verðmyndunar kvóta í framseljanlegu aflamarkskerfi á hagnað og 
hagkvæmustu sókn. Heimild: Ragnar Árnason, 2009. 

 Þórólfur Matthíasson (1992) rekur ýtarlega hvað ráði dreifingu auðlindaarðsins. 

Að því gefnu að auðlindin verði í opinberri eigu snýst málið um ráðstöfun réttinda til 

þess að nýta hana. Þar skipti nokkur atriði mestu máli. Þau eru: hvort takmörkuð er 

sóknargeta eða veiði, hvernig réttindi, hvernig réttindunum er úthlutað, til hverra og 

hve lengi. Þegar haft er í huga sveigjanleiki til þess að breyta um aðferð við 

réttindaráðstöfun gefur kerfi framseljanlegra ótímabundinna réttinda minnst svigrúm. 

En slíkt kerfi þarf að mæta fleiri kröfum en varðandi skilvirkni og arðsemi. Hæst ber þar 

kröfuna um sanngirni. Þórólfur  minnir á hlutverk stjórnvalda. Það er að veita íbúunum 

opinber gæði eða þjónustu og endurdreifa verðmætunum í þjóðfélaginu. Krafan á 

stjórnvöld er að veita sem mesta velferð.  Til þess að geta mætt þessum kröfum verði 

stjórnvöld að sækja arðinn af auðlindanýtingu og nota hann. Þá sé það spurning um 

réttlæti og sanngirni hvernig ráðstafað sé takmörkuðum gæðum eins og auðlindum.  
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Stjórnun auðlinda er því ekki bara spurning um skilvirkni og arðsemi heldur þarf lausnin 

að uppfylla sjónarmið um sanngirni og réttláta dreifingu gæðanna. Að teknu tilliti til 

þess er það niðurstaða Þórólfs að úthlutunarkerfi þurfi að uppfylla kröfur um skilvirkni, 

sanngirni og sveigjanleika. Kerfið þarf að vera skilvirkt svo af því verði arður. Það þarf að 

geta mætt sanngirnis- og réttlætissjónarmiðunum og því verði að vera hægt að greina 

sundur arðsemi og sanngirni. Sveigjanleikinn er nauðsynlegur til þess að unnt verði 

síðar, ef talið er þörf á, að gera breytingar á kerfinu. Að þessu gefnu mælir Þórólfur 

Matthíasson með kerfi með kvóta á afla, uppboði, sölu eða leigu réttinda til takmarkaðs 

tíma, framseljanleika þeirra og að réttindunum sé úthlutað til einstaklinga, fyrirtækja, 

skipa eða sveitarfélaga.  

Níels Einarsson (2011) metur núverandi kerfi við stjórnun fiskveiða ósanngjarnt og 

óréttlátt. Vísar hann til áhrifa framsalsins á stöðu íbúa í sjávarbyggðum landsins. Nefnir 

hann að frá 1995 hafi tólf af fimmtán sjávarþorpum með færri íbúa en 1000  misst meira 

en 60% af veiðiheimildunum. Af því haft leitt óöryggi, atvinnuleysi, fólksfækkun og 

brottflutningur ungs fólks og lækkun á verði íbúðarhúsnæðis (bls 138-139). Níels vísar 

einnig  í  álit Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðarinnar frá desember 2007, sem 

komst að þeirri niðurstöðu að þau forréttindi sem upphaflegir kvótahafar hafi notið sé 

ekki byggt á sanngjörnum grunni. Vísaði nefndin einkum til ákvæða um jafnæði 

þegnanna í alþjóðlegum samningi um borgaralega og stjórnmálaleg réttindi. Samkvæmt 

því áliti er rót vandamálsins að finna í ákvörðuninni um upphaflega úthlutun 

veiðiréttindanna.  

Sanngirni er mikilvægt hugtak við stjórnun. Heimspekingurinn John  Rawls segir að 

þjóðfélag eða samfélag sé samstarfsvettvangur fyrir gagnkvæman ávinning eða kerfi um 

samstarf þeim til hagsbóta sem taka þátt í því. hann setti fram kenningar um 

meginreglur um félagslegt réttlæti (e. principles of social justice).  Þær ákvarða hvernig 

réttindum og skyldum í grunnstofnunum þjóðfélagsins er deilt út og skilgreina 

viðeigandi dreifingu ávinnings og byrðar af samfélagslegu samstarfi (Theory of Justice, 

1999, bls 4). Reglunum um félagslegt réttlæti er ætlað að setja niður deilur sem snerta 

grunngerð þjóðfélagsins og Rawls setti þær fram til þess að skapa réttlátt þjóðfélag. 

Með grunngerð þjóðfélagsins á Rawls við allar meiri háttar stofnanir samfélagsins og 

hvernig þær dreifa réttindum og skyldum og nefnir sérstaklega stjórnmálakerfið og 
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reglur um efnahags- og þjóðfélagsmál. Undir meiri háttar stofnanir samfélagsins  falla 

stjórnkerfið, löggjöfin, mannréttindi, fjölskyldan, samkeppnismarkaður og 

eignarrétturinn. Þessar stofnanir ráða því hvers konar lífi hver og ein getur búið sér.  

Rawls byggði á kenningum eldri heimspekinga, svo sem Locke, Rousseau og Kant, um 

samfélagssáttmála. Hann skilgreindi ákveðin grunnréttindi sem væru öllum jöfn. En 

félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður sem væri í þjóðfélaginu yrði að færa þeim  sem 

stæðu höllustum fæti  mestan ábata og að allir ættu að eiga jöfn tækifæri til þess að 

nýta sér möguleikana. Samkvæmt þessu er fallist á það að einstaklingar geti bætt stöðu 

sín í krafti ójafnra skilyrða en þó með tveimur skilyrðum: annars vegar að jöfn tækifæri 

séu til aðstöðunnar og hins vegar að ávinningnum sé dreift þannig að hann bætir stöðu 

þeirra lakar settu meir en annarra. Eins er Rawls ljóst nauðsynin á því að koma í veg fyrir 

söfnun auðs og valds sem hafi skaðleg áhrif á mannréttindi og jafna stöðu tækifæra 

(Theory of Justice, 1999, bls. 245). Hann bendir sérstaklega á þær leiðir að beita 

skattlagningu og takmarka eignarréttinn til þess að viðhalda réttlátu þjóðfélagi.  Þegar 

kvótakerfið íslenska og óánægjan með það eru metin út frá hugmyndum John Rawls um 

réttlátt samfélag verður betur skiljanlegt hvers vegna svo langvarandi og djúpstæð 

áónægja  er með kvótakerfið. Stór hluti þjóðarinnar hefur einmitt sama skilning á því 

hvað sé réttlátt þjóðfélag og birtist í heimspeki Rawls.  Gallar íslenska kerfisins eru þeir 

að stuðla að samþjöppun auðs og valds í skjóli ójafnrar aðstöðusköpunar útvalinna. 

Leiðirnar sem bent er á í skoðanakönnunum sem áður er vikið  að eru einmitt þær sömu 

og Rawls bendir á, skattlagning og endurskilgreining veiðiréttindanna þannig að þau 

verði tímabundin leiga. Vegna skilyrða Rawls  um jöfn tækifæri myndi benda á  uppboð 

réttindinna fremur  en stjórnvaldsúthlutun þeirra. Þá yrði arðinum af 

auðlindanýtingunni að  vera varið til þess að draga úr ójöfnuði.  Athuga ber að hvatinn 

að því að Rawls mótaði hugmyndir sínar í Theory of Justice var að hann hafnaði 

kjarnanum í nytjastefnunni ( e. utilitarianism). Sú stefna byggir á því að aðgerð eða 

verknaður sé réttlætanleg ef ávinningur heildarinnar er meiri en skaði þeirra sem 

sðgerðin bitnar á. Hann segir í bók sinni Justice as fairness að útdeiling gæða samkvæmt 

nytjastefnunni sé ósamrýmanleg grunnhugmyndum hans um þjóðfélag sem sanngjarnt 

kerfi félagslegs samstarfs ( 2001, bls 50).  Segja má að endurbót Rawls á nytjastefnunni 

sé að þola megi ójöfnuð ef ávinningurinn sé meiri en tjónið og að þeir sem fyrir því 

verða fái  hlut af ávinningum sem bæti þeim skaðann. Að öllu samanlögðu væri 
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endurbætur á kvótakerfinu samkvæmt hugmyndum John Rawls þær að jöfn tækifæri 

væru fyrir alla að réttindunum, markaðsfyrirkomuleg verði viðhaft, ríkið fengi gjaldið 

fyrir réttindin og ráðstafaði fyrst til þeirra sem verst standa, svo til þeirra sem hafa orðið 

fyrir skaða vegna fyrirkomulagsins og loks til tekju- og lífskjarajöfnunar í þjóðfélaginu.     

2.4.6 Uppboðsskilmálar 

Bæði Bromley og Morgan velta fyrir sér hvernig uppboðsskilmálarnir eigi að vera svo að 

sem mestar líkur séu á því að ná settum markmiðum.  Morgan gefur nokkuð ýtarlegt 

yfirlit um skilmálana. Telur hann mögulegt að gefa ákveðnum bjóðendum forskot til þess 

að mæta félagslegum sjónarmiðum.  Ein leið til þess væri að taka frá hluta 

heildarkvótans fyrir ákveðna bjóðendur, önnur leið væri að gefa verðforskot eða heimila 

að dreifa greiðslum fyrir kvótann. Samkvæmt fræðikenningunni myndun útgerðir sem 

fengju x% verðforskot fá x% meiri kvóta til sín í útboði en væri ef ekkert verðforskot væri 

til staðar.  Morgan reifar einnig þá möguleika að verðtilboð séu sýnileg eða lokuð og 

telur að lokuð tilboð muni að jafnaði skila lægra tilboðsverði. Þá rekur Morgan að 

mögulegt er að bjóða allan kvótann upp í sama útboðinu eða dreifa kvótanum á nokkur 

uppboð. Telur hann að skilvirkast sé að bjóða allan kvótann upp í einu og sama 

útboðinu. Hins vegar séu fleiri uppboð einfaldari í framkvæmd  en ekki eins skilvirk. Þá 

eru ýmsar leiðir til þess að ákvarða verðið sem bjóðandi greiðir fyrir að veiða hvert kg af 

fiski. Ein er að hæstbjóðandi og reyndar hver sem fær kvóta borgi það sem hann bauð. 

Önnur er að sá sem fær kvóta greiði það sem sá næsthæsti bauð. Sú útfærsla kemur í 

veg fyrir að hæstbjóðandi sitji uppi með skuldbindingu sem er af einhverjum ástæðum 

óraunhæf. En það þarf að vera nokkur vissa um að margir bjóðendur verði, ef þessi leið 

verður farin til þess að koma í veg fyrir að næsthæsta boðið sé óraunhæft á hinn veginn, 

það er allt of lágt. Þriðji möguleikinn er að allir bjóðendur sem valdir eru greiði sama 

verð. Tilboðunum er raðað eftir fjárhæð. Sé fyrirfram ákveðið að taka x mörgum verði 

verðið sem bjóðendur greiði jafnt því sem sá x-ti í röðinni bauð. Bromley nefnir 

sérstaklega þess leið og bætir við annarri mögulegri útfærslu þar sem verðið yrði 

tilboðið frá efsta bjóðanda sem ekki fékk kvóta.  

Báðir tiltaka þeir Morgan og Bromley þann möguleika að bjóðendur greiði gjald af 

hverju veiddu kg í stað þess að gera upp boðið áður en fiskurinn er  veiddur. Gjaldið gæti 

verið ákveðin prósenta af verði fisksins eða föst krónutala. Það myndi draga úr áhættu 
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bjóðenda og sé líklegt til þess að leiða til hærra tilboðsverðs auk þess að vera auðvelt í 

framkvæmd. Þessi leið myndi draga úr fjárfestingargetu útgerðar eftir uppboð þar sem 

hún fengi aldrei gjaldið greitt til sín. 

Það er niðurstaða Morgan að þess megi vænta að í framtíðinni muni 

upphafsúthlutunaraðferð við kvótasetningu þróast frá stjórnvaldsúthlutun yfir til 

uppboðs þar sem uppboðsreglur eru sniðnar að þeim markmiðum sem sett eru.  Vísar 

hann til þess að í öðrum atvinnugreinum þar sem bandarísk stjórnvöld hafi valið 

uppboðsleið sé reynslan góð og markmið sem sett voru hafi náðst.  

Færeyska lögþingið hefur samþykkt nýlega lög um takmarkað og tímabundið uppboð á 

fiskveiðikvóta. Til reynslu á að bjóða upp 3000 tonn af færeyska kvótanum í 

Barentshafinu og eins lítinn hluta af uppsjávarkvótanum.  Norska blaðið 

Fiskeribladedfiskaren (Fiskeribladed 7. apríl 2016) segir frá þessu. Í Færeyjum háttar svo 

til að allar veiðiheimildir falla til stjórnvalda árið 2018 og til stendur að úthluta þeim upp 

á nýtt. Uppboðsákvæðið tekur strax gildi og verður beitt þegar á þessu ári.   

Paul Klemperer ( 2002) leggur einkum áherslu á tvennt við ákvörðun útboðsskilmála.  

Annars vegar að komið sé í veg fyrir ólögleg samráð bjóðenda og hins vegar að nægileg 

þátttaka sé tryggð.  Uppboð geti farið illa ef þessi atriði eru ekki í lagi. Að öðru leyti 

skipta staðbundnar aðstæður máli og huga þurfi að smáatriðunum í skilmálunum. 

Iftekhar og Tisdell (2012) rannsökuðu tvenns konar mismunandi uppboðsferli fyrir kvóta 

í mörgum fisktegundum og svæðum.  Annað ferlið gerði ráð fyrir því að á sama tíma 

færu fram mismunandi uppboð fyrir hverja tegund og hvert veiðisvæði. Þar gat bjóðandi 

verið með boð í hverju uppboði fyrir sig.  Í hinni útgáfunni var aðeins eitt uppboð en 

kvóti í boði fyrir margar tegundir og ólík svæði. Bjóðandi gat þar lagt fram í einu tilboði 

samsett úr ýmsum tegundum og veiðisvæðum. Fyrri aðferðin reyndist vera skilvirkari en 

sú síðari tók skemmri tíma og var vistfræðilega betri. Í heildina er það niðurstaða 

höfunda að eins tegunda og svæðis  uppboðið sé betra. 

2.5 Umræða 

Þegar reynt er að draga saman það sem fram kemur í fræðigreinunum og hvernig því 

verði sem best beitt á verkefnið sem við blasir, hvernig eigi að stjórna veiðum úr 

makrílsstofninum þarf fyrst að skoða stjórnkerfið eins og það er. Ótvírætt er samkvæmt 

gildandi lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og  lögum nr. 79/1997 um veiðar í 
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fiskveiðilandhelgi Íslands að stjórnvöld hafa bæði rétt og skyldu til þess að stjórna 

veiðum  nytjastofna innan fiskveiðilögsögunnar. Eins er það líka ótvírætt í ljósi 1. greinar 

laganna um stjórn fiskveiða að nytjastofnar, þar með talinn makrílstofninn, er sameign 

íslensku þjóðarinnar.  

