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Abstract: 
The fishing industry is a big part of the livelihood of many small coastal towns in Iceland, and 

fishing and processing activities can be a critical source of employment for individuals and 

tax revenue for communities. It is necessary for these smaller settlements to be able to have 

continued access to sustainable fisheries in order to provide for themselves because there are 

often few other economic options available. In 2009, a new fisheries system called 

strandveiðar, “coastal fisheries,” was established to strengthen these small settlements 

economically and to facilitate recruitment of individual fishermen. The implementation of the  

strandveiðar system has generally been considered to be a success within the small coastal 

communities; concrete details regarding specific benefits of the system for individual 

communities have however been lacking. 

The aim of this paper is therefore to explore the specific aspects of strandveiðar in its ability 

to strengthen rural communities, and to identify management options that would ensure 

further access to fisheries for individuals and rural communities.  

The study was broken into two parts. Firstly, relevant data from Hagstofa Íslands “Statistics 

Iceland” and Reiknistofa Fiskmarkaðanna “Icelandic Fish Auction” was collected and 

analysed. The value of the strandveiðar catch was examined and the average prices of cod 

landed by the strandveiðar fleet were compared to national average prices. The proportion of 

the strandveiðar catch in total landings in specific harbours during the months of may-august 

was calculated as well. Secondly, three case-study communities of Bolungavík, Bakkafjörður 

and Grímsey were chosen to provide a more comprehensive examination of the benefits of 

strandveiðar. A written survey was distributed to four key community members in each 

village (n=11): the mayor, the harbourmaster, the fish market director, and a local shop 

owner. Survey questions focused on the specific benefits to the community, the respondents’ 

experiences with strandveiðar in his or her stakeholder role, and options for the future that 

could increase strandveiðar benefits to the community.  

The results show that certain communities benefit from strandveiðar more than others. While 

strandveiðar does successfully offer fishermen an opportunity to provide for themselves and 

their families, it does however have the reputation of being an Olympic-competition fishing 

system, and the quality of the catch has been uneven through time and by harbour. Survey 

respondents viewed the benefits of strandveiðar differently based on their role in the 

community. Strandveiðar has the potential to serve small communities well and minor 
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changes in the management rules could even enhance the benefits the system has for 

communities who rely on small-scale fisheries. 

Keywords:  Coastal fishing, coastal communities, access, value, small-scale fisheries. 
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Útdráttur 
Sjávarútvegurinn er stór hluti af lífsviðuværi margra smárra sjávarþorpa á Íslandi, og getur 

starfsemi veiða og vinnslu verið mikilvæg uppspretta atvinnu fyrir einstaklinga og tekna fyrir 

samfélög. Það er nauðsynlegt fyrir þessar smáu byggðir að hafa aðgang að sjálfbærum 

fiskveiðum til að geta framfleytt sér og sínum enda eru oft eru ekki margir aðrir valkostir í 

boði. Árið 2009 var sett á nýtt kerfi sem kallaðist strandveiðar, til að styrkja þessar smáu 

byggðir efnahagslega og greiða fyrir aðgang og nýliðun í sjávarútvegi. Almenn ánægja hefur 

verið með þessar veiðar í litlum bæjarfélögum, þó skortir upplýsingar varðandi tilteknar bætur 

til einstakra samfélaga og hvernig aflabrögð strandveiða hafa breyst í tímans rás.  

Markmið þessarar skýrslu er að kanna ávinning sjávarbyggða af strandveiðikerfinu  og getu 

kerfisins til að styrkja byggðarlögin. Í skýrslunni eru einnig kannaðar leiðir til að betrumbæta 

kerfið þannig að aðgengi fyrir einstaklinga verði auðveldað og að það nýtist smærri 

byggðarlögum jafnvel enn betur en er í dag. 

Til að meta þessa þætti voru gögn frá Hagstofu Íslands og Reiknistofu Fiskmarkaðanna greind 

með það fyrir augum að átta sig á þeim verðmætum sem strandveiðiflotinn ber að landi. 

Meðalverð þorskafla frá strandveiðum voru borinn saman við meðalverð þorskafla annarra 

útgerðaflokka og hlutfall strandveiðiafla af heildarlöndunum í völdum höfnum kannaðar yfir 

mánuðina maí-ágúst. Að auki var spurningakönnun lögð fyrir mikilvæga hagsmunaaðila í 

þremur bæjarfélögum Bolungarvík, Bakkafirði og Grímsey til að kanna kosti strandveiða 

betur í þessum bæjarfélögum. Skriflegri könnun var dreift til fjögurra fulltrúa hagsmunaaðila í 

hverju bæjarfélagi þ.e.a.s. til bæjarstjóra/bæjarfulltrúa, hafnarstjóra, framkvæmdastjóra 

fiskmarkaðarins og verslunarstjóra matvöruverslunarinnar í bænum. Spurningakönnunin 

einblíndi á hvernig strandveiðar gætu bætt samfélögin, reynslu svarenda af strandveiðum í 

sinni atvinnugrein og framtíðarsýn strandveiða til að þjóna samfélögum sem best, sjá má 

spurningar í viðauka 1a-d. 

Niðurstöður sýndu að ákveðin samfélög virðast hafa meiri hag af strandveiðum en önnur. 

Þrátt fyrir að strandveiðar hafi tekist nokkuð vel að margra mati til að veita 

smábátasjómönnum tækifæri á að framfleyta sér hafa þær þó haft það orð á sér að vera 

ólympískar keppnisveiðar og hefur gæði aflans verið misjafn í gegnum tíðina og í ákveðnum 

höfnum. Strandveiðar hafa alla burði til að þjóna smærri byggðum vel s.s. með því glæða 

hafnirnar lífi, styðja við byggðaþróun og tryggja nýliðun í greininni; en niðurstöður þessarar 

skýrslu benda jafnframt til þess að með smávægilegum breytingar á þeim reglum sem gilda 
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um strandveiðarnar gætu þær haft jafnvel enn meiri jákvæð áhrif á þau smærri samfélög 

kringum landið  sem treysta á sjávarútveginn fyrir sínu lífsviðurværi. 

 

Lykilorð: Strandveiðar, sjávarbyggð, aðgangur, verðmæti, smábátaveiðar. 
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1. Inngangur 
Stjórn fiskveiða í íslenskri landhelgi hefur verið lengi í mótun. Ýmis kerfi hafa verið sett á og 

aflögð; má þar nefna kvótaúthlutun sem komið var á 1976, árið 1977 voru dagtakmarkanir 

settar á og árið 1984 var aflamarkskerfið tekið upp sem er enn við lýði í dag með einhverjum 

breytingum þó. Sóknardagakerfi var við lýði hjá smábátaflotanum frá 1996- 2006 og árið 

2001 var krókaaflamarkskerfi sett á. Árið 1990 voru lögum um stjórn fiskveiða breytt nokkuð 

og þau bætt m.a. með því að gera veiðiheimildir framseljanlegar. Hafa lögin haldist nokkuð 

síðan, en með smávægilegum breytingum (Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990; Ragnar 

Árnason, 2005). Sjávarútvegurinn er stór hluti af lífsviðuværi margra smárra sjávarþorpa og 

nauðsynlegt er fyrir þessar byggðir að geta framfleytt sér og nýtt fiskistofnana á hagkvæman 

og sjálfbæran hátt. Þessar smærri byggðir eru sérlega viðkvæmar fyrir breytingum í greininni 

(Chambers og Carothers, 2016). Hinsvegar hefur kvótakerfið haft ýmis neikvæð áhrif á 

smærri byggðir og smærri fiskveiðar (Gísli Pálsson og Agnar Helgason, 1995; Einar 

Eyþórsson, 2000; Matthias Kokorsch, Karl Benediktsson og Anna Karlsdóttir, 2015; Margaret 

Willson og Birna Gunnlaugsdóttir, 2015). Íslenska ríkið hefur gert ýmislegt til að viðhalda 

fiskistofnum landsins og aðstoða minni byggðarlög til að viðhalda sínu, má þar nefna úthlutun 

á byggðarkvóta til þeirra þar sem aflaheimildir hafa flust frá þeim. Árið 2009 voru 

kvótalausar veiðar, sem fengu nafnið strandveiðar, settar á laggirnar til reynslu og staðfestar 

ári seinna. Markmiðið með strandveiðum var að greiða fyrir nýliðun, efla byggðarlögin og 

gera mönnum kleift að stunda frjálsar og sjálfbærar veiðar á ábyrgan hátt (Gísli Halldórsson, 

2010; Níels Einarsson, 2011). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á strandveiðunum og hversu vel þær eru að ná að uppfylla 

markmiðum sínum. Nýlega var þó gerð skýrsla á vegum Rannsóknarmiðstöðvar á Akureyri 

um ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla og áhrif þess á byggðafestu og sýnir sú 

skýrsla að áhrif strandveiðikerfisins eru mest á höfuðborgarsvæðinu (Vífill Karlsson og Hjalti 

Jóhannesson, 2016). Helst hafa strandveiðar þó verið gagnrýndar fyrir að vera ólympískar 

keppnisveiðar, óhagkvæmar og skila illa kældum afla að landi og jafnvel valda aukinni 

slysahættu á sjómönnum (Sæmundur Árni Hermannsson, 2015). Hafa einungis verið gerðar 

tvær rannsóknir síðan strandveiðar hófust á gæði aflans, en það var árið 2010, ári eftir að þær 

hófust, og svo árið 2011 (Sæmundur Árni Hermannsson, 2015). Sem eftirlitsaðili hefur 

Matvælastofnun þau viðmið að afli skuli vera komin niður fyrir 4°C þegar honum er landað, 

en árið 2011 þegar gerð var rannsókn á gæðum strandveiðiafla kom í ljós að stór hluti 

dagróðrabáta uppfylltu ekki þær kröfur. Matís og Fiskistofa hafa lagt ríka áheyrslu á að fræða 



12 
 

sjómenn um mikilvægi réttrar meðhöndlun á afla meðal annars með því að dreifa 

einblöðungum til sjómanna (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). Hins vegar hafa strandveiðar þótt 

hafa tekist almennt vel til hvað varðar að tryggja aukið aðgengi að auðlindinni og kosti fyrir 

samfélögin (Gísli Halldórsson, 2010). 

Markmið þessarar skýrslu var að skoða sérstaklega þann ávinning sem byggðarlögin hafa haft 

af strandveiðunum og svara eftirfarandi spurningum: 

 Hver er sýnilegur ávinningur af strandveiðum fyrir byggðirnar/bæjarfélögin sem 

rannsóknin nær til?  

 Hvernig er hægt að styrkja byggðir enn frekar í framtíðinni með strandveiðum ?  

Til að svara þessum spurningum, var skoðaður bakgrunnur fiskveiðistjórnunar í kafla 2. Kafli 

3 lýsir rannsóknaraðferðum sem notaðar voru til að svara rannsóknarspurningunum. Í kafla 4  

var skoðað almennt fyrir allt landið hvernig strandveiðar hafa verið að koma út. Skoðaðar 

voru tölur frá Hagstofu Íslands og Reiknistofu Fiskmarkaðanna og lagðar fram á myndrænu 

formi. 