Makríll er uppsjávarfiskur og er á svipuðu hafsvæði og aðrir uppsjávarfiskstofnar í 

Norðaustur Atlantshafi, síld, kolmunni og loðna. Langmest af makrílnum er veitt af 

skipum sem eru í öðrum uppsjávarveiðum.  Veiðarnar frá 2007 hafa sýnt að þessi 

skipaflokkur ræður vel við makrílveiðarnar sem viðbót við þau verkefni sem flotinn hefur 

sinnt. Með öðrum orðum að fyrir var ónýtt afkastageta. Þá er meginreglan að veiðunum 

er stjórnað með framseljanlegu kerfi ótímabundinna veiðiheimilda. Það hefur sýnt sig að 

stuðlar að skilvirkni og dragi úr offjárfestingu.  Eðlilegt er að ákvörðun um stjórnun 

veiðanna taki mið af þessari staðreynd.  Í öðru lagi er nauðsynlegt fyrir Íslendinga sem 

ábyrga fiskveiðiþjóð, sem á í deilum við aðrar þjóðir um nýtingu makrílsstofnsins, að 

stjórna eigin veiðum og takmarka þær. Það hefur reyndar áhrif á val hvort makrílgengdin 

er talin tímabundin eða varanleg. Ef hún er varanleg þarf að stjórna veiðunum líkt og 

öðrum staðbundnum stofnum  á Íslandsmiðum. Deilur við aðrar þjóðir um nýtingu 

stofnsins hafa þá minni áhrif á ákvarðanir stjórnvalda. Sé hún hins vegar tímabundin má 

vænta þess að göngumynstrið breytist innan fárra ára og fiskurinn hverfi aftur úr 

íslenskri lögsögu. Stjórnun veiða úr stofninum verða þá aldrei markvissar né 

árangursríkar nema til  komi aðild annarra þjóða sem nýta stofninn. Það væri 

óskynsamlegt að úthluta ótímabundnum veiðiheimildum í því ljósi. Það myndi t.d. leiða 

af sér að þau fyrirtæki sem nú fengju aflahlutdeildir úthlutað myndu eiga allan veiðirétt 

til makrílveiða ef stofninn færi að ganga aftur inn á Íslandsmið eftir margra ára hlé, 

jafnvel áratugahlé. Það liggur ekki fyrir vissa um ástæður þess að makríllinn gengur nú til 

Íslands. Því verður að gera ráð fyrir að breytingin geti verið tímabundin og miða 

stjórnunina við það. Þegar litið er á þjóðfélagslegu álitaefnin er málið einfaldara en við 

stjórnun úr botnfiskstofnum. Fyrirtækin sem stunda uppsjávarfiskveiðar eru fá og í fáum 

byggðarlögum. Uppsjávarveiðarnar  hafa um langt árabil byggst á veiðum úr öðrum 

stofnum og þær veiðar halda áfram. Það er því ekki sérstök byggðaleg tengsl makrílveiða 

við þau byggðarlög sem mjög hafa treyst á uppsjávarveiðar og vinnslu.  Veiðisvæðið er 

heldur ekki sérstaklega byggðalagatengt. Það eru að þessum sökum ekki rök fyrir því að 

skoða útdeilingu kvóta niður á einstök landssvæði eða byggðalög. Það þjóðfélagslega 
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atriði sem stendur upp úr varðandi makrílveiðar er dreifingin á auðlindaarðinum um 

þjóðfélagið. Kvótasetning með framsali  með einhverjum hætti er greinilega rökrétt út 

frá reynslu af kvótakerfinu,  samsetningu skipaflotans og verkefnastöðu hans. Sú leið 

nær fram markmiðum um skilvirkar veiðar og er til þess  fallin að koma í veg fyrir 

offjárfestingu. Nærtækast væri að fara að gildandi lögum og úthluta ótímabundnum 

aflahlutdeildum endurgjaldslaust eftir veiðireynslu þriggja bestu af síðustu sex árum eins 

og lög kveða á um varðandi deilistofna.  En það er í andstöðu við fyrri niðurstöðu um 

tímabundnar veiðiheimildir og gengur auk þess gegn þjóðfélagslegum  markmiðum um 

sanngjarna dreifingu arðsins.  Sterk  varnaðarorð  koma fram gegn endurgjaldslausri 

upphafsúthlutun og  afleiðingum ótímabundinna samþjöppunar veiðiheimilda.  Reynslan 

af þessari leið hérlendis hefur leitt til verulegrar óánægju með kvótakerfið, sérstaklega 

vegna margra dæma um innleystan hagnað með sölu veiðiheimilda. Í skýrslu 

Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri ( 2010) er greining á 

efnahagslegri þróun sjávarútvegs á árunum 1997 – 2008.  Á þessu tímabili og þó einkum 

eftir 2003 var mikið um kaup á veiðiheimildum. Nettóskuldir greinarinnar, það er 

heildarskuldir að frádregnu veltufé,  jukust úr 892 milljónir SDR í 2.473 SDR  á þesum 12 

árum. Það er aukning um 177% mælt í SDR. Sé skuldaaukningin hins vegar mæld í 

íslenskum krónum er aukningin 437% . Nettóskuldirnar voru 87 milljarðar króna í árslok 

1997 en 465 milljarðar króna í árslok 2008.  Skuldaaukningin á þessu árabili er gífurleg 

sem sést best á því þegar skoðað er hver skuldastaðan er sem hlutfall af 

útflutningstekjum greinarinnar.  Í árslok 1997 samsvörðuðu skuldirnar 90% af 

útflutningsteljum en voru komnar upp í 272% af útflutningstekjum í árslok 2008. Það er 

mat skýrsluhöfunda ( bls 24) að um 50-60%  af skuldaukningunni sé vegna kaupa á 

aflaheimildum  og 20-30% vegna  fjárfestinga í ótengdum rekstri. Eins telja þeir að 

fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum frá 2003 hafi ekki leitt til skuldaaukningar í 

sjávarútvegi. Á móti auknum skuldum er aukning í liðnum aðrar eignir um 804 milljónir 

SDR, þar sem aflaheimildir eru eignfærðar. Það er ekki nema helmingur 

skuldaaukningarinnar í SDR á sama tíma. Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun í 

fyrsta lagi að andvirði seldra veiðiheimilda hafi að verulegu leyti runnið út úr greininni til 

eigenda fyrirtækjanna. Ef svo væri ekki hefðu viðskiptin ekki áhrif á heildarstöðu 

greinarinnar.  Í öðru lagi verður ljóst að hagnaðurinn af viðskiptunum kemur til af 

miklum mun á markaðsverði aflahlutdeilda og því sem ríkið tók til sín í endurgjald. Í 
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þriðja lagi blasir við að forsendan fyrir markaðsverðinu er að heimildirnar eru 

ótímabundnar. Það gefur handhöfum heimildanna kleift að selja framtíðarhagnað af 

nýtingu þeirra. Fyrir vikið  er búið að eyða fyrirfram núvirktum tekjum. Athyglisvert er að 

þær renna mikið til út úr greininni til eigendanna og til fjárfestinga í óskyldum rekstri. 

Hagnaðurinn af sölunni rennur að miklum minnihluta til til þess að styrkja fyrirtækin 

sjálf. Þessi niðurstaða er rökstuðningur fyrir því að ríkið taki til sín mun stærri hluta af 

auðlindaarðinum en hingað til hefur verið gert. Það myndi til dæmis leiða til þess að 

skuldsetning greinarinnar yrði mun minni.  Níels Einarsson (2011, bls 139) fjallar einmitt 

um þetta og telur að framseljanlega kvótakerfið með veðhæfni sinni hafi átt stóran þátt 

í gífurlegri skuldasöfnun fyrirtækja á árunum fyrir hrun og stuðlað að hruni 

viðskiptabankanna árið 2008. Tölurnar í skýrslu RHA styðja við álit Níelsar Einarssonar. 

Til þess að bregðast við þessum atriðum  er einboðið að athuga hugmyndir um gjaldtöku 

og tímabundna leigu aflaheimilda. Níels Einarsson vitnar einmitt í erindi Nóbelshafans 

Joseph Stieglitz sem hann flutti í Reykjavík 7. september 2009. Þar segir Stieglitz að 

upphafsúthlutun veiðiheimilda  á Íslandi hafi verið mistök. En að þau mistök sé hægt að 

leiðrétta með því að skattleggja auðlindina (bls 137).  Á það er bent að ákvörðun gjalds 

með stjórnvaldsákvörðun reynist óskilvirk og leiðir til ósamræmis milli markaðsverða og 

gjaldtöku.  Uppboðsleiðin  virðist miklu vænlegri. Þá ákvarða útgerðarmenn sjálfir verðið 

á markaði og ríkið fær andvirðið. Úthlutun veiðiheimilda í makríl er ekki aðeins 

efnahagslegt viðfangsefni heldur ekki síður pólitískt.  Pólitíska viðfangsefnið er að finna 

leið sem sæmileg samstaða verður um í þjóðfélaginu. Kannanir Gallup og MMR gefa 

góða vísbendingu um þau atriði kerfisins sem taka þarf til endurskoðunar. Samkvæmt 

þeim eru lykilatriðin leiga og markaðsverð.  Uppboðsleið er úthlutun sem tryggir að 

markaðsverð er greitt fyrir kvótann og þar sem allir geta tekið þátt og eru ekki bundnir 

neinni veiðireynslu né útgerðarsögu. Með því að leigja tímabundið er siglt framhjá 

vandkvæðum núverandi kerfis um eignarhald, upphafsúthlutunarhagnað og vaxandi 

þjóðfélagslegu valdi stórra sjávarútvegsfyrirtækja, jafnframt því að dreifa 

auðlindarentunni með sanngjörnum hætti. Það mælir með þessari leið að gjaldið er 

hlutlaust gagnvart launakostnaði og fjármagni. Sá möguleiki kann að vera, vegna þess 

hve fáir aðilar ráða helstu veiðiskipunum að þeir taki sig saman um að bjóða ekki og 

reyni þannig að þrýsta á stjórnvöld  til þess að viðhalda núverandi fyrirkomulagi í 

grundvallaratriðum.  Við því mætti bregðast með því að heimila aðilum án skips að 
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bjóða í og láta þá finna sér skip til veiðanna innanlands eða erlendis. Jafnvel væri hægt 

að heimila erlendum aðilum að bjóða í veiðarnar.   

Spurning verður helst um útboðsskilmálana.  Það kemur vel til álita að meginþungi 

gjaldsins verði tengt sölu á fiskinum og greitt þá. Það getur verið fast gjald fyrir hvert kg 

eða ákveðið hlutfall af söluverði. En vegna þess hversu útgerðin er tengd náið vinnslunni 

í uppsjávargreinni yrði að gera ráðstafanir til þess að tryggja að miðað yrði við 

markaðsverð.  Best yrði að bjóða út árlega í einu uppboði, þar sem veiðitíminn er 

stuttur. Þó væri hugsanlegt að skipta áætluðu aflamagni og bjóða hluta út til tveggja ára. 

Óráðlegt er að horfa lengra fram í tímann bæði vegna þess að óvíst er um göngu 

makrílsins og að ósamið er við aðrar þjóðir um nýtingu stofnsins. 
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3 Uppsjávarveiðar 

3.1 Uppsjávarveiðar almennt 

Makríllinn er uppsjávarfiskur rétt eins og loðna, kolmunni og norsk-íslenska síldin. 

Upphaflega voru síldarveiðar uppistaðan í uppsjávarveiðum og náðu þær hámarki 1966.  

Tveimur árum síðar hrundi síldarstofninn. Framtil 1995 var loðnan uppistaðan í 

uppsjávarveiðunum og var allt að 80% af heildarveiðinni. Dregið hefur heldur úr hlut 

loðnuveiða á síðustu árum og hlutur nýrra tegunda, kolmunna og makríls er orðinn 

mikill. Hlutur makríls í uppsjávarveiðum hefur frá 2008 verið frá 14% - 27% af 

heildarveiðinni.  Uppsjávarveiðar eru mjög þýðingarmiklar fyrir þjóðarbúið. Frá 2004 til 

2015 eru uppsjávarveiðarnar frá 600 þúsund til 1.200 þúsund tonn á ári og 

útflutningsverðmætin frá 2008 eru frá 33 milljörðum  króna upp i 82 milljarða króna.  

 

  

Mynd 4. Heildarveiði á makríl við Ísland. Eigin tafla. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 Útflutningstekjurnar jukust verulega þegar makrílveiðar hófust fyrir alvöru. Frá 2011 

hafa makrílveiðar skilað um og yfir 20 milljörðum króna árlega í útflutningstekjur. Á 

þeim tíma hafa útflutningstekjurnar af uppsjávarfiskiveiðum verið hæstar eða frá 63 

milljörðum króna upp í 82 milljarða króna á ári.  
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Tafla 4 sýnirútflutningsverðmæti makrílafurða án mjöls og lýsis og uppjsávarafurða í heild. Eigin tafla. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Samanlagt útflutningsverðmæti makríls frá upphafi þeirra veiða er liðlega 108 

milljarðar króna. Til viðbótar því er svo hlutur makríls í mjöli og lýsi sem hefur verið  frá 

2,8 – 5,4 milljarðar króna árlega frá 2006 til 2013 og gæti mest verið alls um 35 

milljarðar króna samkvæmt upplýsingum úr frumvarpi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra í þingskjali 1165, mál 691 á 144. löggjafarþingi. Fiskimjöl unnið úr 

makríl er ekki sérstaklega skráð í útflutningi en líklegast er að það sé sett í tollflokka 

2301.2029 sem er annað mjöl en síldarmjöl. Hversu stór hluti makrílmjölið er af 

útflutningi skráðum í þessa tollflokka eru ekki upplýsingar um. Þó má fá nálgun á það.  Í 

skýrslu vinnhóps um makrílveiðar frá 2012 (bls 29) kemur fram að verðmæti fiskimjöls 

úr makrílaafurðum árið 2011 sé áætlað 2,5 milljarðar króna. Það er um helmingur þess 

sem tilheyrir ofangreindum tollnúmerum það ár. Í skýrslu vinnuhóps um makrílveiðar     

( júlí 2015, bls 31) kemur fram að áætlað er að útflutningsverðmæti árið 2013 á mjöli og 

lýsi unnið úr makríl hafi verið 3,5 milljarðar króna. Það er um 80% af 

útflutningsverðmæti tollflokkanna 2301.2029 það ár. Miðað við forsendurnar sem 
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gefnar eru upp um magn af makríl og makrílafurðum sem fór til bræðslu, nýtingu og 

útflutningsverð á mjöli og lýsi að teknu tilliti til þess hve mikið var veitt ár hvert má 

áætla að útflutningsverðmæti mjöls og lýsis úr makrílafurðum hafi verið um 3,5 

milljarðar króna hvert ár frá 2011. Það er þannig fundið að makríll heill til bræðslu var 

8.171 tonn, fráflokkað og afskurður frá landvinnslu og veiðiskipum var 39.796 tonn. 

Samtals fóru 47.967 tonn til bræðslu. Heildarveiðin það ár var 154 þúsund tonn, svo að 

31%  aflans fór til bræðslu. Nýting í mjöl- og lýsisvinnslu er áætluð 40% og afurðaverðið 

1500 USD tonnið.  

 

Mynd 5 sýnir þróun verðs á sjávarafurðum frá 2006 - 2015. Verðvísitala uppsjávarfisks hefur hækkað frá 
2006. Undirvísitalan fyrir lýsi hækkað verulega frá 2007 til 2013 og hefur verið há síðan. 
Mjölvísitalan hefur verið há frá 2009. 

Út frá þessum útreikningum er útflutningsverðmæti mjöl og lýsis vegna makríls 

áætlað fyrir árin 2011 - 2015 og verður 3.2 -3.6 milljarðar króna á ári. 

Útflutningsverðmæti makríls að öðru leyti en mjöls og lýsis er að finna í skýrslum 

Hagstofu Íslands sem heita útflutningur og útflutningsframleiðsla sjávarafurða fyrir árin 

2009, 2011, 2012, 2014. Fyrir 2015 eru upplýsingarnar á vef Hagstofu Íslands. Þessar 

upplýsingar leiða fram  að langmestur hluti af útflutningsverðmæti ofangreindra 
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tollflokka  er vegna makríls. Árið 2013 var hlutfallið liðlega 80%.  Því er líklegt að ekki 

muni miklu þótt miðað sé við hámarkið af verðmæti tollflokkanna 2301.2029. Að þessu 

gefnu um mjölið og lýsið verður heildarútflutningsverðmæti makríls og makrílsafurða 

144 milljarðar króna frá 2007 - 2015.  

Tafla 5. Útflutningsverðmæti makríls frá 2007 - 2015. Heimild: Hagstofa Íslands, vinnuhópur um 
makrílveiðar (júlí 2015).  

    

Frá 2010  hefur makríll verið um 30% af uppsjávarfiski sem landað hefur verið til 

frystingar. Það fer ekki á milli mála hvílíkur búhnykkur aukningin á uppsjávarveiðunum 

hefur. Það hefur komið sér sérstaklega vel  í þeim efnahagslegu erfiðleikum sem 

þjóðarbúið hefur glímt við eftir fjármálakreppuna sem reið yfir landið á haustdögum 

2008.  