Í öðru lagi var skyggnst inní þrjú bæjarfélög valin af mismunandi landshlutanum. Þessi 

bæjarfélög voru Bakkafjörður, Bolungavik og Grímsey. Lögð var fyrir spurningakönnum í 

bæjarfélögunum þremur og niðurstöður settar fram í kafla fimm. Niðurstöðum 

rannsóknarinnar var ekki ætlað að meta strandveiðar í heildina heldur að kanna ýmsa þætti 

þeirra í ólíkum samfélögum. Í síðasta lagi í kafla 6 er fjallað um almenna þróun kerfisins úr 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2. Bakgrunnur 
 

2.1 Stjórnun fiskveiða á Íslandi: 
Stjórnun fiskveiða hefur verið í þróun allt frá sjötta áratug 20. aldar (Þórólfur Matthíasson, 

2003; Ragnar Árnason, 2005). Árið 1976 var sett á kvótaúthlutun til að takmarka veiðar á 

humri, rækju, skelfiski og síðar á loðnu og síld (Lög um veiðar íslenskra skipa utan 

fiskveiðilandhelgi íslands nr. 34/1976). Árið 1977 voru settar dagtakmarkanir á veiðar með 

svokölluðu skrapdagakerfi, en árið 1984 var núverandi aflamarkskerfi tekið upp með lögum 

nr. 82/1983 og tóku þau gildi 1. Janúar 1984. 

Smábátar undir 10 brúttólestum (brl.) var í fyrstu haldið utan við kvótakerfið, en þá voru 

veiðar smábáta ekki bundnar við fyrirfram ákveðið aflamark/kvóta. Nýir smábátar gátu því 

bæst við flotann án takmarkana, en önnur skip voru háð veiðileyfum og aflatakmörkunum. 

Árið 1984 voru 1128 smábátar skráðir hér á landi, en árið 1990 voru þeir orðnir 2023. 

Hlutdeild smábátaflotans jókst verulega á þessum árum, en árið 1984 var hún áætluð 3,5% í 

þorski, 1,17% í ýsu og 1,86% í ufsa en árið 1990 var áætluð hlutdeild orðin 14,34% í þorski, 

8,17% í ýsu og 3,18% í ufsa.  (Helgi Áss Grétarsson, 2009).  

Með lagasetningu nr.38/1990 áttu öll fiskiskip flotans sem áttu rétt til, að fá aflahlutdeild. 

Eigendur krókabáta undir 6 brl. gátu veitt í banndagakerfi í stað þess að fá aflahlutdeild á 

tímabilinu 1. janúar 1991 til 31. ágúst 1994 en frá fiskveiðiárinu 1994/1995 yrði 

heildaraflahlutdeild þeirra 2,18% í þorski, 0,55% í ýsu og 0,81% í ufsa (Helgi Áss Grétarsson, 

2009). 

Lög um stjórnun fiskveiða voru svo endurskoðuð árið 1990 og hafa þau í grunnin haldist 

óbreytt síðan þá (Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990). Þessi lög voru síðan endurútgefin árið 

2006 með mörgum breytingum sem gerðar hafa verið í gegnum tíðina (Lög um stjórn 

fiskveiða nr. 116/2006). 

2.1.1.  Sóknardagakerfi 1996-2006 

Miklar viðræður stóðu yfir frá nóvember árið 1995 til mars árið 1996 á milli 

sjávarútvegráðuneytis og Landssambands Smábátaeigenda um breytingar á reglugerðum fyrir 

krókabátaútgerðir. Þessar viðræður leiddu til þess að þorskaflaviðmið krókabáta varð 13,75% 

af leyfilegum heildarafla í þorski, en að lágmarki 21.180 tonn. Útgerðarhóparnir voru þrír á 

fiskveiðiárinu 1995/1996 en það voru  
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1) Þorskaflahámarksbátar 

2) Línu- og handfærabátar 

3) Handfærabátar 

Í flokki 1 voru veiðarnar háðar einstaklingsbundnum aflatakmörkunum í þorski en í hinum 

tveimur flokkunum fengu bátarnir sóknardaga. Fjöldi sóknardaga var sá sami fyrir alla báta en 

hver útgerðarmaður réði því hvenær sóknardagurinn var nýttur. Með þessu var kerfi fastra 

banndaga aflagt. Þessi þrjú kerfi voru í boði frá 1. September 1996. Aðrar veiðar voru ekki 

leyfðar nema þær sem ráðherra hafði leyft sérstaklega (Helgi Áss Grétarsson, 2009). 

Margar breytingar voru gerðar á kerfinu á árunum 1996-2002, svo sem fjöldi sóknardaga en 

landaður þorskafli var langt umfram viðmið á árunum 1996-1998. Með lagasetningum laga 

nr. 1/1999, lög nr. 9/1999 og lög nr. 93/2000 var hið lokaða veiðileyfakerfi afnumið og allir 

eigendur fiskiskipa máttu fá útgefið veiðileyfi að fullnægðum almennum skilyrðum (Lög um 

stjórn fiskveiða, veiðileyfi o.fl nr. 1/1999; Lög um stjórn fiskveiða, veiðar krókabáta nr. 

9/1999; Lög um stjórn fiskveiða, gildistími ákvæða um veiðar smábáta nr. 93/2000). Nokkrar 

tegundir veiðileyfa voru í boði og gat hvert skip aðeins haft eitt veiðileyfi. Með lögum nr. 