3.2 Stjórnun uppsjávarveiða 

Þróun stjórnunar uppsjávarveiða er rakin ítarlega í grein Harðar Sævaldssonar og 

Stefáns B. Gunnlaugssonar ( 2015). Árið 1969 var sett hámark á það magn af Íslandssíld  

sem veiða mátti ár hvert. Sex árum síðar er kvóti tekinn upp og honum deilt niður á 

einstök skip og 1979 verður kvótinn framseljanlegur milli skipa með leyfi til að veiða síld. 

Með almennu lögunum um stjórn fiskveiða 1990 verður kvótinn framseljanlegur og 

loðnuskipum var leyft að veiða síld. Norsk-íslenska síldin er sér stofn og hófust veiðar á 

honum að nýju 1994 eftir hrunið 1968. Þær veiðar voru strax kvótasettar miðað við 

stærð skipa  og hafa frá 2002 verið hluti af almenna kvótakerfinu. Loðnuveiðar voru 

kvótasettar 1980. Leyft var að framselja árskvótann 1986 og hlutdeildina 1988 innan 
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loðnuskipaflotans. Með lögunum 1990 er tekið upp almennt framseljanlegt kvótakerfi 

sem tekur til loðnuveiða. Kolmunnaveiðar voru stundaðar 1973-1983 en lögðust af. Þær 

hófust aftur 1996 og 2002 eru veiðarnar felldar undir  framseljanlega kvótakerfið. 

Upphaflega var kvótum í Íslandsíld og loðnu deilt niður á skip sem höfðu leyfi til veiða 

á viðkomandi fisktegund miðað við veiðar ársins áður. Í síldinni var deilt jafnt á skipin en 

í loðnunni var einnig tekið tillit til stærðar skipsins. Kolmunnaveiðarnar voru kvótasettar 

samkvæmt ákvæðum laga nr 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, sem kveða á 

um veiðar úr deilistofnum. Framseljanlegum kvótum var úthlutað árið 2002 eftir sex ára 

veiðar og miðað við þrjú bestu veiðiárin hjá hverju skipti. Á þeim tíma voru veiðar 

frjálsar að öðru leyti en því að sett var hámark á veiðarnar ár hvert. Makrílveiðarnar 

hófust ekki fyrr en 2006 og 20. nóvember 2009 er fyrsta reglugerðin er sett um 

makrílveiðar. Hún kvað á um veiðarnar fyrir árið 2010.Sett  var 130.000 tonna hámark 

og þar af 20.000 tonna hámark á veiðisvæði NEAFV sem er utan lögsögu ríkjanna. Ekki 

var samt boðað að veiðar ættu stöðvast þegar þessum mörkum yrði náð heldur segir í 

reglugerðinni að ráðherra muni ákveða hvort veiðar verði bannaðar eða takmarkaðar 

með einhverjum hætti. Mælt var fyrir um að skip þyrftu leyfi til veiðanna en að öðru 

leyti var ekki kveðið á um veiðarnar. Reglugerðinni er svo breytt 31.  mars 2010. Þá er 

leyfilegum heildarafla skipt í þrjá flokka skipa til eins árs í senn. Langstærstum hluta eða 

120.000  fengu skip sem höfðu stundað veiðarnar árin 2007,2008 og 2009 miðað við 

landaðan afla. Þrjú þúsund tonnum var ráðstafað óskipt til skipa sem stunda veiðar með 

línu og handfæri, netaveiðar og gildrur. Loks fengu ný skip 15.000 tonn sem skipt var 

milli þeirra eftir stærð. Settir voru þrír stærðarflokkar meðað við 200 BT og 550 BT. 

Fengu stærstu skipin stuðulinn 1 af viðmiðunarkvóta, þau næststærstu 0,85 og minnstu 

skipin 0,7. Viðmiðunarkvótinn x var reiknaður þannig  1*a + 0,85*b + 0,7*c = 15.000, þar 

sem a,b,c er fjöldi skipa í hverjum flokki. Framsal kvóta var óheimilt að öðru leyti en því 

að heimilt var að flytja kvóta á milli skipa í eigu sömu útgerðar. Úthlutunin hefur ekki 

tekið miklum breytingum síðan. Veiðum krókabátanna hefur verið deilt niður á einstaka 

báta eftir veiðireynslu 2009 – 2014, þar sem reynslan 2009-2012 hefur 43% meira vægi 

en reynslan fyrir 2013-2014. Magnið hefur aukist og má veiða 6.160 tonn á þessu ári. 

Flokkur nýrra skipa árið 2010 er enn til en flokkunarstærðin hefur breyst svo og 

skiptireglan milli flokkanna.  og fyrir árið 2016. Stærðarmörkin eru við 800 BT og 2.400 

BT og eingögnu skip sem frysta aflann um borð eru í þessu flokki. Til þeirra er ráðstafað 
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árið 2016 samtals 31.498 tonnum.  Skip í minnsta flokknum fá 50% minna en skip í 

miðflokknum og skip í stærsta flokknum fá 50% meira. Í veiðireynsluflokknum (árin 

2007-2009) eru uppsjávarskip flotans og þeim er úthlutað 105.863 tonnum á þessu ári. 

Loks hefur orðið til fjórði flokkurinn, sem eru skip sem ekki fyrsta um borð og fengu leyfi 

árin 2013 og 2014. Þeim er skipt í tvo stærðarflokka miðað við 200 BT og fá skip í minni 

flokknum 80% af kvóta skipa í stærri flokknum. Samtals er veitt 8.128 tonnum í þennan 

skipaflokk. Meginreglan er að framsal er óheimilt. 

3.3 Þróun veiða og vinnslu 

Eftir löggjöfina 1990 voru allar helstu uppsjávartegundir komnar undir stjórnkerfi með 

framseljanlegum aflakvótum sem úthlutað var ótímabundið. Helsta veiðarfærið er 

flottroll. Frá 2003 hefur 60-80% af uppsjávarveiðinni verið tekið í flottroll ( Hörður 

Sævaldason, Stefán G. 2015).  Vaxandi hlutur veiðinnar hefur farið í vinnslu til 

manneldis. Síðustu 5 ár hefur um helmingur alls afla verið unninn í ýmsar frosnar vörur. 

Þessar framfarir tengjast því að æ fleiri skip eru búin tönkum til þess að kæla fiskinn.  

Frystigeta skipa og verksmiðja í landi hefur vaxið umtalsvert frá 2009 til 2016. 

Frystigetan var samtals 3.100 tonn á sólarhring en er nú 3.800 tonn á sólarhring.  

Aukningin er fyrst og fremst í fyrstihúsunum. Í skipunum hefur verið komið fyrir 

svonefndu RSW kælikerfi (refrigderated sea water) , sem er lykillinn að því að vinna 

makríl til manneldis. Árið 2012 var 87% af burðargetu flotans  búinn þessu kælikerfi. 

Burðargetan hefur vaxið frá 740 tonnum árið 1983 í 1700 tonn árið 2013. 

Uppsjávarskipin voru 52 árið 1981 en eru nú  um 20. Samþjöppun kvótans og nýar 

uppsjávartegundir gera það að verkum að meðalveiði á skip jókst  úr 16.000 tonnum á 

ári 1981 upp í 28.000 tonn árið 1993 og hefur verið það síðan þrátt fyrir umtalsvert 

minnkandi heildarveiði síðan 2003.  Samþjöppun hefur orðið mjög mikil í þessari grein, 

bæði veiðum og vinnslu. Átta fyrirtæki ráða meirihluta alls uppsjávarkvóta. Frá 2008 

ráða átta fyrirtæki 94% af öllum loðnukvóta. Loðnuskipin eru aðeins 25 en voru 52 fyrir 

35 árum. Tíu fyrirtæki ráða 99% kvótans í Íslandssíld. Í vinnslunni eru aðeins 11 fyrirtæki 

en þau voru 33 fyrir 25 árum. Þessi fyrirtæki ráða einnig ríflega þriðjungi alls 

botnsfiskkvóta landsmanna. Átta af þessum 11 fyrirtækjum ráða yfir meirihluta alls 

uppsjávarkvótans. Nánar tilgreint ráða þau ríflega 90% af loðnukvótanum, Íslandssíldinni 

og Norður Atlantshafssíldinni, 86% af kolmunnakvótanum og 68% af makrílvkótanum.  
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Afleiðingin af þessari samþjöppun veiða og vinnslu er að erfitt er fyrir nýja aðila að 

hasla sér völl í uppsjávarveiðum og vinnslu, einkum vegna kostnaðar við kaup á 

veiðiréttindum. Þetta er afleiðingin af framseljanlegu kvótakerfi og þeir Hörður og 

Stefán benda á þetta í grein sinni.  Í heildina hafi hins vegar þróunin verið átt til aukinnar 

framleiðni og verðmætasköpunar. Það megi rekja til framsalsins og kvótakerfisins og 

tækniframfara.  Ögumdur Knútsson og fleiri (2016) komast að svipaðir niðurstöðu í 

athugun sinni á áhrifum framseljanlegs kvótakerfis á veiðar og vinnslu botnfisks. Þeir 

geta þess þó að til viðbótar framseljanlegu kvótakerfi hafi frjáls útflutningsviðskipti og 

sérstaklega tilkoma fiskmarkaða þar sem fiskur er boðinn upp haft áhrif.  

Það sem stendur upp úr er að afkastageta uppsjávargreinarinnar, bæði í veiðum og 

vinnslu var það mikil að hún gat bætt við makrílveiðum og vinnslu án þess að fjölga 

þurfti skipum og fiskimjölsverksmiðjum hefur reyndar fækkað um eina. Fjárfesting hefur 

fyrst og fremst beinst að endurnýjum á kælikerfum og aukningu á frystigetu skipa og 

aukinni sjálfvirkni í verksmiðjum í landi. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjárhæðir í þeirr 

fjárfestingu en útflutningstekjurnar af makrílnum nema frá 2007 um 120 milljörðum 

króna. 

3.4 Stjórnun uppsjávarveiða í Norðaustur Atlantshafi 

Um Norðaustur Atlantshaf ganga þrír mikilvægir uppsjávarstofnar og fara milli svæða og 

um lögsögu nokkurra ríkja. Norska vorgotssíldin er að mestu innan norskrar lögsögu á 

sínu æviskeiði,  en fer stundum inn í uppvextinum í rússneskt yfirráðasvæði og 

ennfremur yfir sumarið inn í færeyska og íslenska lögsögu  til fæðuöflunar og jafnvel í 

alþjóðlega svæðið sem er utan lögsögu ríkjanna.  Farsvæði síldarinnar hefur breyst 

nokkrum sinnum á síðustu 60 árum og hafa skilyrðin í hafinu áhrif ásamt lífmassa 

hrygningarstofnsins á göngurnar. Makríllinn er að mestu í lögsögu Evrópusambandsins, 

en töluverður hluti stofnsins fer inn í austanverðan Noregshafi  og Norðursjó á 

tímabilinu júní til október. Á síðustu árum hefur makríllinn einnig gengið norðar og 

vestar og inn í yfirráðasvæði Íslands, hugsanlega vegna hlýnunar sjávar.  

Kolmunnastofninn er mest í Noregshafi en hrygnir vestan Bretlandseyja snemma árs. 

Kolmunni dreifist um lögsögu allra ríkjanna en breytingar í stofnstærð og hitastigi sjávar 

valda því að þéttleiki dreifingar kolmunna tekur breytingum.  Á árunum 2006-2009  jókst 

lífmassi allra tegundanna í Noregshafi. Líffræðilegt samspil tegundanna er aðallega 
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samkeppni um fæðu, en allar lifa þær á svifi að einhverju leyti. Þess vegna er burðargeta 

lífríkisins takmarkandi þáttur fyrir þá alla samtímis. Ef einn stofninn stækkar er minna 

eftir fyrir hina tvo. Samningur um norsku vorgotssíldina var gerður í janúar 2007 og 

samningur um kolmunnann árið 2005. Samningar um makrílinn milli þriggja 

strandríkjanna liggja fyrir en ósamið er við Íslendinga. Framangreind samantekt er byggð 

á grein Nils-Arne Ekerhovd og Stein Ivar Steinshamn (2016). Þeir taka fyrir hvernig best 

er að stjórna nýtingu stofnanna þriggja sameiginlega þannig að hámarka megi 

afraksturinn. Þeir þróa líkan sem á að finna bestu lausn með tilliti til líffræði og hagfræði 

og á grundvelli þess að gefa ráðleggingar um veiði úr stofnunum.  Í öðru lagi á líkanið að 

meta hversu mikið tapast við það að stjórna hverri uppsjávartegund fyrir sig án tillits til 

samverkandi þátta. Niðurstaðan er að auka megi nettó tekjur um 25% með því að taka 

ákvörðun um nýtingu tegundanna í sameiningu og miðað við jafnvægisástand hvers 

stofns.  Þeir segja að í ljósi óvissunnar í líkaninu megi segja að tekjuaukningin sé ekki 

umtalsverð og kannski ekki hvað síst vegna þess að samkeppnin sé minni en ella vegna 

þess að veiðarnar eru aðskildar og skiptast  eftir þjóðum.  Segja má einnig að munurinn 

sé minni  en 25% að teknu tilliti til mismunandi sóknarkostnaðar og verðs fyrir makrílinn.  

Mat Ekerhovd og Steinshamn er samt að samþætt stjórnun sé árangursríkari í 

sjálfbærum skilningi til lengri tíma litið og þeir mæla með því að hlutfallslega verði meira 

veitt af makríl en hinum tveimur tegundnum. Bent er á að þegar litið er á nýtingu 

stofnanna í samhengi geti stofn verið vannýttur þótt hann sé ekki álitinn það þegar 

eingöngu er horft á hann.  Það geti stundum verið gagnlegt að minnka stærð stofns sem 

er verðminni  til þess að hafa meiri fæðu fyrir þá verðmætari.  Framlag þeirra félaga 

getur ýtt undir viljann til þess að semja um lausn makríldeilunanr þar sem eina leiðin til 

þess að ná ávinningnum af  sameiginlegri nýtingarstefnu er að samstarf sé á milli allra 

aðila. Væntanlegur tekjuauki er nýr hvati til samninga.   Það sem heldur dregur úr 

möguleikanum á að þetta ýti undir samkomulag er eins og Rögnvaldur Hannesson 

bendir á að veiðar bæði Íslendinga  og Færeyinga eru tiltölulega litlar miðað við 

Norðmenn og Evrópusambandið í öllum þremur stofnunum. Við þær aðstæður er mjög 

fýsilegt fyrir þá sem lítið veiða að auka veiði sína án samninga og það breytist ekki þótt 

litið sé á alla stofnana í einu. Nú liggur fyrir að Færeyingar eru orðnir aðilar að 

samkomulag við Evrópsambandið og Norðmenn.  Eini möguleiki Íslendinga er þá að vera 

utan samkomulags eða aðili að allsherjarsamkomulagi.  Það ásamt mismunandi verði á 



 

50 

makrílafurðum eftir veiðitíma og veiðisvæðum ætti að ýta undir samningsvilja Íslendinga 

eins og Hans Ellefsen bendir á.   Athuganir Ekerhovd og Steinshamn um ávinning af 

sameiginlegri nýtingarstefnu fyrir alla þrjár uppsjávartegundirnar opna fyrir möguleika 

um samninga við Íslendinga sem kynni að færa þeim aukin hlut í ávinningnum af 

sameiginlegri stjórnuninni.  

Björndal og Ekerhovd (2014) fjalla líka um stjórnun á uppsjávartegundunum þremur í 

Norðaustur Atlantshafi, makríl, norsku vorgotssíldinni og kolmunna. Þeir telja að veiðar 

án samkomulags séu líklegar til þess að leiða til verulegrar ofveiði allra stofnanna, 

sérstaklega þar sem kostnaður við veiðarnar virðist vera lítið háður stofnstærðinni. Það 

leiðir til þess að það getur verið arðbært að veiða þrátt fyrir að verið sé að ganga illilega 

á stofnstærðina.  Breytingar á göngu og útbreyslu makríls og áður síldarinnar voru 

ófyrirséðar og þær geta valdið erfiðleikum við að viðhalda þegar gerðum samningum 

milli fiskveiðiþjóðanna þar sem forsendur eru að nokkru leyti fallnar úr gildi. Björndal og 

Ekerhovd segja að a.m.k. þrjú skilyrði þurfi að vera uppfyllt svo þjóðinar vilji frekar 

samvinnu við stjórnun en samkeppnisveiðar. Í fyrsta lagi þurfi lausnin að vera Pareto 

hagkvæm. Það er að enginn samningsaðili geti bætt stöðu sína án þess að ganga á hlut 

annars. Í öðru lagi þarf ávinningurinn (e. payoff) af samstarfinu að vera a.m.k. jafnmikill 

eins og hann yrði án samninga. Það þýðir að allir samningaaðilar verða að hagnast á 

samningnum. Loks í þriðja lagi verður lausnin að standast standast álag eða breytingar 

sem geta komið upp á.  Í raun má segja að skilgreining þeirra Björndal og Ekerhovd séu 

almennar forsendur fyrir alþjóðlegu samkomulagi um stjórnun veiða úr sameiginlegum 

stofnum. Þeir benda einnig á að svæðisdreifingarforsenda fyrir skiptingu veiðiheimilda 

milli þjóða (e. zonal attachment) hafi þann ókost að taka ekki nægilega tillit til þjóða 

með litla veiðireynslu með þeim afleiðingum að þær hafa oft meiri hag af því að veiða án 

samkomulags.  Þá vekja þeir athygli á veikri stöðu svæðisráðanna samkvæmt 

hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna sem komi fram í því að það séu ríkin sem 

stjórna veiðunum í raun en ekki NEAFC, Norðausturatlantshafsráðið. Eins nefna þeir 

dæmi um raunveruleg áhrif samtaka útgerðarmanna sem hafi stundum gengið á undan 

ríkjunum með lausnir. Þeir mæla einnig með sameiginlegri stjórnun veiðanna úr öllum 

þremur uppsjávarstofnunum, þótt því fylgi engin vissa um stöðugt samstarf þjóðanna.  
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4 Makríll 

Þegar makríllinn kemur til sögunnar er uppsjávarveiðunum  á  loðnu, síldarstofnunum 

tveimur og kolmunna stjórnað með framseljanlegu kvótakerfi.  Lögin um fiskveiðar utan 

lögsögu Íslands marka ákveðna braut fyrir stjórnun veiða á nýjum flökkustofni við 

landið. Samkvæmt þeim átti ekki fyrstu sex árin að takmarka veiðar einstakra skipa en 

setja hámark á heildarafla hvers árs og stöðvar veiðarnar þegar því hámarki var náð. 

Síðan á að deila út framseljanlegum kvótum sem eru reiknaðir út frá veiðum hvers skips 

á þessu sex ára tímabili og miða við þrjú bestu ár hvers skips.   Það er hins vegar full 

ástæða til þess að taka til athugunar hvernig best er fyrir þjóðarbúið að hagnýta 

makrílstofninn. Fyrir liggur að öðrum uppsjávarveiðum er stjórnað með framseljanlegu 

kvótakerfi og eðlilegt að taka mið af því að makrílveiðar hafa einkum verið viðbót fyrir 

þann skipaflota. Er það niðurstaðan í lok síðasta kafla að leggja til að kvóti verði boðinn 

upp til eins eða tveggja ára. 

4.1 Fiskurinn makríll 

Í skýrslum vinnuhóps um makrílveiðar, m.a. frá 2015,  er dregin saman fróðleikur um 

makrílinn.  Makríll er fremur lítill fiskur, 40 – 60 cm að lengd heldur stærri en hafsíld og 

er án sundmaga. Fyrir vikið er makríllinn uppsjávarfiskur. Makríll er hraðvaxta og verður 

20-24 cm strax á fyrsta ári. Kynþroska verður fiskurinn um 2-3 ára aldur. Fæða makríls er 

einkum sviflæg krabbadýr af ýmsu tagi. Fiskar eru lítill þáttur í fæðunni.  Í Norðaustur 

Atlantshafi eru taldar vera þrjár aðskildar stofneiningar. Erfitt er að aðgreina þær og er 

gert eitt sameiginlegt stofnmat. Vesturstofninn er langstærstur og með hlýnandi 

sjávarhita hefur hann komið síðustu ár á Íslandsmið í fæðuleit á vorin að lokinni 

hrygningu.Makríll er svif- og fiskæta og heldur sig í yfirborðslögum sjávar. Makríllinn 

virðist lítið leita í kaldari sjó en 7 - 9°C.  Hækkandi sjávarhiti við Íslands á síðustu árum 

skapar skilyrðin fyrir makrílinn og er ein helsta orsökin fyrir göngu hans inn á Íslandsmið 

( Ólafur Ástþórsson og fl., 2012). Í skýrslu vinnuhóps um makrílveiðar dagsett í júlí 2015 

kemur fram að árið 2013 var hærra hlutfall stærri og eldri fisks á íslensk/grænlenska 

hafssvæðinu en að meðaltali á öllu rannsóknarvæðinu í Norður Atlantshafinu og að 

fiskur yngri en þriggja ár gengur í litlum mæli á þessi hafsvæði. Á haustin gengur 

makríllinn aftur suður og austur á bóginn til vetarstöðva sinna.  
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Mynd 6 sýnir útbreiðslu makríls á Norðaustur Atlantshafi. Myndin er úr skýrslu vinnuhóps um makríl 
(júlí 2015) sem skilaði greinargerð til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 

Makrílstofninn hefur verið í vexti síðustu ár og göngumynstur makríls hefur verið að 

breytast. Stofnstærðin 2010 var metin sem 4,8 milljónir tonna. Mælingar vísindamanna 

árið 2013 benda til þess að lífmassi stofnsins sé nærri 9 milljónir tonna og þarf af hafi 

verið 17% innan fiskveiðlögsögu Íslands. Stofninn virðist því hafa aukist verulega á 

síðustu árum.  
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Mynd 7 sýnir heildarveiði makríls árin 2010 - 2013 og sundurliðun veiðinnar eftir löndum. Myndin er nr 
33 í skýrslu vinnuhóps um makrílveiðar ( júlí 2015).  

Hafrannsóknarstofnun segir í ástandsskýrslu sinni að nýliðun hafi verið góð og telur 

stofninn sterkan (Hafrannsóknarstofnun, Fjölrit nr 182, bls 101-103). 

 

Mynd 8 er úr ástandsskýrslu Hafrannsóknarstofnunar sem heitir: Nytjastofnar sjávar 2014/2015 og 
aflahorfur 2015/2016.   

Makríllinn þyngist mikið meðan hann dvelur í lögsögu Íslands. Fituinnihald fisksins er 

mjög hátt á þeim tíma sem makríllinn er veiddur eða 25-30%. Það fer hins vegar niður í 

10% yfir vetrartímann. Þá er makríllinn genginn úr íslenskri lögsögu. Hátt fitustig hefur 

áhrif til hins verra á ástand holdsins og gæði vörunnar sem framleidd er. Koma áhrifin 

fram í losi, útliti, bragði, áferð og afurðanýtingu sbr það sem fram kemur í skýrslu 
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vinnuhóps um makrílveiðar dags í júlí 2015.  Vegna bráðfitunnar er makríllinn mjög 

viðkvæm vara eins og fram kemur í fyrrgreindri skýrslu ( bls 24 ) : 

Á makríl vertíðinni hefur verið lögð mikil áhersla á að kæla aflann strax eftir veiði og 

var kælt niður í -1 til - 1,8°C. Til að viðhalda hráefnisgæðum er nauðsynlegt að kæla 

aflann hratt og vel þegar hann er kominn um borð. Mikilvægt er að miða veiðar við 

kæligetu skipa og er hér átt við að geta kælt aflann niður fyrir 0 °C á einni klukkustund 

eftir veiði. Þessi hraða kæling tryggir að auðveldara er að vinna viðkvæmt hráefni, draga 

úr los myndun og einnig að draga úr átuskemmdum, en kæling dregur verulega úr virkni 

átuensíma. 

 Makríllinn er viðkvæmur fyrir meðferð úr flottrolli eða nót  og sjógangi. Hins vegar 

hafa veiðar með handfærum gefið góða raun þegar fiskurinn er kældur strax. Frá 2010 

hefur verið lögð mikil áhersla á að makríllinn verði unnin í vöru til manneldis. Það hefur 

tekist á þann hátt að kæla fiskinn strax þegar hann er komin um borð í skip eða frysta 

hann þar. Engu að síður þykir sumarfeitur makríll vera verri vara og hærra verð fæst fyrir 

fisk sem veiddur er seinna um haustið og þegar komið er fram á veturinn, þar sem 

fituinnihald hans er hefur lækkað allt niður í 10%.  
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Mynd 9 sýnir fituinnihald makrils á Íslandsmiðum. Myndin er nr 17 í skýrslu vinnuhóps um makríl (júlí 
2015) 

4.2 Makrílveiðar 

 Veiddar hafa verið um 1,2 milljónir tonna af makríl frá 2007 og samanlagt aflaverðmæti 

er um 90 milljarðar króna.  Fyrstu árin var mest veitt í bræðslu en fljótlega fór aflinn 

fyrst og fremst til manneldisvinnslu og þá einkum í frystingu. Makríll er nær eingöngu 

veiddur í flottroll. Sama veiðarfæri er notað við veiðar á kolmunna og loðnu. Dreifing 

lífmassans hefur verið að breytast með hverju ári. Árið 2013 var 85% lífmassans á 

miðunum sunnan línu frá Snæfellsnesi og beint austur, langmest þó suðvestan lands.  

 

 

Mynd 10 sýnir veiðisvæði makríls við Ísland árið 2013. Myndin er úr skýrslu vinnuhóps um makríl (júlí 
2015). 
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Tafla 6 sýnir heildarveiði makríls við Ísland frá 2007 - 2015. Eigin tafla. Heimild: Hagstofa Íslands. 

  

Það var fyrst á árinu 2007 sem makrílveiðar hófust að einhverju marki. Reyndar voru 

þær þá fyrst og fremst sem meðafli í síldarveiðum. Alls veiddust um 36.500 tonn. Árið 

eftir voru hins beinar makrílveiðar yfir sumarmánuðina júlí og ágúst og veiddust þá 

112.000 tonn. Næsta ár, 2009, voru sem fyrr bæði beinar veiðar og eins veiddist makríll 

mikið sem meðafli á síldarveiðum. Mest veiddist í júní og júlí. Ákveðið var að stöðvar 

veiðar ef þær færu fram úr 112.000 tonnum.  Þessi ár fór aflinn nær eingöngu til 

bræðslu. Árið 2007 var 94% aflans brætt, 2008 og 2009 fór 80% í bræðslu. En árið 2010 

var hlutfall aflans sem fór til bræðslu komið niður í 40%. Þremur árum síðar , 2013 fór 

einungis 5% aflans í bræðslu. Veiðitímabilið er frá júní fram í september. 

Frá 2010 hefur veiðum verið stjórnað með útgáfu kvóta sem voru reiknaðir út miðað 

við veiðar í flottroll og nót árin þrjú á undan. Langstærstum hluta þess veiða má ár hvert 

er úthlutað til uppsjávarveiðiskipaflotans, sem í eru 21-25 skip. Fyrsta árið 2010 fóru 

97% til þessara skipa, en síðustu árin  hefur hlutfallið verið um 70%.  Til annarra skipa en 

þeirra sem stunduðu veiðarnar 2007 - 2009 hefu verið úthlutað um 30 þúsund tonnum á 

ári sem er um 20% af leyfðum heildarafla.  Það sem eftir er skiptist á milli báta sem 

veiða  með önglum. 
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4.3 Stjórnun veiðanna 

4.3.1 Alþjóðlegir samningar ICES, NEAFC. 

Makríllinn er svonefndur deilistofn sem fer úr lögsögu eins ríkis í aðra. Því fellur stjórnun 

á veiðum úr stofninum  undir alþjóðlega samninga.  Sérstakur samningur frá 1995 er í 

gildi um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 1982 og tekur 

hann til verndunar deilistofna og víðförulla fiskistofna og stjórnar veiða úr þeim. Alþingi 

staðfesti hann í árslok 1996.  Samkvæmt samningnum starfa strandríki og úthafsveiðiríki 

saman á vettvangi svæðisbundinna veiðistjórnarstofnana að verndum deilistofna og 

víðförulla fiskistofna. Norðausturatlantshafsráðið, NEAFC, annast það hlutverk varðandi 

makrílinn. Á þeim vettvangi eiga ríkin að koma sér saman um leyfðan heildarafla úr 

stofnum, úthluta kvótum til einstakra ríkja, ákveða veiðisókn og setja reglur um veiðar 

og veiðarfæri, svo það helsta sé nefnt. Samningur um veiðar úr makrílstofninum voru 

gerðir 1999. Aðilar að þeim samningi voru Norðmenn, Evrópusambandið f.h. aðildarríkja 

sinna og Færeyingar og náði samningurinn til lögsögu aðildarríkjanna. Íslensk stjórnvöld 

mótmælti og töldu að Ísland væri strandríki og eigi því að vera aðili að samkomulaginu. 

Þegar makrílveiðar hófust fyrir alvöru sem beinar veiðar árið 2007 var það innan 

íslenskrar lögsögu. Það var ekki fyrr en í árslok 2009 sem Ísland var viðurkennt sem 

strandríki og þar með aðili að viðræðum um heildarstjórnun makrílveiða í Norðaustur-

Atlantshafi.  Samningaviðræður hafa ekki leitt til samkomulags strandríkjanna.  

Evrópusambandið og Noregur hafa haft samstarf sín á milli og gefið út sameiginlega 

kvóta með innbyrðis samkomulagi um skiptingu, sem gildir í 10 ár. Færeyingar voru 

aðilar að samkomulaginu í fyrstu en eftir að göngumynstur makrílsins breyttist og hann 

fór að ganga meira inn í færeyska lögsögu  breyttist afstaða þeirra. Færeyingar sögðu sig 

sama ár frá samkomulaginu við Evrópusambandið og Noreg. Þeirra hlutur var aðeins 5% 

og Færeyingar vildu stærri hlut og ákváðu að fara að dæmi Íslendinga og ákveða einhliða 

veiðar sínar. Á þessum tíma námu veiðar Íslendinga um 20% af heildarveiðinni eða 

fjórum sinnum meiri en samkomulagið færði Færeyingum.  Árið 2014 urðu Færeyingar 

aftur aðilar samkomulagi með þríhliða samkomulag milli Evrópusambandsins, Noregs og 

Færeyinga. Hlutur Færeyinga er nú 12,6% af heildarkvóta og hefur þeim orðið vel ágengt 

að nýta sér breytt göngumynstur makríls og stækkað útbreiðslusvæði til þess að auka 

hlut sinn. Ísland er enn utan samkomulags og því út sinn eigin kvóta. Veiðar Íslendinga 
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einskorðast við eigin fiskveiðilögsögu og geta íslensk skip ekki veitt í lögsögu annnarra 

ríkaj meðan ósamið er. Þríhliða samkomulagið er til fimm ára, 2014-2018. Gengið var út 

frá heildaraflamarki 1240 þúsun tonn 2014  og að síðan yrði byggt á ráðgjöf 

Alþjóðahafrannsóknarráðsins, ICES í samræmi við langtíma nýtingarstefnu. Í 

samkomulaginu er ákveðin skipting kvótans til hvers aðila og innbyrðishlutföll 

skiptingarinnar.  Hlutföll af heildarafla eru þannig að Evrópusambandið fær 49,29%, 

Færeyingar 12,6% og Norðmenn 22,51%. Sett eru til hliðar 15,6% af heildarkvótanum 

fyrir aðrar þjóðir og mun þar einkum átt við Ísland og Grænland.  Kvóti Íslands 2011 var 

ákveðinn 147 þúsund tonn sem samsvaraði um 16% af samanlögðum kvótum 

strandríkjanna. Næstu tvö ár var kvóti Íslands 145 þúsund tonn og 123 þúsund tonn sem 

var 15,3% og 14,2% af heildarkvóta hvors árs. Ekki er unnt að finna nákvæmlega hverjar 

kröfur Íslendinga eru um hlutdeild úr makrílstofninum en hagsmunaaðilar hafa nefnt 16-

17%. Í október 2010 buðu Norðmenn með stuðningi Evrópusambandsins 3,1% hlutdeild. 