1/1999 voru sett drög að hinu svokallaða krókaaflamarkskerfi og átti það að koma að fullu inn 

fyrir fiskveiðiárið 2000/2001 en seinkaði til 2001/2002 (Lög um stjórn fiskveiða, veiðileyfi 

o.fl nr. 1/1999; Helgi Áss Grétarsson, 2009). Meginreglur þessa kerfis voru þær sömu og  í 

aflamarkskerfinu nema að bátar undir 6 brl. máttu eingöngu veiða með línu- og handfærum. 

Framsal krókaaflaheimilda til aflamarksskipa var bönnuð en ekki frá aflamarksskipum til 

krókaaflaheimilda báta. Ekki náðist endanlega samstaða um afnám sóknardagakerfisins með 

nýjum lögum 1. September 1999 nr. 1/1999 (Helgi Áss Grétarsson, 2009; Lög um stjórn 

fiskveiða, veiðileyfi o.fl nr. 1/1999). Takmarkanir voru á endurnýjunarrétti í 

sóknardagakerfinu, en enginn nýr bátur mátti koma inní kerfið nema að eldri bátur ógilti 

leyfið sitt á móti og bátar innan kerfisins máttu ekki vera yfir 6 brl. þ.m.t. var óheimilt að 

breyta bátum þannig að þeir yrðu stærri en 6. brl. Bátar í þessum flokki héldu áfram að veiða 

umfram áætluð aflaviðmið (Helgi Áss Grétarsson, 2009). 

Með lögum nr. 129/2001 voru gerðar mikilvægar breytingar á sóknardagakerfi handfærabáta 

og voru þessir bátar kallaðir dagabátar eftir það (Lög um stjórn fiskveiða, 

krókaaflamarksbátar nr. 129/2001). Með breytingunum gátu eigendur báta með 30 tonna 

þorskaflahámark sem gert höfðu út í sóknardagkerfum nú valið dagabátakerfið og jókst fjöldi 

báta í kerfinu við þetta til muna (Helgi Áss Grétarsson, 2009). 
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Frá 1. September 2004 var dagabátakerfið að mestu leyti afnumið með lagasetningu nr. 

74/2004 (Lög um stjórn fiskveiða, sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl. nr. 74/2004). 

Krókabátar áttu að veiða framvegis eftir reglum krókaaflamarkskerfisins og var hverjum báti 

sem hafði varanlegar sóknardagaheimildir 10. maí 2004 úthlutað krókaaflahlutdeild í upphafi 

fiskveiðiársins 2004/2005 og var hlutdeildin fundin út með tilliti til aflareynslu bátsins á 

annað hvort fiskveiðiárinu 2001/2002 eða 2002/2003 en eigandi mátti velja þar á milli. Þessi 

aflareynsla var fundin út með flóknum viðmiðum sem voru tiltekin í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

74/2004 (Helgi Áss Grétarsson, 2009; Lög um stjórn fiskveiða, sóknardagar báta, 

krókaaflamark o.fl. nr. 74/2004) 

Sú undantekning var gerð við afnám dagabátakerfisins að bátar sem höfðu verið endurnýjaðir 

á fiskveiðiárinu 2002/2003 fengu að veiða með 18 sóknardögum á fiskveiðiárinu 2004/2005 

og fengu síðan úthlutað krókaaflahlutdeild á fiskveiðiárinu 2005/2006. Bátar sem höfðu verið 

endurnýjaðir á fiskveiðiárinu 2003/2004 en fyrir 28. maí 2004 fengu 18 sóknardaga 

fiskveiðiárinu 2004/2005 og 2005/2006 og síðan fengu þeir úthlutað krókaaflahlutdeild í 

byrjun fiskveiðiárs 2006/2007 og með því lauk dagabátakerfinu (Helgi Áss Grétarsson, 2009). 

 

2.1.2. Krókaaflamarkskerfi  

Krókaaflamarkskerfi var tekið upp frá og með 1. September 2001 með lögum nr.1/1999 (Lög 

um stjórn fiskveiða, veiðileyfi o.fl nr. 1/1999). Allir krókabátar gátu nú fengið veiðileyfi í 

atvinnuskyni og voru meginreglur þær sömu og í aflamarkskerfinu. Meginreglur 

krókaaflamarkskerfisins samkvæmt lögum nr. 1/1999 voru eftirfarandi: 

1) Krókabátar sem höfðu leyfi í lokuðu veiðileyfakerfi héldu því leyfi átímabilinu 15. 

janúar til 31. ágúst 2001 en engin ný slík veiðileyfi voru gefin út nema að annað væri 

úrelt á móti. Undantekning var þó gerð vegna veiða krókaaflamarksbáta á fiskveiðiárinu 

2000/2001. 

2) Skipting krókaaflahlutdeildar yrði að eiga sér stað fyrir upphaf fiskveiðiárs 1999/2000 

samkvæmt reglum 3 og 4. 

3) 13,75% aflahlutdeild í þorski skiptist þannig að 12,64% fór til þorskaflahámarksbáta, 

0,18% fór til línu- og handfærabáta og 0,93% til handfærabáta.  

4) Meðalhlutdeild almanaksárin 1996, 1997 og 1998 réði aflahlutdeild krókabáta í ýsu, 

ufsa og steinbít og skiptist í sömu hlutföllum og skipting aflahlutdeildar í þorski. 

Skipting einstakra báta miðaðist við veiðireynslu þeirra. 

5) Fjögur ólík fiskveiðikerfi voru í gangi á árunum 1998/1999-1999/2000.  

Þorskaflahámarksbátar gátu eingöngu verið í þorskaflahámarkskerfinu á þessum árum 

en bátar í sóknardagakerfunum tveim fyrir setningu laga 1/1999 þurftu að velja á milli 
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fjögurra veiðikerfa á árunum 1998/1999 og 1999/2000 og staðfesta það fyrir 15 apríl 

1999. 

6) Sóknardagabátar gátu valið á milli eftirfarandi kerfa 

I. Þeir gátu stundað veiðar í 40 daga en með þeim takmörkum að þorskaflinn færi ekki 

yfir 30 lestir, af óslægðum fiski.  

II. Þeir gátu stundað veiðar með línu- og handfærum í 32 daga en með þeim takmörkum 

að þorskaflinn færi ekki yfir 30 lestir, af óslægðum fiski.  Hver línuveiðidagur hafði 

aukið vægi við útreiknaða sóknardaga, þ.e. sóknardögum fækkaði. 

III. Þeir gátu stundað þorskaflahámarks veiðar án takmörkunar á sókn og afla í öðrum 

tegundum. 

IV. Þeir gátu stundað veiðar í 23 daga með handfærum eingöngu frá 1. apríl til 31. 

október án takmörkunar á heildarafla. 

7) Var þetta fyrirkomulag framlengt til 31. ágúst 2001 með lögum nr. 93/2000 og var 

öllum bátum  gefið val um að veiða eftir krókaaflamarkskerfinu frá maí 2000. 

8) Frá fiskveiðiárinu 2001/2002 áttu allir krókabátar að veiða eftir krókaaflamarkskerfinu 

eða dagabátakerfinu. 

 

Meirihluti báta sem voru í sóknardagakerfinu fyrir 15. janúar 1999 völdu að stunda 

handfæraveiðar í sóknardagakerfi án aflatakmarkana eða 219 bátar af 328.  Með reglugerð 

85/2002 var krókabátum heimilt að vera allt að 15 brúttótonn (Lög um stjórn fiskveiða, 

veiðigjald o.fl nr. 85/2002). Þá var bátunum heimilt að stunda veiðar á tegundum sem þeir 

höfðu krókaaflamark í og tegundum sem ekki höfðu takmarkanir á leyfilegan heildarafla. 

Hlutdeild krókaaflamarksbáta jókst verulega í tegundum eins og ýsu sem varð 14,5%, ufsa 

6,1% og steinbít 38,4%  með lögum nr. 129/2001, þeir fengu einnig úthlutað aflahlutdeildum í 

keilu, löngu og karfa á grundvelli veiðireynslu þeirra fyrir tímabilið 1. júní 1998 til 31. maí 

2001 (Helgi Áss Grétarsson, 2009; Lög um stjórn fiskveiða, krókaaflamarksbátar nr. 

129/2001) 

2.1.3. Byggðarkvóti 

 

2.1.3.1. Almennur byggðakvóti 

Byggðarkvóta var úthlutað af Byggðastofnun fyrst á fiskveiðiárinu 1999/2000 og fengu verst 

stöddu byggðarfélögin úthlutað 1.500 þorskígildistonnum og áttu kvótinn að gilda næstu 

fimm árin og svo smá saman að minnka þar til hann væri búinn (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið 2011). Árið 2003 gaf Sjávarútvegsráðuneytið út reglugerð 596/2003 

um úthlutun til viðbótar 1.500 þorskígildislestum til stuðnings sjávarbyggða sem lent höfðu í 

vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Ráðherra hefur frá fiskveiðiárinu 2003/2004 tekið við 

að úthluta byggðarkvóta og hefur hlutur Byggðastofnunar fjarað út (Reglugerð um úthlutun á 
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1.500 þorskígildislestum til stuðnings sjávarbyggðum. 596/2003). Fiskistofa tók síðar við að 

úthluta byggðakvóta til að styðja sjávarbyggðir sem hafa lent í vanda vegna samdráttar. Í 

reglugerð 596/2003 er listað hvernig sjávarútvegsráðuneytið skal reikna út punkta hvers 

sveitarfélags og úthluta aflaheimildum samkvæmt því (Reglugerð um úthlutun á 1.500 

þorskígildislestum til stuðnings sjávarbyggðum. 596/2003). Þessir punktar eru eftirfarandi: 

1. Ef tekjur eru undir landsmeðaltali 

2. Stærð sjávarbyggða innan sveitarfélags 

3. Fólksfækkun 

4. Samdráttur í afla, upplýsingar frá Fiskistofu 

5. Samdráttur í aflaheimildum, upplýsingar frá Fiskistofu 

6. Samdráttur í vinnslu, upplýsingar frá Fiskistofu 

Samanlagðir punktar segja svo til um hversu mikið sveitarfélag fær úthlutað. Ráðuneytið sér 

svo um að skipta veiðiheimildum hlutfallslega á milli einstakra fiskiskipa miðað við 

heildaraflamark þeirra í botnfiski, í þorskígildum reiknað (Reglugerð um úthlutun á 1.500 

þorskígildislestum til stuðnings sjávarbyggðum nr. 596/2003). Skip sem fá úthlutaðan 

byggðarkvóta þurfa að vera með leyfi til veiða í atvinnuskyni og vera skráð í viðkomandi 

byggðarlagi. Þá þarf eigandi útgerðar eða lögaðili að vera með lögheimili í viðkomandi 

byggðarlagi og aflinn þarf að vera unnin í byggðarlaginu. 