Í þríhliðasamkomulaginu milli Evrópusambandsins, Norðmanna og Færeyingana má ætla 

að sameiginlegur hlutur Íslendinga og Grænlendinga sé 12,2%. Á það má líta sem óbeint 

tilboð til Íslendinga af þeirra hálfu. Í febrúar 2014 er haft eftir sjávarútvegráðherra á 

heimasíðu ráðuneytisins að Íslendingar hafi gefið töluvert eftir í viðræðum sem staðið 

höfðu yfir mánuðina á undan. Af öllu samanlögðu má ætla að Íslendingum sé boðið um 

10% hlutur en þeir krefjist um 16-17% og geti sætt sig við minna. Enn hefur ekki náðst 

heildarsamkomulag strandríkjanna um stjórnun makrílveiðanna á Norðaustur 

Atlantshafi.  

Rétt er að undirstrika þörfina fyrir samkomulag um veiðar úr makrílstofninum. Án 

samkomulags er hætt við viðvarandi ofveiði sem geti valdið óbætanlegu tjóni. 

Rögnvaldur Hannesson (2013b)  segir að hættan sé sú að sá deiluaðili sem sækir á og á 

von í tiltölulega lítinn hlut að óbreyttu hafi engan hvata til þess að stöðva veiðar. Þetta 

eigi sérstaklega við þegar kostnaðurinn við veiðarnar er ekki háður stofnstærðinni. Þá 

geti auðveldlega komið upp Nash-Cournot lausn sem leiði til gengdarlausrar ofveiði úr 

stofninum, jafnvel útrýmingar. Við þessar aðstæður verði stærri aðilinn að axla 

byrðarnar af verndun stofnsins.  En til þess að hafa hvata til þess þarf hann að vera viss 

um nægilegan ávinning af þeim fiski sem óveiddur er, sem aftur þýðir að stofninn þyrfti 

að ganga aftur inn í lögsöguna. 
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4.3.2 Innlendar ákvarðanir 

Lagalegur grundvöllur veiðstjórnunar á makríl hvílir á lögum nr. 97/1997 um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og lögum nr. 

116/2006 um stjórn fiskveiða. Fyrrnefndu lögin geyma ákvæði um deilistofna og segja 

að lögum um stjórn fiskveiða gildi eftir því sem við getur átt og mælt er fyrir um í 5. gr. 

laganna hvernig takmarka eigi veiðarnar, ef það verður ákveðið : 

Sé tekin ákvörðun um að takmarka heildarafla úr slíkum stofni sem samfelld 

veiðireynsla er á skal aflahlutdeild einstakra skipa ákveðin á grundvelli veiðireynslu 

þeirra miðað við þrjú bestu veiðitímabil þeirra á undangengnum sex veiðitímabilum. 

Veiðireynsla telst samfelld samkvæmt lögum þessum hafi ársafli íslenskra skipa úr 

viðkomandi stofni a.m.k. þrisvar sinnum á undangengnum sex árum svarað til a.m.k. 

þriðjungs þess heildarafla sem er til ráðstöfunar af hálfu íslenskra stjórnvalda. 

Fram kemur í greinargerð með lagafrumvarpi ráðherra sem áður er getið um að 

nokkrar útgerðir hafi stefnt ríkinu og krefjist skaðabóta þar sem ekki hafi verið úthlutað 

aflahlutdeildum og vísað er í framangreint ákvæði til stuðnings kröfunni. Niðurstaða 

liggur ekki fyrir.  

Stjórnvöld settu fyrst reglugerð um makrílveiðar í september 2008 þar sem mælt var 

fyrir um leyfisskyldu veiða íslenskra skipa  á samningssvæði NEAFC utan lögsögu Íslands. 

Tilgangurinn var að takmarka veiðarnar við 20.000 tonn. Í mars 2009 er sett reglugerð nr 

283 um stjórn makrílveiða fyrir það ár. Kveðið var á um að veiðarnar væru leyfisbundnar 

og að leyfið félli úr gildi þegar samanlagður afli hefði náð 112.000 tonnum. Reglugerðin 

var sett meðal annars til þess að uppfylla skyldur stjórnvalda skv. 61. og 62.gr 

hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Næsta ár 2010 var sett reglugerð um veiðarnar 

það ár og þá fyrst var skipt magni niður á skip. Langstærstum hluta 

upphafsviðmiðunarinnar 112.000 tonnum af 130.000 tonnum var deilt niður á skip sem 

höfðu veitt í flottroll og nót árin 2007,2008 og 2009 til 11. júlí , hlutfallslega miðað við 

veiðireynslu þeirra. Miðað var við landaðan afla að undanskildum heimildum sem veiðst 

höfðu í færeyskri lögsögu. Heimilt var að flytja heimildir á milli skipa í eigu sömu 

útgerðar. Að öðru leyti var nýjum skipum ekki heimilað  að veiða kvóta úr þessum flokki.  

Ný skip gátu hafið veiðar en höfðu samanlagt ekki meira en 15.000 lestir til ráðstöfunar. 

Veiðiheimildunum var skipt á milli þeirra eftir stærð. Skipunum var raðað í þrjá 
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stærðarflokka og var mismikið magn eftir hóp.  Þriðji flokkurinn sem fékk úthlutun voru 

bátar sem höfðu veitt með línu og handfærum.  Veiðiheimildunum var ekki skipt á milli 

bátanna í þessum flokki. Ráðuneytið gaf út fréttatilkynningu nr 23. , 31. mars 2010 og 

áréttaði að leyfin giltu aðeins fyrir yfirstandandi ár þar sem ekki hefði náðst samkomulag 

við önnur strandríki um fyrirkomulag eða leyfilegt heildarmagn makrílveiða. Þá segir í 

fréttatilkynningunni:  

Áhersla er lögð á að ekki megi reikna með að veiðarnar í ár skapi grunn að veiðirétti í 

framtíðinni eða framtíðarfyrirkomulagi veiða að öðru leyti. Á það er jafnframt bent að 

ekki liggur fyrir samfelld veiðireynsla í skilningi laga og að mikilvægt er fyrir þjóðarbúið 

að ekki sé lokað fyrir möguleika á að aflað sé enn fjölbreyttari reynslu í vinnslu og 

veiðum en fyrir liggur nú. [...] Fylgst verður vandlega með veiðum og vinnslu á makríl á 

komandi vertíð og reynslan lögð til grundvallar reglusetningu um þær á næstu árum. 

Þrátt fyrir yfirlýsinguna hefur skipting aflaviðmiðunarinnar gilt síðan og leyfum er 

úthlutað til eins árs. Meginreglan hefur verið bann við framsali aflaheimilda. Árið 2011  

voru settar nánari reglur um úthlutun úr flokki nýrra skipa þannig að þau sem höfðu 

frystigetu um borð fengu kvóta í samræmi við afkastagetuna og ísfiskskipin fengu ef þau 

gátu sýnt fram á að aflinn yrði unninn í landi. Með þesus var stefnt að því að sem mestur 

afli yrði unnin til manneldis og að sem minnst færi til bræðslu. Stjórnunin hefur síðan 

verið óbreytt í öllum meginatriðum, en aðeins opnað fyrir takmarkað framsal heimilda 

og ttilfærslu þeirra milli ára. Vorið 2015 lagði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

fram lagafrumvarp á Alþingi, þar sem lagt var til að úthluta aflahlutdeildum til sex ára í 

senn. Það náði ekki fram að ganga og hefur ekki verið lagt fram að nýju.  

4.4 Útflutningur, afurðir, markaðir. 

Verðmæti makrílveiða frá 2007 hefur haft mikla þýðingu fyrir þjóðarbúið. Samanlagt 

verðmæti afla er 89 milljarðar króna og útflutningsverðmætið er 108 milljarðar króna. 

Makríll er nær eingöngu fluttur frystur, ýmist heilfrystur eða hausaður og slægður og 

svo frystur. Þá á eftir að bæta við mjöl- og lýsisafurðum af makríl. Nákvæmar 

upplýsingar eru ekki til um þau verðmæti en leidd úr sæmileg nálgun á bls 40 að framan. 

Í stöplaritinu að neðan vantar tekjur af fiskimjöls- og lýsisútflutningi.  
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Tafla 7 sýnir aflaverðmæti og útflutningsverðmæti makríls 2007 - 2015 án mjöls og lýsis. Eigin tafla. 
Heimild: Hagstofa Íslands. 

  

Helstu útflutningslönd Íslendinga árið 2011 voru Rússland ( 37%) , Holland (21%), 

Litháen (13%) og Nígería ( 15%). Þess ber að geta að útflutningur til Hollands fer þangað 

fyrst og fremst sem miðlunarlands og er fluttur þaðan til annarra landa.  Meðalverðið 

var 220 kr/kg árið 2011, en það hafði verið 157 kr/kg árið áður. Nýrri upplýsingar eru 

ekki tiltækar.  Aðeins 2% afurðanna var flutt til Japans, sem er sá markaður sem borgar 

hæst verð. Norðmenn fluttu 31% afurða sinna árið 2011 til Japans og fengu fyrir það 316 

kr/kg. Íslendingar fengu aðeins 243 kr/kg fyrir þann makríl sem Japanir keyptu. 

Norðmenn fengu 30% hærra verð og seldu 15 sinnum meira af sínum útflutningi til 

Japans en Íslendingar. Í heild sinni fengu Norðmenn 287 kr/kg sem meðalverð fyrir sinn 

útflutning , sem er einnig 30% meira en íslendingar fengu. Í skýrslu vinnuhóps um 

makrílveiðar frá 2015 segir að skýringin sé vafalaust sú að Norðmenn veiða sinn makríl 

síðar á árinu en Íslendingar þegar makríllinn er verðmætari. 



 

62 

Tafla 8 sýnir verð á stærstu markaði fyrir íslenskan makríl 2011. Myndir er úr skýrslu vinnuhóps um 
makríl ( júlí 2015). Myndin sýnir muninn á verði til Norðmanna og Íslendinga. 

 

Norðmenn veiða að jafnaði sinn makríl um tveimur mánuðum síðar en Íslendingar og 

Bretar enn seinna. Það er sláandi að skoða línurit um meðalverð útflutnings eftir 

mánuðum á árinu 2012.  Verð Íslendinga er lægst en Breta hæst. Af þessum gögnum er 

ljóst að Íslendingar gætu aukið útflutningsverðmæti makrílafurða ef hægt væri að veiða 

makrílinn síðar á árinu.  Til þess að svo megi verða þarf hins vegar að ná samningum við 

Norðmenn og Evrópusambandið. Þarna vegast á hærra meðalverð fyrir hvert kg af 

afurðum og færri veidd tonn. Kosturinn við samninga yrði betri og verðmeiri fiskur en 

gallinn að Íslendingar yrðu líklega að sætta sig við að veiða minna en gert hefur verið 

undanfarin ár.   

Mynd 11 sýnir meðalverð á útfluttum unnum makríl árið 2012 frá Íslandi, Bretlandi og Noregi. 
íslendingar fá lægst verð yfir sumarmánuðina. Myndin er í skýrslu vinnuhóps um makríl (júlí 
2015). 
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4.5  Samningar – hverju myndu þeir skila?  

4.5.1 Leikjafræðin – Rögnvaldur Hannesson 

Eins og fram hefur komið myndi útflutningsverðmæti makrílveiða Íslendinga aukast ef 

hægt væri að veiða fiskinn seinna á haustin og jafnvel fram á vetur í stað þess að veita 

kvótann frá júní og fram í september. Spurningin fyrir Íslendinga er hvort eigi að semja 

og sætta sig við að veiða minna en ella gegn því að fá að veiða í lögsögu Noregs og 

Evrópusambandsins.  Þegar metin er staða Íslands skiptir máli hverjar eru horfurnar 

með áframhaldandi göngu makrílsins inn á Íslandsmið. Rögnvaldur Hannesson (2013a) 

hefur skoðað möguleikana út frá leikjafræðinni. Hann tekur fram að grundvallaratriði við 

hagsmunamatið sé  hver ástæðan er fyrir breyttu göngumynstri makrílsins. Gert er ráð 

fyrir þremur möguleikum. Í fyrsta lagi að vaxandi stofnstærð. Þá er gert ráð fyrir að 

makríllinn gangi til Íslands og Færeyja ef stofninn vex yfir ákveðin mörk.  Annar 

möguleiki er að breytingin sé tilviljunarkennd og loks er þriðji möguleikinn að um 

varanlega breytingu sé að ræða á útbreiðslu makrílsins. Niðurstaðan af 

hagsmunamatinu verður mismunandi eftir því hvaða forsendu miðað er við.  Rögnvaldur 

gerir ráð fyrir fjórum aðilum, Evrópusambandinu, Noregi, Færeyingum og Íslendingum.  

Gefnar forsendur í fyrsta möguleikanum eru þær að ef stofnstærðinn fari yfir 3,5 

milljónir tonna leiti 10% af umframstærðinni norður til Íslands. Þetta þýðir til dæmis 

þegar stofnmatið er 5 milljónir tonna muni 15% af stofninum eða 150 þúsund tonn 

koma inn í íslenska lögsögu. Rögnvaldur gerði ráð fyrir fastri 3% stærð í færeyskri 

lögsögu. Því sem eftir stendur skiptir hann á milli lögsögu ESB og Noregs í hlutföllunum 

65:35.  Eins þurfti að gefa sér ákveðna dánartíðni fyrir makrílinn og var miðað við mat 

ICES frá 2011 fyrir 4-8 ára gamlan fisk. Þá gerði hann ráð fyrir að afvöxtunarkrafan væri 

0 , sem þýðir að horft er til framtíðarvirðis eins og unnt er. Aðhvarfsgreining sýndi að svo 

há dánartíðni þýddi að sjaldan kæmi makríll inn í Íslenska lögsögu eða í 5 ár að meðaltali 

á hverjum 50 árum. Minnst sýndu útreikningarnir       ( simulations) að makríllinn kæmi 

aldrei og mest 23 sinnum á 50 ára tímabili. Rögnvaldur Hannesson gerði ráð fyrir ýmsum 

möguleikum á því hvaða þjóðir veldu að standa utansamkomulags og hvaða þjóðir 

semdu sín á milli. Þá er gert ráð fyrir að gagnaðgerðir felist í aukinni veiði þannig að 

dánarstuðull vegna veiða verði 2. Nú liggur fyrir þríhliða samkomulag milli 

Evrópusambandsins, Noregs og Færeyja og er því forvitnilegt að skoða útkomuna úr 
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leikjafræðinni þegar þær standa saman og Ísland eitt stendur utan samkomulags. Þá 

ákveða Íslendingar einhliða kvóta sinn. Að því gefnu að för makríls inn á Íslandsmið sé 

háð stofnstærðinni fæst að þjóðirnar þrjár tapa minna á veiðum Íslendinga ef þær 

bregðast við þeim en vera myndi ef þær gerðu ekkert. Því verður þeirra besta svar að 

auka veiði sína. Það veldur hins vegar því að stofnstærðin mun minnka og minna gengur 

af makríl inn á Íslandsmið. Samkvæmt útreikningunum í módeli Rögnvaldar tapa 

Íslendingar alltaf á gagnaðgerðum þjóðanna þriggja. Niðurstaða hans er að 

samningsstaða Íslands er veik. Athugað var líka hvaða áhrif það hefði ef forsendur 

líkansins breyttust varðandi  3,5 milljóna tonna stofnstærðarmatið og um hlutfallið sem 

þá kæmi til Íslands. Ekki bætir það stöðu Íslendinga þótt miðað væri við aukna 

stofnstærð og að hærra hlutfall henni myndi leita til Íslands. Það fyrra myndi auðvelda 

hinum þjóðunum að veiða niður stofnstærðina og það seinna myndi gera þær veiðar 

arðbærari. Reyndar er athyglisvert að athugunirnar sýna að Evrópusambandið og 

Noregur eiga yfirgnæfandi hagsmuni af því að standa saman óháð stöðu Íslands og 

Færeyinga. Án nokkurs samkomulags myndi stofninn hrynja og stærstu þjóðirnar 

Evrópusambandið og Noregur hafa ávinning af því að koma í veg fyrir hrun.  Eins fær 

hann út að staða Færeyinga er önnur en Íslendinga þar sem för makríls inn í færeyska 

lögsögu er ekki eins viðkvæm fyrir aukinni veiði og gildir um Ísland. Því hafa Færeyingar 

sterkari samningsstöðu gagnvart ESB og Noregi en Íslendingar og það myndi ekki 

breytast þótt Íslendingar stæðu með Evrópusambandinu og Noregi gegn Færeyjum.  

Fyrir vikið eru það hagsmunir Evrópusambandsins og Noregs að semja við Færeyinga  

um stærri kvóta en þeir gætu tekið sér með veiðum innan eigin lögsögu. Það leiðir af 

líkani Rögnvaldar að búast mátti við því að þjóðirnar þrjár stæðu saman og gerðu 

samkomulag óháð vilja Íslendinga, sem svo reyndin varð. 

Annar möguleikinn er að breytingin á göngu makríls sé tilviljunarkennd.  Þá sýna 

útreikningar líkansins aðra stöðu fyrir Ísland, sem yrðu ávallt betur settir án 

samkomulags. Hinar þjóðirnar þrjár myndu minnka tap sitt með gagnaðgerðum, en 

myndu samt tapa meira en Íslendingar myndu hagnast um. Því yrðu þjóðirnar þrjár að 

bjóða Íslendingum samninga til þess að minnka tap sitt. Til þess að fá Íslendinga til 

samstarfs yrðu hinar þjóðirnar að bjóða stærri hlut í heildarveiðinni en Íslendingar gætu 

veitt innan sinnar lögsögu. Rögnvaldur fær út úr líkani sínu að samningsflötur sé til 

staðar þar sem ávinningur Íslendinga af veiðum án samninga er minni en ávinningur 
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hinna þriggja af því að fá Íslendinga til samkomulags.  Íslendingar myndu ganga til 

samkomulags ef þeir fengju a.m.k. það sem veiðar án samkomulags gæfu þeim og það 

virðist fýsilegt samkvæmt niðurstöðunum í líkani Rögnavaldar Hannessonar.  

Loks er sá möguleiki að breytingin sé varanleg. Þá breyttist staða Íslands þannig að 

varanlegur hluti stofnsins, en líklega lítill, væri innan íslenskrar lögsögu. Samningsstaða 

Íslands yrði fremur veik við þær aðstæður. Ofveiði Íslendinga í eigin lögsögu myndi ekki 

hafa áhrif á stærð heildarstofnsins. 

Samandregin niðurstaða úr líkani Rögnvaldar Hannessonar er að staða Íslendinga sé 

sterk ef göngur makríls inn á Íslandsmið eru tilviljunarkenndar. Þá væri hægt að fá meira 

út úr samningum við hinar þjóðirnar þrjár en það sem einhliða veiðar Íslendinga innan 

eigin lögsögu myndu gefa. Séu ástæður Íslandsgöngu makríls annars vegar varanleg 

breyting á göngumynstri og útbreiðslusvæði eða sú að stofnstærð er yfir ákveðnum 

mörkum horfir málið þannig við að samningsstaðan er veik. Í fyrra tilvikinu vegna þess 

að aðrar þjóðir geta veitt meira og minnkað stofnstærðina svo að Íslendingar fái ekkert 

til sín og seinna tilvikinu vegna þess að án samninga geta Íslendinar aðeins veitt innan 

eigin lögsögu.  

4.5.2 Leikjafræðin – Hans Ellefsen 

Færeyingurinn Hans Ellefsen (2013a) gerði doktorsritgerð sína  um stjórnun 

uppsjávardeilistofna í Norðaustur Atlantshafi. Hann tekur þar fyrir spurninguna hvernig 

eigi að bregðast við  breyttri útbreiðslu deilistofna  sem veldur því að fiskurinn gengur 

inn í lögsögu nýs ríkis sem er ekki aðili að gildandi samkomulag milli ríkja um viðkomandi 

stofn. Við hvaða skilyrði eigi að samþykkja nýja ríkið sem aðila að samningum og hvað 

ætti það að fá í sinn hlut af veiðiheimildunum?  Makrílstofninn er sérstaklega er tekinn 

til athugunar sem gerir ritgerðina áhugaverða fyrir Íslendinga.  Hans Ellefsen bendir 

strax á að mismunandi verðmæti markílsins eftir því hvenær fiskurinn er veiddur hafi 

veruleg  áhrif. Hann segir að miðað við árið 2010 sé verðmæti makríls sem veiddur er 

um sumarið í íslenskri og færeyskri lögsögu aðeins helmingur þess sem það er seinna á 

árinu. Af því leiðir að veiðar Íslendinga í eigin lögsögu minnkar heildarverðmæti aflans úr 

stofninum, auk þess sem Íslendingar gætu aukið verðmæti veiða sinna ef þeir fengju að 

veiða í lögsögu annarra ríkja (Evrópusambandsins og Noregs) á hentugri tíma.  Þetta 

stuðlar að því, að mati Ellefsen, að samkomulagið sem fyrir var er líklegra til þess að 
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gilda áfram með einhverjum breytingum þótt nýju ríki verði bætt við.  Það vegi á móti 

áhrifunum af því að fjölga ríkjunum sem eiga aðild að samningnum, en fleiri ríki þýðir að 

jafnaði meiri óstöðugleiki. Augljóslega voru veiðarnar fyrstu árin markaðar af þessum 

mikla verðmætamun á makríl þegar afli Íslendinga  fór að mestu leyti til bræðslu. Hins 

vegar hefur verðmunurinn minnkað eftir því sem Íslendingar juku frystigetu flotans og 

auk þess sem þeir náðu betri tökum á því að kæla aflann strax eftir veiði og koma þannig 

í veg fyrir skemmdir og verðrýrnun.  Engu að síður er enn umtalsverður verðmunur á 

makrílafurðum veiddum á Íslandsmiðum  og á útflutningsverðmæti Norðmanna. 

Vísbendingar eru um að Norðmenn fái um 30%  hærra verð fyrir sínar afurðir og þá selja 

þeir  einnig miklu meira magn á Japansmarkað sem gefur hæsta verðið (skýrsla vinnhóps 

um makrílveiðar 2015).  

Þá er athugað í ritgerðinni hvernig best er að bregðast við ef breytingin á 

göngumynstri makríls er háð stofnstærðinni.  Gert er ráð fyrir að aðilarnir þrír, 

Evrópusambandið, Noregur og Færeyjar standi saman og Ísland sé nýr aðili að 

veiðunum.  Niðurstaðan er sú að það geti verið hagstæðast fyrir samningsaðilana sem 

fyrir eru að veiða stofnstærðina niður svo göngur til Íslands leggist af eða dragi verulega 

úr þeim og koma þannig í veg fyrir að Ísland verði aðili að samningnum. Þannig héldu 

ríkin sínum hlut og létu engar veiðiheimildir af hendi til lengri tíma litið. Þessir 

útreikningar eru þó háðir því hvaða forsendur eru gefnar um nýliðun makrílstofnsins og 

um kostnað við veiðarnar. Ef nýliðun makríls er tilviljunarkennd eða slembin þá fæst að 

alltaf er arðvænlegt fyrir Evrópusambandið, Noreg og Færeyjar að veiða meira og stöðva 

þannig veiðar Íslendinga eða draga verulega úr þeim. Þessari leið fylgir þó að meta þarf 

hversu mikið er  rétt að veiða og bera saman við auknar líkur á því að ofveiðin skaði 

stofninn varanlega. Ef veiða ætti svo mikið að öruggt verði að enginn makríll gangi til 

Íslands getur verið gengið of nærri stofninum. Því eru í útreikningum Ellefsen alltaf 

einhverjar líkur á því að makríllinn gangi áfram á Íslandsmið og metið er hversu oft það 

gæti verið og hve mikið líklegt er að Íslendingar gætu veitt þau ár. Öðru máli gegnir ef 

varanleg breyting er orðin á útbreiðslu makrílstofnsins.  Þá er alltaf ákveðinn hluti 

stofnsins á Íslandsmiðum og ekki lengur hægt að útiloka Ísland frá veiðunum. Við þær 

aðstæður fengju Íslendingar stærri hlut veiðanna en þegar um tímabundna breytingu er 

að ræða. En þá myndu ofveiðar Íslendinga á eigin miðum aðeins skaða þá sjálfa. Sú 

staðreynd að verðmæti makríls er mun minna þegar hann er í íslenskri lögsögu veikir 
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samningsstöðu Íslendinga hvort sem breyting á göngumynstri og útbreiðslu makríls er 

varanleg eða tímabundin. 

Ellefsen notar svokallað Gordon – Schaefer líkan með íhvolfum (convex) annars stigs 

kostnaðarföllum  mældum í sókn, en það hefur verið mikið notað til þess að greina 

líffræði- og hagfræðileg viðfangsefni í fiskveiðum í ábataskyni þar sem nokkur ríki koma 

að. þrjár jöfnur lýsa líkaninu: 

    = G(X) -                                                   (1) 

     G(X) = RX (1 - )        (2) 

     Hᵢ = qEᵢX     (3) 

X er stofnstærðin, H er veiðin, R er vaxtarhraði stofnsins, k er mesta möguleg stærð 

stofnsins (carrying capacity), q er veiðnistuðull og E er sóknin. G(X) í jöfnu (2)  lýsir 

vaxtarfallinu fyrir stofninn. Gert er ráð fyrir að vaxtarfallið sé veldisfall með íhvolft fall 

þar sem hámarks sjálfbær afrakstur (maximum sustainable yield) sé við stofnstærðina 

.  Jafna (1) lýsir því að vöxtur í stofni sé háð náttúrulegum vexti að frádreginni 

heildarveiði í stofninum.  Jafna (3) segir að veiði hvers ríkis sé háð veiðinistuðli, sókn og 

stofnstærð. i = 1,...n þar sem n er fjöldi ríkja. 

Sóknin er tengd skipafjölda og úthaldsdögun.  Jafnvægisástand stofnsins er við  = 0. 

Það er hægt að reikna út með því að setja jöfnur (2) og (3) inn í jöfnu (1) og þá fæst: 

X⃰ = k  (4) 

 

þar sem X⃰   er jafnvægisstaðan fyrir stofninn.  

Hagnaður er skilgreindur sem tekjur að frátöldum kostnaði:  

 = TRᵢ - TCᵢ (5) 

      

og kostnaðurinn er fall af sókn í öðru veldi: 
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TCᵢ(Eᵢ) = cᵢEᵢ² (6) 

      

Sóknin E getur verið túlkuð sem fjöldi skipa eða stærð þeirra. Þar sem c er kostnaður 

pr sóknareiningu og er ákveðinn fasti fyrir hvert ríki þá leiðir af jöfnunni að ef c er hár 

verður fjöldi skipa lágur. Heildartekjur TR er hægt að skrifa með því að nota jöfnur (3) og 

(4) sem 

  

TRᵢ(Eᵢ) =  pqEᵢ ( 1 -  ) (7) 

      

þar sem Eᵼ stendur fyrir heildarsókn. 

Verkefnið í líkanum verður að hámarka hagnaðinn með því að nota jöfur um tekjur og 

kostnað.  Það er gert með því að taka fyrstu gráðu jöfnu. Lausnirnar verða mismunandi 

eftir því hvort samkomulag er milli allra aðila eða ekki.  Hámark hagnaðar veiðanna í 

heild þar sem samkomulag er  verður annað ef reiknað er hamarkshagnaður fyrir hvert 

ríki án tillits til heildarinnar.  Í því tilviki verður summam hærri en í tilviki 

samkoumulagsins, sem auðvitað  lýsir meiri heildarveiði. Í þriðja lagi er hægt að reikna 

hámark hagnaðar þegar samkomulag er milli allra nema eins aðila. Í öllum tilvikum 

verður sóknin Eᵢ fall af verðinu p, q, k, R og svo c og E fyrir önnur ríki en i. Í líkaninu eru  

parametrarnir sameiginlegir öllum ríkjum kvarðaðir í 1, það er q,k,R og eins p þegar allir 

búa við sama verð.  Að þessu gefnu verður jafnan fyrir sóknina Eᵢ fall af sókn annar ríkja 

og kostnaði ríkis i. Í  samkomulagi er sameiginlegur hagnaður hámarkaður og þá  er 

kostnaður einstakra ríkja er metinn út frá samkomulagi um skiptingu aflans milli þeirra. Í 

tilviki makrílsins er skiptingin milli Evrópusambandsins, Noregs og Færeyja 65:35:5. Við 

það verður hægt að skrifa sóknarfall einstaks ríkis sem fall af kostnaði allra ríkja. Þá gefa 

jöfnur (3) og (4) að hægt er að skrifa veiðina Hᵢ sem fall af sókninni og sem hægt er að 

leysa og finna hlutfallslegan kostnað milli ríkjanna . En makrílverðið  er breytilegt 

varðandi makrílveiðar í Norðaustur Atlantshafi og því eru reiknuð tvö tilvik, sama verð 

og mismunandi í þriggja og fjögurra ríkja nýtingu á makríl. Ellefsen segir að verðið á 

makríl sem veiddur er í íslenskri og færeyskri lögsögu sé aðeins helmingur þess sem fæst 
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fyrir makríl veiddum í lögsögu Noregs og Evrópsambandslandanna. Þá er hann að vísa til 

útflutningsverðmætis.  

 Þannig reiknað fæst í þriggja ríkja samkomulaginu að kostnaður verði lægstur fyrir 

Evrópusambandið,c. Heldur hærri er kostnaðurinn hjá Noregi eða  * c og hæst hjá 

Færeyjum eða 12*c. Kostnaður fyrir Ísland er  ekki þekkt en Ellefsen gerir ráð fyrir því að 

það sé 10*c.  Athyglisvert er að Ellefsen fær út að heildarávinningur af veiðunum eykst 

eftir að Íslendingar hafa bæst við strandríkjahópinn ef samkomulag er milli allra aðila 

um veiðarnar, þrátt fyrir að meðalkostnaður Íslendinga sé hærri og að veiðar Íslendinga 

eru ekki eins skilvirkar. Ástæðan er sú lægri jaðarkostnaður og því geta Íslendingar veitt 

ódýrt við minni sókn  en aðrar þjóðir (2013b, bls 82).   

Ellefsen fær út að í þriggja aðila samkomulagi um makrílveiðarnar  þegar verðið fyrir 

makrílafurðirnar eru það  sama fyrir alla aðila verður best fyrir Færeyinga að Norðmenn 

og Evrópusambandið geri samkomulag en Færeyingar standi utan við það.  Sé tekið tillit 

til verðmunarins  minnkar hagnaður Færeyinga um 23% en áfram verður sami kostur 

bestur fyrir þá.  Norðmenn geta fengið meira  ef þeir standa utan samnings. Hins vegar 

gerðu Evrópusambandið og Norðmenn 10 ára samning sín á milli árið 2010. Í því ljósi 

þurftu Færeyingar ekki að gera ráð fyrir því að Norðmenn segðu sig frá samningi. Enda 

fór svo að Færeyingar hrukku úr skaftinu þegar Íslendingar  hófu sínar veiðar.  Til 

skamms tíma a.m.k.  gáfu auknar veiðar utan samkomulags Færeyingum meira en aukið 

verðmæti pr. veitt kg. sem samkomulag færði myndi færa þeim. Niðurstaðan úr líkani 

Ellefsen þegar Íslendingum er bætt við og gert ráð fyrir verðmuninum á makríl eftir 

veiðslóð og tíma er sú að minni veiðiþjóðirnar, Íslendingar og Færeyingar myndu 

hagnast á því að standa utan samkomulags ef Evrópusambandið og Norðmenn væru í 

samstarfi. En ef það samkomulag leystist upp og ekkert samkomulag yrði í gildi  myndu  

þær tapa. Sú staða gæfi Færeyingum minnstan hagnað og Íslendingum næstminnstan af 

öllum möguleikum sem samspil fjögurra aðila geta búið til.  

Frá sjónarhóli Færeyinga er samkomulag við ESB og Norðmenn  þar sem Íslendingar 

eru utan samkomulags ekki eins hagstætt og að Færeyingar standi líka utan 

samkomulags. Miðað við forsendur líkansins myndu Færeyingar auka hagnað sinn um 

15% við það. Athyglisverð er sú niðurstaða úr líkaninu að það sé verra fyrir Íslendinga að 

Færeyingar skuli hafa náð samkomulagi við hina aðilana tvo. Hafa ber í huga að staða 
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Færeyinga er önnur en Íslendinga þar sem makríll hefur alltaf verið til staðar í þeirra 

lögsögu. Makríll er varanlega nytjafiskur fyrir þá. Eigi Ísland aðeins þess kost að ná 

samningum við hina aðila þrjá sem einn aðila fær það minna í sinn hlut úr samningum 

en væri ef Færeyingar væru ekki heldur aðilar að samkomulagi.  Þetta sýnir í raun það 

sama og fram kemur í líkani Rögnvaldar Hannessonar. Ef ganga makríls á Íslandsmið er 

aðeins tímabundið fyrirbæri er best fyrir hina aðilana að semja ekki við Íslendinga og 

auka um stund sínar veiðar. Sé breytingin varanleg þá er best fyrir aðilana þrjá að semja 

við Íslendinga og  með því að standa saman ná þeir hagstæðari samningum en ella væri. 