2.1.3.2.  Sértækur byggðakvóti 

Í 2. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 er mælt svo fyrir að ráðherra sé heimilt að ráðstafa 

aflamagni í óslægðum botnfiski skv. 5.mgr.8.gr. til stuðnings í byggðarlögum sem lent hafa í 

vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi eða eru háð veiðum eða vinnslu á botnfiski (Lög um 

stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Einnig ef byggðarlag hefur orðið fyrir minnkun á 

heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað í viðkomandi byggðarlagi 

og haft hefur veruleg áhrif á atvinnuástand í byggðarlaginu. Ráðherra er heimilt að ráðstafa 

aflaheimildunum til allt að þriggja ára í senn. Er þessu aflamagni ráðstafað í samráði við 

Byggðastofnun (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Bráðabirgðaákvæði var sett fram 25. 

júní 2013 til næstu fimm fiskveiðiára um að Byggðastofnun hefði 1.800 þorskígildislestir til 

ráðstöfunar til að styðja þau byggðarlög sem hefðu orðið illa úti vegna samdráttar í 

sjávararútvegi (Byggðastofnun, e.d.) 
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2.1.4. Strandveiðar 

Segja mætti að upphafið að strandveiðum væri mögulega þegar mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna komst að þeirri niðurstöðu í lok ársins 2007 að fiskveiðistjórnkerfi 

Íslendinga bryti í bága við jafnræðisreglu 26.gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi eftir að sjómenn sendu erindi til þeirra árið 2004 þar sem þeir höfðu 

ítrekað fengið synjun um veitingu aflaheimilda til sín. Mannréttindanefndin gaf íslenskum 

stjórnvöldum 180 daga til að bregðast við og gera ráðstafanir um hvernig þau ætluðu að 

bregðast við niðurstöðunni. Íslensk stjórnvöld gáfu það út að þau gætu ekki greitt bætur eða 

breytt fiskveiðistjórnunarkerfinu undir eins en myndu hafa tilmælin til hliðsjónar þegar að 

endurskoðun fiskveiðikerfisins kæmi. Í júní 2012 var málinu lokað af mannréttindanefnd þar 

sem þeir töldu að íslensk stjórnvöld hefðu brugðist við með „ásættanlegum hætti að hluta til“ 

(Einar Pálson, 2012) 

Vorið 2009 tilkynnti þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Steingrímur J. 

Sigfússon að fresta skyldi úthlutun byggðarkvóta á fiskveiðiárinu 2008-2009 til þess að rýmka 

til og styrkja atvinnustarfsemi í sjávarbyggðum landsins. Markmiðið var að setja á fót frjálsar 

handfæraveiðar meðfram ströndinni sem fékk heitið „strandveiðar“. Markmið þeirra var 

einnig að greiða fyrir nýliðun í greininni og styrkja byggðarlög landsins. Þessar 

handfæraveiðar voru hugsaðar sem ábyrgar, frjálsar og sjálfbærar veiðar og voru til eins árs til 

reynslu. Þáverandi stjórn fiskveiða hafði verið harðlega gagnrýnd fyrir hversu erfitt var fyrir 

nýja aðila að hefja veiðar í atvinnuskyni og með þessum nýju veiðum átti að rýmka til fyrir 

nýjum aðilum sem ekki voru eigendur aflaheimilda og gátu aflað sér reynslu og þekkingar 

með þessari leið. Dreifing leyfanna átti einnig að vera sem jöfnust svo að þau safnist ekki á 

hendur fárra aðila. Þetta nýja kerfi átti að koma í stað byggðakvóta en það fyrirkomulag hefur 

einnig verið harðlega gagnrýnt og valdið ýmsum þrætumálum. Ráðstafa átti 8.627 kg af 

óslægðum botnfiski til strandveiða á fyrsta árinu sem þær stóðu yfir en endaði það í 3.955kg. 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2009). Strandveiðar voru svo heimilaðar með lögum 

19. júní nr. 66/2009 og hófust strandveiðar 28. júní 2009. Alls voru 595 strandveiðileyfi gefið 

út fyrsta árið. Ári seinna voru strandveiðar staðfestar og settar varanlega á af Jóni Bjarnasyni 

þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2010). Á síðastliðnu fiskveiðiári voru 630 bátar í heildina sem stunduðu strandveiðar allt í 

kringum landið. Á A-svæði 228 bátar samtals, á B-svæði voru þeir 141, á svæði C voru þeir 

147 og á svæði D voru 116 bátar samtals (Fiskistofa, e.d.-b). 
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Mynd 1. Fjöldi strandveiðibáta eftir fiskveiðiárum (Fiskistofa, e.d.-b). 

Á mynd 1 má sjá breytingu í fjölda báta eftir fiskveiðiárum frá upphafi og til síðastliðins 

strandveiðiárs. Á þessu má sjá að fjöldi báta innan kerfisins jókst verulega á öðru ári 

strandveiðikerfis, en síðastliðin þrjú ár hefur bátunum farið fækkandi og gætu makrílveiðarnar 

verið ein ástæðan fyrir því, þar sem smábátarnir hafa þurft að velja á milli strandveiða eða 

makrílveiða. Árið 2012 var einnig komið í veg fyrir að ein útgerð gæti verið með fleiri en einn 

bát á strandveiðum (Reglugerð um strandveiðar fiskveiðiárið 2011/2012 nr. 206/2012- 

Brottfallin).  