Út frá þessum rökum var eftirsóknarvert fyrir Evrópusambandið og Norðmenn að fá 

Fæeyringa til samstarfs og fyrir Færeyringa var ávinningurinn af veiðum án 

samkomulags ekki það mikill að afleiðingar af  væntanlegum aðgerðum 

Evrópusambandsins og Norðmanna  gagnvart Færeyringum  gátu hæglega þurrkað 

ávinninginn út.  

4.5.3 Leikjafræðin - Ingibjörn Johannessen 

Færeyingurinn Ingibjörn Johannessen skrifaði meistararitgerð sína um nýtingu 

makrílstofnsins í Norðaustur Atlantshafi  sérstaklega út frá hagsmunum Færeyinga. 

Hann nýtti sér líkön og útreikninga Hans Ellefsen.  Ellefsen fær þá niðurstöðu besta fyrir 

Færeyinga að best sé að semja við Evrópusambandið og Norðmenn eftir að Íslendingar 

urðu viðurkennt strandríki, þegar litið sé til þess að verð á makríl sé tvöfalt hærra ef 

hann er veiddur í lögsögu Noregs eða Evrópusambandsins en í lögsögu Færeyja. 

Ingibjörn bendir hins vegar á að þeir útreikningar miðast við að hlutur Færeyinga yrði 

4,7% í slíku samkomulagi  og að þeir myndu veiða það sama án samkomulags.  

Staðreyndin sé önnur , Færeyingar hafa veitt allt að 15% og að teknu tilliti til þess yrði 

best fyrir Færeyinga að standa utan samkomulags við Evrópusambandið og Noreg, þrátt 

fyrir verðmuninn á makrílnum eftir því hvar og hvenær hann er veiddur. Ingibjörn veltir 

fyrir sér stöðu Færeyinga á þeim tíma sem ritgerðin er skrifuð, en þá voru Færeyingar að 

veiða án samkomulags við aðrar strandþjóðir. Hann bendir á að þegar horft sé til lengri 

tíma sé töluverð áhætta fyrir Færeyinga að standa undan samkomulags. Meðan 

strandríkin hafa ekki náð samkomulagi um veiðarnar er um 50% ofveiði miðað við 

ráðgjöf ICES og það geti leitt til alvarlegra afleiðinga. Einnig þurfi að líta til þess að óvissa 

sé um verð á makrílafurðum og eins um göngur og útbreiðslu makrílstofnsins. 
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Sjávarlíffræðingar eru ekki sammála um ástæður þess að göngumynstur makríls hafi 

breyst og ef það er vegna hlýnunar sjávar getur mynstrið breyst aftur til fyrra horfs. Eins 

ber til þess að líta fyrir Færeyinga að bæði Norðmenn og Evrópusambandið neiti að 

framlengja samninga við Færeyinga um aðra fiskistofna og hafi í hótunum við þá um 

viðskiptaþvinganir.  Því metur Ingibjörn Joghannessen stöðu Færeyinga þannig að til 

skamms tíma geti þeir farið sínu fram um makrílveiðar og haft af því góðan ávinning en 

til lengri tíma litið sé mikil áhætta fólgin í áframhaldandi deilum enda Færeyja mjög 

háðar sjávarútvegi.  Best væri að semja áður en framangreindir óvissuþættir fara að 

sýna óhagstæða þróun  ef kostur væri á að fá umtalsvert meiri hlut í veiðunum en 

Norðmenn og Evrópusambandið hafa boðið til þessa.  Hann veltir því svo fyrir sér hvað 

væri sanngjarn hlutur fyrir Færeyinga. Krafa Færeyinga var þá 25% af aflaráðgjöf  ICES 

en þeir höfðu veitt um 5% áður en útbreiðsla makríls og ganga tók að breytast. Til 

samanburðar voru Íslendingar að veiða um 20% af ráðgjöfinni.  Við spurningunni er 

ekkert einfalt svar en Ingibjörn bendir á veiðarnar 2010 og 2011 sem raunhæft  viðmið. 

Á þeim árum er hlutur Færeyinga um 10% og Íslendinga 15%. Þegar dregið er saman 

mat Ingibjörn Johannessen sem er frá 2011 má sjá greinilega það hagsmunamat fyrir 

Færeyjar að skynsamlegt sé til lengri tíma að ná samningum við Evrópusambandið og 

Noreg. Það er líka æskilegur kostur fyrir þau ríki þegar skoðuð er greining Hans Ellefsen.  

Í ljósi þess sem síðar gerðist virðist mat Ingibjörns hafa verið nærri lagi og Færeyingar 

gerðu samkomulag í mars 2014 við Evrópusambandið og Noreg um 12,6% hlutdeild af 

heildarafla.  

4.5.4  Forsendur samninga 

Meginreglan í samningum milli þjóða varðandi flökkustofna er að að byrja á því að 

ákveða heildaraflamarkið og svo að skipta því milli þeirra. Samningaviðræður snúast 

gjarnan um göngumynstur fiskstofnsins og  veiðreynslu hvers ríkis.  Áður en samningar 

hafa náðst keppast þjóðirnar um að veiða sem mest til þess að auka hlut sinn í 

veiðunum.  Dæmigert ástand einkennist af stöðugri ofveiði meðan ósamið er. Þegar 

kvótar hafa verið ákveðnir er þeim svo útdeilt innan hvers ríkis. Meginreglan sem ríkin 

hafa orðið ásátt um  varðandi stofnana í Norðaustur Atlantshafi byggir á því að skoða 

dreifingu fiskistofnana eftir svæðum  ( e. the zonal attachment). Þá reglu er reyndar 

hægt að útfæra á mismunandi vegu. Það kemur til af því að hegðun fiskistofnana sem 
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fara á milli lögsögu ríkja er afar mismunandi. Stundum er það svo að fiskistofn hrygnir í 

lögsögu eins ríkis eða sækir sér fæðu þar og er veiðanleg í lögsögu annars, svo dæmi séu 

nefnd. Í samningum milli Noregs og Evrópusambandsins hefur svæðisreglan verið notuð 

þannig að miðað er við þann tíma sem stofninn er veiðanelgur ílögsögu hvors aðila um 

sig á tilteknu árabili. Aðrar útfærslur eru að reiknaður er lífmassi stofnsins og hann 

margfaldaður með þeim tíma sem stofninn er í lögsögu ríkis. Þetta var notað varðandi 

samninga um loðnu. Einnig er hægt að nota vöxtinn á stofninum í stað lífmassa. Í einu 

tilviku sem varðaði síldarstofninn  í Norðursjó var sæst á að miðað skiptinguna við stærð 

hrygningarstofns.  Vandinn við svæðisdreifingarregluna er að hún er ekki endilega í 

samræmi við skynsamlega ákvörðun hvers aðila. Rögnvaldur Hannesson  ( 2006) gerði 

athugun á svæðisdreifingarreglunni miðað við þrjú mismunandi tilvik á deilistofnum.  Í 

fyrsta lagi deilistofn sem er sameiginlegur sem dreifist í lögsögu fleiri en eins ríkis í 

byrjun veiðitímabils. Í öðru lagi var miðað við undirstofna sem alast upp óháð hver 

öðrum  á mismunandi svæðum en dreifast þegar stofninn stækkar. Loks var skoðað 

dæmi um stofn sem vex upp í lögsögu eins ríkis en fer yfir í lögsögu annars ríkis þegar 

stofnstærðin fer yfir tiltekin mörk.  Sýnt er í greininni að í öllum tilvikum er minni aðilinn 

í deilu um deilistofn, það er sá sem veiðir mun minna en hinn í þeirri stöðu að ekki er 

hvati til samstarfs um nýtingu stofnsins nema hann fái aukinn hlut af heildarafla og 

umfram það sem hlutur hans annars gefur tilefni til. Sérstaklega er þetta líkleg 

niðurstaða ef kostnaðurinn við veiðarnar er ekki að ráði háður stofnstærð, eins og við 

getur átt um uppsjávarfiska.  Í þessum tilvikum verður að nauðsynlegt skilyrði fyrir lausn 

á deilu um nýtingu á stofni að báðir aðilar fái sama eða meira út úr samkomulagi en þeir 

geta fengið án samkomulags. Það er niðurstaða Rögnvaldar Hannessonar að í öllum 

tilvikum að samkomulag byggt á svæðisdreifingarreglunni þurfi ekki að vera betra fyrir 

báða aðila. Því geti þurft að veita þjóðum með minni veiðireynslu aukinn hlut í 

samkomulaginu. Þetta útskýrir hvers vegna svo erfitt hefur reynst að ná samkomulagi 

um nýtingu stofna í Norðaustur Atlantshafi, þar sem svæðisdreifingarreglan er mjög 

ráðandi. Ríkin á þessu  svæði ættu að huga að nýjum leiðum til þess að skoða þegar þau 

leitast við að ná samkomulagi um deilistofnana.  

Peter Örebech (2013) leggur til að strandríki verði skuldbundin til þess að hleypa 

nýjum veiðiríkjum að ákvörðun að heildarafla og úthlutun hans milli ríkjanna. Eins leggur 

hann til breytingar á svæðisdreifingarreglunni  þannig að hún endurspegli betur  
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hagsmunina. Örebech nefnir sem dæmi að áætla megi hlutfall lífmassans  í lögsögu 

hvers ríkis með tilliti til hrogna, seiða og veiðanlegs stofns og ákvarða hlut hvers ríkis í 

veiðunum út frá því.  

Hin hefðbundna leið sem  endar í samkomulagi um skiptingu veiðiheimilda milli 

ríkjanna , sem aftur er svo útdeilt til einstakra fyrirtækja innan hvers ríkisins í samræmi 

við veiðireynslu skipa þeirra hefur ákveðna ókosti. Afleiðingin getur orðið sú að nokkurs 

konar einokun tiltekinna fyrirtækja verður á kvótunum innan hvers ríkis sem aftur 

dregur úr hvata til samkeppni innan greinarinnar, sem aftur dregur úr hvata til þróunar í 

samræmi við langtímamarkaðshorfur. Torbjorn Trondsen og fleiri ( 2006) hafa  varpað 

fram áhugaverðri hugmynd sem ætlað er að stuðla að auknu virði flökkustofna  eða 

deilistofna . Tillagan er sú að komið yrði á fót alþjóðlegu auðlindaráði. Í því ættu sæti 

fulltrúar þeirra þjóða sem hlut eiga að máli. Ráðið myndi ákveða heildaraflann ár hvert 

og almennar reglur um veiðina í því skyni að hámarka sjálfbæra nýtingu úr stofninum.  

Allur kvóti yrði svo boðinn upp og tekjunum skipt á milli aðildarþjóðanna.  Veiðirétturinn 

getur verið skilgreindur eftir fisktegund, magni, veiðisvæði og tíma. Þannig mætti 

sundurliða tekjur af uppboði eftir veiðisvæðum og þannig eftir fiskveiðilögsögu 

einstakra ríkja. Tekjur af veiðisvæðum utan lögsögu mætti ksipta á milli ríkjanna. Með 

þessari aðferð færist átakalínan frá skiptingu kvóta milli þjóða yfir í að skipta tekjum af 

uppboði milli þeirra sem þarf ekki að vera alveg það sama.  Sérstakur ávinningur af 

uppboðsaðferðinni, samkvæmt því sem höfundar  skrifa, er að fyrirtækin verða meira 

markaðsdrifin og geta ekki verið í skjóli einokunar eða annarrar sérstöðu innan eigin 

lands. Hægt væri að setja uppboðsreglurnar þannig að fyrirtæki innan einhvers ríkis 

megi einungis bjóða í magn sem svarar til hlut þess ríkis af heildinni sem veiða má. Þá 

væri hægt ef með þarf að setja reglur um hámark eins fyrirtækis í heildarkvótanum.  

Meginkosturinn við þessa leið er að takmarka veiðarnar við veiðiráðgjöf , deila 

auðlindaarðinum milli þjóða á sanngjarnan hátt, gera mögulegt að aðlaga afkastagetu 

innan hverrar þjóðar að því sem veiða má  og gera fyrirtækjum að starfa innan 

alþjóðlegs samkeppnisumhverfis.  Á hinn boginn kann að vera torvelt að fá ríkin til þess 

að afsala til ráðsins nægilegu valdi og forræði til þess að það geti starfað eins og til er 

ætlast. Á það við um heimild til innheimtu auðlindagjaldsins og valdheimildir til eftirlits 

og framkvæmdar á reglunum. 
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4.5.5 Möguleg samningsniðurstaða 

Samningsstaða Íslendinga byggist mikið á ástæðum breytts göngumynsturs makríls. Það 

er enn óvíst hverjar ástæðurnar eru og kann að vera það enn um sinn. Á meðan ósamið 

er eru veiðarnar í heild langt umfram ráðgjöf ICES og raunveruleg hætta á því að 

ofveiðin skaði stofninn til langframa. Evrópusambandið á mest undir því að vernda 

makrílstofninn og mun þurfa að leggja mest af mörkum til þess að ná samningum við 

Íslendinga.  Það úrræði að samningslöndin þrjú ofveiði stofninn vísvitandi til þess að loka 

fyrir göngur til Íslands er áhættusamt og vitneskjan um makrílstofninn er ekki enn það 

mikil að líklegt sé að þau grípi til þess úrræðis. Á meðan hefur Ísland nokkuð sterka 

samningsstöðu sem reyndar kemur fram í þríhliða samningunum  þar sem lagt er til 

hliðar 12,2% til Íslendinga og Grænlendinga sameiginlega. Þá ber að líta til þess að 

íslenskar útgerðir eiga mikilla hagsmuna að gæta innan grænlenskrar útgerðar vegna 

eignaraðildar og hagsmunirnir að því leyti verulega samofnir. Líklega geta Íslendingar 

enn um sinn haldið þessari samningsstöðu en hún getur hæglega veikst ef  aukin 

þekking á makrílstofnunum  leiðir  í ljós hvers megi vænta til framtíðar um 

göngurmyndstur og útbreiðslu.  Þá munu samningar sem heimila veiðar á betri tíma og í 

lögsögu Norðmanna og Evrópusambandsins alltaf  færa auknar tekjur pr veitt kg. 

Íslendingar þurfa því að vega saman ávinning af auknum verðmætum og tap vegna 

minni veiði og meta svo horfurnar til langrar framtíðar um makrílgöngur innan íslenskrar 

lögsögu.   

Miðað við gögnin um útflutningsverðmæti makrílafurða frá Íslandi, Noregi og 

Bretlandi sem eru í skýrslu vinnuhóps 2015 má ætla að Íslendingar gætu aukið 

verðmætið um 30% og að auki selt meira magn en nú er inn á þá markaði sem  greiða 

hæsta verðið. Íslendingar hafa veitt frá 2008 frá 112 þúsund tonn upp í 170 þúsund tonn 

á ári sem samsvarar að jafnaði 16 – 18% af heildarveiðinni.  Hæst var hlutfallið 2009 eða 

22% og lægst var það 12% árið 2014, en þá juku aðrar þjóðir mjög veiðar sínar.  