2.1.4.1. Reglur um strandveiðarnar: 

Reglugerð um strandveiðar hafa haldist nokkuð óbreyttar ár frá ári nema hvað varðar 

heildarúthlutun afla en sú úthlutun er uppfærð árlega, en þær reglur sem settar eru um 

strandveiðar eru eftirfarandi: 

 Hvert útgerð, eigandi eða einstaklingur getur einungis stundað strandveiðar á einu 

fiskiskipi (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Eigandi fiskiskips þarf að vera lögskráður á skipið. Ef fiskiskip er í eigu lögaðila þarf 

einungis einn eigandi lögaðilans að vera lögskráður á skipið. Í umsókn um veiðileyfið 

þarf að koma fram hver/hverjir er/eru eigendur lögaðilans og sá sem verður lögskráður á 

fiskiskipið á meðan strandveiðin fer fram (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Veiðar á föstudögum, laugardögum og sunnudögum og á lögbundnum frídögum eru 

ekki leyfðar (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Fiskiskip fær ekki leyfi til strandveiða hafi aflamark, í þorskígildum talið, verið flutt af 

því umfram það aflamark sem flutt hefur verið til þess á sama fiskveiðiári (Fiskistofa, 

e.d.-a). 

 Hver veiðiferð skal ekki vera lengur en 14 klst. og einungis er ein veiðiferð á dag 

leyfileg (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Skipstjóri skal ávallt tilkynna um upphaf veiðiferðar um næstu strandstöð og sjálfvirkur 

staðsetningarbúnaður skal vera um borð (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Aðeins má hafa fjórar handfærarúllur um borð og önnur veiðifæri skulu ekki vera um 

borð (Fiskistofa, e.d.-a). 
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 Heimilt er að draga 650 kg, í þorskígildum talið, af kvótabundnum tegundum í veiðiferð 

og landa skal öllum afla í lok veiðiferðar og hann vigtaður endanlega á Íslandi. 

Þorskígildi miðast við slægðan fisk (Fiskistofa, e.d.-a). 

 

2.1.4.2.  Veiðisvæði 

Landinu er skipt í fjögur veiðisvæði. Leyfi til strandveiða eru veitt á því svæði þar sem 

heimilisfesti útgerðaraðila viðkomandi báts er skráð og eingöngu er heimilt að landa afla 

innan þess veiðisvæðis á veiðitímabilinu.  

Veiðisvæðin voru upphaflega skipt svona: 

1) Eyja- og miklaholtshreppur til Skagabyggðar fengu úthlutað 1.316 tonnum af þorski 

2) Sveitarfélagið Skagafjörður til Grýtubakkahrepps fegnu úthlutað 936 tonn. 

3) Þingeyjasveit til Djúpavogshrepps fengu úthlutað 1013 tonn 

4) Sveitarfélagið Hornafjörður til Borgarbyggðar fengu úthlutað 690 tonn. 

(Helgi Áss Grétarsson, 2009). 

 

Í dag eru veiðisvæðin svona og var úthlutað á fiskveiðiárinu 2014/2015 

1) Svæði A: Eyja- og Miklaholtshreppur til Súðavíkurhrepps.  

Úthlutað var: 715 tonn í maí, 858 tonn í júní, 858 tonn í júlí og 429 tonn í ágúst  

samtals 2860 tonnum. 

2) Svæði B: Strandabyggð til Grýtubakkahrepps.  

Úthlutað var:  509 tonn í maí, 611 tonn í júní, 611 tonn í júlí og 305 tonn í ágúst  

samtals 2036 tonnum. 

3) Svæði C: Þingeyjarsveit til Djúpavogshrepps.  

Úthlutað var: 551 tonn í maí, 661 tonn í júní, 661 tonn í júlí og 331 tonn í ágúst  

samtals 2204 tonnum. 

4) Svæði D: Sveitarfélagið Hornafjörður til Borgarbyggðar.  

Úthlutað var:  600 tonn í maí, 525 tonn í júní, 225 tonn í júlí og 150 tonn í ágúst  

samtals 1500 tonnum. 

(Fiskistofa, e.d.-a). 
 

2.1.4.3.   Umsóknir og skilyrði sem uppfylla þarf 

Ýmis skilyrði þarf að uppfylla til að fá veiðileyfi á strandveiðar og eru þau helstu eftirfarandi: 

 Haffæri skips sem sækir um leyfi verður að vera í gildi þegar gildistökudagur veiðileyfis 

hefst en Siglingastofnun sér um útgáfu haffæriskírteina. 

 Strandveiðileyfi er ekki í boði fyrir s.k. „þróunarsjóðsbáta“. 

 Fiskistofu veitir aðeins einu skipi hjá hverri útgerð leyfi til strandveiða.  

 Eigandi fiskiskips þarf að vera lögskráður á skipið.  Þegar lögaðili er eigandi þarf einn 

eiganda lögaðila að vera lögskráður á skipið.  Í umsókn um strandveiðileyfi skal koma 

fram upplýsingar um eignarhald á lögaðilanum og hver kemur til með að vera lögskráðir 

á fiskiskipið, ásamt staðfestingu á að eigandinn eigi ekki aðild að öðru strandveiðileyfi. 

 Fiskistofu má ekki gefa út strandveiðileyfi til skips hafi aflamark í þorskígildum talið, 

umfram það aflamark sem flutt hefur verið til skips, verið flutt frá skipinu.  
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 Útgerð þarf að vera með heimilisfesti á því svæði sem sótt er um á (Fiskistofa, e.d.-a). 