Útflutningsverðmætið frá 2011 fyrir utan mjöl og lýsi hefur legið frá  20 – 25 milljörðum 

króna. Miðað við þessar forsendur  myndi 12% vera um ¾ af veiðinni og gefa samt 

svipuð útflutningsverðmæti áfram.  Í þessu mati er ekki tekið mið af upplýsingum um að 

verðmæti makríls sé tvöfalt meira ef hann er veiddur innan lögsögu Noregs eða 

Evrópusambandsins. Að öllu samanlögðu virðist sem Íslendingar hafi nokkuð álitlega 

samningsstöðu um þessar mundir.  
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4.6 Viðbótarverkefni  

Makrílveiðar Íslendinga hafa komið sem viðbótarverkefni fyrir fiskiskipaflotann, 

einkum og sér í lagi fyrir uppsjávarflotann. Fyrst og fremst eru það uppsjávarskipin sem 

hafa veitt makrílinn eins og fram kemur í þessari töflu, sem er að finna í frumvarpi til 

laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl ( 691. mál og þingskjal 1165 á 144. 

löggjafarþingi): 

Tafla 9. Skipting makrílafla eftir skipaflokkum árin 2007 - 2014. Heimild: Atvinnuvegaráðuneytið. 

 

Flotinn virðist hafa verið vel í stakk búinn til þess að bæta makrílveiðum við aðrar 

uppsjávarveiðar. Árið 2008 þegar fyrst er veitt verulegt magn af makríl voru 19 

uppsjávarskip og þau voru 20 árið 2014. Árið 2008 voru skipin 29 ára gömul að meðaltali 

og árið 2014 voru þau 26 ára gömul að meðaltali.  Meðallengd skipanna jókst óverulega 

en vélaraflið hins vegar jókst um liðlega 20%.  

Tafla 10 sýnir helstu kennitölur uppsjávarflotans. Heimildir: Hagstofa Íslands. 
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Frá 2008 leikur það magn sem veitt var á bilinu 112 þúsund tonn til 170 þúsund tonn. 

Vátryggingarverðmætið er á verðlagi hvers árs. Þegar vátryggingarverðmætið hefur 

verið reiknað til meðalverðlags 2015 skv vísitölu neysluverðs sést samkvæmt töflunni að 

neðan að það hefur aukist um 16 milljarða króna frá 2008, en aðeins um 11 milljarða 

króna sé miðað við 2005.  

Tafla 11 sýnir vátryggingarverðmæti uppsjávarflotans á föstu verðlagi. Heimild: Hagstofa Íslands og 
eigin útreikningar. 

 

Draga má af þessu þá ályktun að breyting á vátryggingarverðmæti endurspegli 

fjárfestinguna  í uppsjávarskipaflotanum á þessum árum. Reyndar eru til heimildir um 

fjárfestingu í uppsjávarflotanum. Á heimasíðu Síldarvinnslunnar hf.  18.3. 2014 er svarað 

skrifum í netmiðli norska sjávarútvegsblaðsins Kystmagasynet sem hélt því fram að 

Íslendingar hafi fjárfest mikið í aukinni veiðigetu í makríl. Þar segir skv. umfjöllun um 

málið á kvóti.is þann 18.4. 2014:  

"Það er rangt að íslensk fyrirtæki hafi fjárfest mikið í uppsjávarskipum að undanförnu. 

Íslendingar hafa keypt notuð góð skip frá Noregi á meðan Norðmenn hafa verið að fá ný 

skip. Þá eru einungis tvö skip í íslenska flotanum yngri en tíu ára gömul. Það alrangt að 

veiðigeta íslenska flotans hafi aukist verulega á undanförnum árum." Fram kemur í 

yfirliti Íslandsbanka hf frá nóvember 2015 sem heitir Íslenski sjávarútvegurinn að eitt 

notað skip hafi bæst í uppsjávarflotann árið 2014 og þrjú skip 2015, þar af ein nýsmíði. 

Með framangreindum upplýsingum má segja að afmarkað hafi verið umfang fjárfestinga 

í uppsjávarskipaflotanum. Það er ekki fyrr en á árinu 2015 sem fjárfesting í veiðiskipum 

fer almennileg af stað. Það er átta árum eftir að veiðarnar hófust fyrir alvöru. 
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Íslenski uppsjávarflotinn er í skýrslu Nielsen et al (2010) talinn vera árið 2007 mjög 

skilvirkur vegna framseljanlegs kvótakerfis  sem þá hafi verið við lýði um árabil í 

uppsjávarveiðum. Í skýrslunni er gerð úttekt á uppsjávarveiðum sex þjóða, Íslands, 

Noregs, Færeyja, Bretlands, Rússlands og Danmerkur. Fram kemur að íslensku skipin eru 

gerð út langmest eða í 320 daga á ári (tafla 3.1., bls 27). Hans Ellefsen (2013b) hefur 

kynnt sér skýrslu Nielsen og segir að íslenski flotinn hafi lægri jaðarkostnað en önnur ríki 

á makrílveiðum í Norðaustur Atlantshafi og geti þess vegna veitt ódýrar við minni sókn   

( bls 82). Norræna ráðherraráðið (2011) lét gera skýrslu um uppsjávarveiðarnar. Þar er 

dregið fram á bls 23 að auðlindarentan af uppsjávarveiðunum á Íslandi árið 2007 hafi 

verið 43% af tekjum. 

Tafla 12 úr skýrslu Norræna ráðherraráðsins The Pelagic Complex in the North East Atlantic Ocean. 
Auðlindarentan er hæst á Íslandi. 

  

Samandregið þá hefur lítið verið um kaup á skipum í uppsjávarflotanum þrátt fyrir 

aukin verkefni í formi makrílveiða. Rekstur flotans er skilvirkur, úthaldsdagar margir, 

jaðarkostnaður lágur og auðlindarentan er há. Það má því vænta þess að ríkið fái háa 

auðlindarentu til sín ef veiðiheimildum í makríl yrði ráðstafað á uppboði. 

Það má færa rök fyrir því að breytilegi kostnaðurinn sé jafnvel oftalinn í 

makrílveiðunum og að rentan sé enn hærri en 43%. Makrílveiðar skarast ekki við aðrar 

uppsjávarveiðar flotans svo neinu nemi. Notuð eru sömu veiðarfæri og við veiðar á 

loðnu og kolmunna. Fjárfestingin hefur verið greidd af þeim veiðum. Notkun á flottrolli 

vegna makrílveiða í 2-3 mánuði kalla ekki á sjálfstæða fjárfestingu. Stór útgjaldaliður hjá 

uppsjávarskipum samkvæmt skýrslum Hagstofu Íslands, hagur veiða og vinnslu er liður 

2.14 önnur útgjöld. Hann er 5 - 20% af tekjum og felst einkum, samkvæmt skýringum frá 

Hagstofunni, í kvótakaupum og leigu og svo millifærslum milli veiða og vinnslu til þess 

að jafna stærðir. Að fengnum þessum skýringum má ætla að þessi liður sé mun lægri 

þegar litið er eingöngu til útgjalda vegna makrílveiða.  Í þeim veiðum er ekki um að ræða 

kostnað veiða veiðheimilda. Það er að teknu tilliti til þessarar sérstöku makrílveiða að 
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mitt mat er að breytilegi kostnaðurinn sé 50% af tekjum í makrílveiðum í stað 57%, sem 

er niðurstaðan í norrænu skýrslunni. Það innifelur laun og aflahluti, olíu, 

veiðarfærakostnað og viðhald samkvæmt yfirliti Hagstofu Íslands.  Allur fastur kostnaður 

er þegar borinn af öðrum uppsjávarveiðum en makrílveiðum sem þýðir að tekjur 

umfram jaðarkostnað er hreinn hagnaður.  
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5 Umræða 

Samkvæmt skýrslum Hagstofu Íslands nemur heildaraflaverðmæti makríls frá 2007 - 

2015 samtals nærri 90 milljörðum króna. Þar af má ætla að uppsjávarskipin hafi veitt 

fyrir 66 milljarða króna og er þá gert ráð fyrir að hlutur þeirra í aflaverðmæti sé sama 

hlutfall og afli þeirra er af heildarafla hvers árs. Vísast til töflu 9 að framan þar um.  

Tafla 13 sýnir heildaraflaverðmæti makríls hvers árs og áætlaður hlutur uppsjávarskipa hvers árs. 
Fjárhæðir í milljónum króna. Heimildir: Hagstofa Íslands og frumvarp til laga um stjórn veiða á 
Norðaustur Atlantshafsmakríl á 144. löggjafarþingi. 

  

Þegar reynt er að áætla hvað ríkið kynna að hafa haft í tekjur af uppboði aflaheimilda 

á makríl á þessum tíma skiptir tvennt einkum máli. Í fyrsta lagi hverjar tekjurnar hafa 

verið og í öðru lagi hver er breytilegi kostnaðurinn.  Gert er ráð fyrir að allur fastur 

kostnaður sé borinn af öðrum uppsjávarveiðum. Sú forsenda fær stuðning þegar 

athugað er hver fjárfesting uppsjávarflotans kann að hafa verið á tímabilinu. Lítið er 

fjárfest í skipum og ekki liggja fyrir upplýsingar um fjárfestingu í búnaði til að kæla 

makrílinn þegar hann er komin um borð í skipið. Breytingin á vátryggingarverðmæti 

uppsjávarflotans er 16 milljarðar króna á föstu verðlagi. Eins kemur fram í norrænu 

skýrslunum að jaðarkostnaður sé lágur. 

Sé tekið mið af skýrslu Norræna ráðherraráðsins er auðlindarentan 43% í 

uppsjávarveiðum Íslendinga.  Það mat byggir á árinu 2007 og þá voru makrílveiðar ekki 

komnar til að  neinu ráði. Án nokkurs vafa bæta þær arðsemina.  Að þessu gefnu má 
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ætla að ávinningur útgerðarinnar af makrílveiðunum geti verið 43% af tekjunum eða 39 

milljarðar króna á frá 2007 - 2015. Sé miðað við að breytilegur kostnaður sé 50% verður 

metinn hagnaður 45 milljarðar króna á sama árabili. Til samanburðar fékk ríkissjóður 

samtals 5 milljarða krónur í veiðigjald til og með 2015. 

Tafla 14 sýnir veiðigjald frá 2010 - 2015. Samtalan eru sléttir 5 milljarðar króna. Heimild: Hinrik 
Greipsson, Atvinnuvegaráðuneytið. 

 

Ekkert veiðigjald var innheimt á árunum 2006 - 2009. Veiðigjaldið er sem svarar 5,5% 

af aflaverðmæti makríls frá 2007. Sé það reiknað af framlegðinni 39 - 45 milljarðar króna 

er gjaldið 11 - 13% af þeirri fjárhæð. Þetta má setja fram þannig að ávinningurinn af 

makrílveiðunum skiptist milli ríkisins og útgerðarinnar þannig að ríkið fær 11 - 13% í sinn 

hlut en útgerðin fær 87 - 89%.    

Almennar upplýsingar um afkomu í uppsjávarveiðum og vinnslu eru þannig að hreinn 

hagnaður varð mjög mikill á hverju ári frá 2008 til 2013 eða frá 25% - 36% af tekjum. 

árið 2014 var gert upp með mun minni hagnað eða tæpum 6%. Í þessum tölum er búið 

að draga allan fastan kostnað frá tekjum. Hagnaðurinn af makrílveiðum er augljóslega 

mun hærri þegar makrílveiðarnar eru teknar út úr.  Þá gefa tölu um hækkun eiginfjár í 

sjávarúvegi líka til kynna mikinn hagnað í greininni. Frá 2008 til 2014 hækkaði eigið fé 

um 265 milljarða króna.  

Það kemur fram í greinargerð um frumvarpinu um veiðigjöld frá 2014 að stofn til 

veiðigjalds í uppsjávarveiðum er allur hreinn hagnaður af veiðunum , en að viðbættum 

hluta af hagnaði í frystingu og mjöl- og lýsisvinnslu.  Til uppsjávarvinnslu er reiknað 22% 

af frystingunni en allur hagnaður af lýsi- og mjölvinnslu.  Makrílhlutinn af lýsi- og 

mjölvinnslunni er ekki meiri en 35 milljarðar króna á þessu árabili, en ekki er tiltækt mat 

í fjárhæðum á hlut uppsjávarvinnslu í hagnaði af frystingu og heldur ekki hlutur makríls 
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þar í. Reiknað er 20% af samanlögðum hagnaði. Ef gert er  ráð fyrir að 

vinnsluhagnaðurinn sé   samtals 45 milljarðar króna fæst að 9 millljarðar króna bætast 

við stofn til veiðigjaldsins á makríl. Þessi regla er ekki skýrð í frumvarpinu en rökin hljóta 

að vera þau að vegna náinna eignatengsla veiða og vinnslu sé verð á makríl upp úr sjó 

lægra en eðlilegar markaðsaðstæður myndu kalla fram.  Því verði tekjur af veiðunum 

lægri sem því nemur og með því að leggja veiðigjald á hluta af vinnsluvirðinu sé verið að 

leiðrétta skattstofninn.  Að teknu tilliti til þessarar ástæðu hækka tekjur af veiðum á 

makríl úr 90 milljörðum upp í 99 milljarða króna. Tekjur útgerðar umfram breytilegan 

kostnað verða þá 43 - 49 milljarðar króna frá 2007 - 2015. Af þeim tekjum hefur ríkið 

aðeins fengið 5 milljarða króna.   

Með því að bjóða upp veiðiheimildir á makríl gæti ríkið vænst þess að fá 5-7 milljarða 

króna í veiðigjald á ári miðað við 15 milljarða króna aflaverðmæti og hlutdeild í 

vinnsluhagnaði. Það er ekki fjarri lagi að ríkið fengi á hverju ári miðað við veiði 

undanfarinna ára að magni til svipaða fjárhæð og það hefur fengið samtals á 5 árum frá 

2011-2015.     
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6 Niðurstaða. 

Fræðilega úttektin benda eindregið á framseljanlegt aflamarkskerfi sem reynslan sýnir 

að leiðir til skilvirkra veiða. Það dregur úr offjárfestingu og sókn. Reynslan af núgildandi 

kerfi er tvíbent. Það hefur leitt til skilvirkni og auðlindarentu, en mikil óánægja er með 

þrennt í kerfinu. Nærri 70% landsmanna vilja innkalla allar veiðiheimildir og úthluta 

þeim aftur þannig að greitt sé markaðsverð fyrir leigu til ákveðins tíma. Því er 

niðurstaðan að heimildir til veiða á makríl verði tímabundnar, leigðar og á markaðsverði. 

Til þess að ná því fram er bent uppboðsleiðina. Lagt er til að boðnar árlega verði upp 

heimildir. Þar sem ósamið er við aðrar þjóðir er ekki ráðlegt að leigja heimildirnar til 

lengri tíma í senn en tvö ár og mælt með því að mest verði leigt til eins árs. 

Nauðsynlegt er fyrir Íslendinga að ná sem fyrst samningum um makrílstofninn þar 

sem það eykur útflutningsverðmæti makrílsins um a.m.k. 30%. Samningsstaðan er mikið 

háð því hvort aðrar þjóðir geti komist hjá samningum með tímabundinni ofveiði innan 

sinnar lögsögu. Sé það raunin er staða Íslendinga ekki vænleg. En á móti má benda að 

svo virðist sem makrílgangan sé nokkuð viss nokkur ár fram í tímann og það veikir 

áhrifin af ofveiði viðsemjenda Íslendinga.    

Makrílveiðar eru viðbótarverkefni uppsjávarflotans og jaðarkostnaður er því lágur. 

Enn sem komið hefur lítið verið fjárfest beinlínis vegna makrílsins og það takmarkað því 

ekki svigrúm stjórnvalda til þess að ákvarða stefnuna við stjórnun veiðanna. Árlega má 

vænta þess að óbreyttri veiði að auðlindarenta til ríkisins geti verið 5-7 milljarðar króna 

á ári, sem myndi aukast með auknu verðmæti í kjölfar samninga. Frá 2007 er áætluð 

auðlindarenta 43-49 milljarðar króna. Hlutur ríkisins í formi veiðgjalds er 5 milljarðar 

króna. Skiptingin á rentunni milli ríkisins og útgerðar er þannig að ríkið hefur fengið um 

11% en útgerðin um 89%. Sú dreifing arðsins af auðlindinni er algerlega óásættanleg. 

Það má áætla að uppboð veiðiheimilda frá upphafi hefði skilað ríkinu stærstum hluta af 

rentunni. Eðlileg skipting í því ljósi væru 89% til ríkisins. Miðað við það vantar um 35 

milljarða króna til ríkisins. Auðlindastjórnun á að vera í almannaþágu en 

ekkistjórnvaldsútdeiling á verðmætum til handvalinna aðila. Makríllinn getur tækifæri til 

þess að taka upp nýja og betri siði.  
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