 Heildargjald fyrir strandveiðileyfi er 72.000kr og skiptist í veiðileyfisgjald 22.000 og 

50.000 kr. sem ráðstafast til þeirra hafna þar sem strandveiðiafla er landað, sbr. 1. gr. 

laga nr. 33/2000 um veiðieftirlitsgjald.  

 Greiðsluseðill verður til í heimabanka útgerðar sem þarf að greiðast fyrir klukkan 21:00 

til að veiðileyfi sé virkt daginn eftir.  

(Fiskistofa, e.d.-a). 

 

2.1.4.4.  Gæði strandveiðiaflans 

Sjávarútvegur hefur verið ein stærsta útflutningsgrein Íslendinga í gegnum tíðina og því er 

mjög mikilvægt að gæðin séu sem allra best. Ísland hefur verið talið með gæðafisk og 

eftirspurn eftir fiski frá Íslandi hefur verið mikil (Sæmundur Árni Hermannsson, 2015). Árið 

2011 óskaði Sjávarútvegs-og landbúnaðarráðuneytið eftir því að Matís, Matvælastofnun og 

Fiskistofa gerðu úttekt á gæðum strandveiðiafla. Hafði þá verið í gagni átak á vegum 

Matvælastofnunar um aflameðferð hjá dagróðrabátum (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Margir þættir geta haft áhrif á gæði aflans og við úttekt Matís var litið sérstaklega til 

eftirfarandi þátta: 

 Ísun og kæling 

 Ormar í holdinu 

 Stærð og flokkun fisks 

 Blóðgun og slæging 

 Röðun og frágangur í kerum 

 Litur á roði 

 Verklag á fiskmörkuðum. 

Kæling á afla skiptir höfuðmáli fyrir gæði aflans og til að tryggja geymsluþol hans. Góð 

kæling hægir á örveruvexti og öðru niðurbroti fiskvöðvans og hægir á dauðastirðnun. 

Geymsluþol fisks fer mikið eftir því hversu hratt hann er kældur í upphafi og ef þorskur er 

kældur strax niður í 0°C þá er geymsluþol hans um 15 sólahringar. Þegar Matís kannaði 

hitastig aflans um borð í strandveiðibátum kom í ljós að það hefði lækkað á milli ára en árið 

2010 var meðalhitastigið 5,3°C og árið 2011 var það komið niður í 3,7°C,  þó var enn hluti 

aflans ekki nægilega kældur við löndun en kjörhitastig er í kringum 0°C (Jónas R. Viðarsson 

o.fl., 2011). 

Kvartað hefur verið yfir því að strandveiðifiskur sé með mikið af ormi í sér en nálægt landi á 

ákveðnum svæðum er þekkt að þar sé meira af ormi en annarsstaðar. Magn getur verið 

ártíðabundið og svæðabundið. Veðurfar getur haft mikil áhrif á þetta, en ef veður er vont 

heldur strandveiðiflotinn sig nær landi en ella (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). Lægra verð 

fæst fyrir þennan fisk þar sem það er bæði tímafrekt og dýrt að tína orminn úr flakinu og oft á 



22 
 

tíðum lítið eftir af flakinu þegar búið er að snyrta það og talið er að það kostaði á bilinu 5-10 

kr. að fjarlæga hvern orm úr fiskinum (Sæmundur Árni Hermannsson, 2015). Ekki var 

mældur hringormur í aflanum, en þess í stað ræddu rannsakendur Matís við fiskverkendur 

strandveiðiaflans og voru þeir allir sammála um algengara væri að mikill ormur væri í 

strandveiðiafla en öðrum afla og væri ástæðan sú að hann væri oft veiddur of nálægt landi 

(Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Kaupendur sem kaupa fiskinn á mörkuðum vilja vel flokkaðan fisk fyrir vinnslur sínar svo 

fiskurinn passi sem best í vélarnar. Oft er erfitt fyrir smábáta-sjómenn að stærðaflokka fiskinn 

um borð og áætla þeir oft stærð og þyngd hans og tilkynna um áætlaða meðalþyngd áður en 

komið er í land og hefur fiskurinn stundum verið það illa flokkaður að vinnslur hafi ekki geta 

notað fiskinn í vélar sínar vegna stærðar hans, hvort sem hann hefur verið of smár eða of stór 

(Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Mjög mikilvægt er að blóðga fiskinn sem fyrst eftir að hann er veiddur og láta hann svo blæða 

í ís eða krapa í dálítinn tíma áður en hann er ísaður í ker sem hann er geymdur í þar til hann 

kemur á fiskmarkaðinn. Strandveiðifiskur er yfirleitt ekki slægður á sjó og þess vegna seldur 

óslægður. Hinsvegar þolir óslægður fiskur í miklum hita yfir sumarmánuðina verr að bíða í 

langan tíma eftir að vera slægður og ef hann er ekki vel kældu skemmist hann hratt. Ekki er 

vitað til þess að kvartað hafi verið yfir blóðgun á fiskinum en slægingin var hinsvegar 

umdeild. Vegna mismikillar reynslu strandveiði-sjómannanna og aðstöðuleysis var talið að 

slæging um borð yrði jafnvel ekki góð (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Röðun og frágangur er gjarnan mjög misjafn hjá smábátasjómönnum. Oft er lítið pláss og eða 

erfitt að raða aflanum um borð sem geymdur er í lest. Fiskinum er gjarnan kastað niður í 

lestina úr töluverðri hæð eða sturtað á milli kera við löndun sem eykur hættuna á losi og mari 

á flökunum. Oft er sturtað á milli vegna þess að smábáta-sjómennirnir eru með sérútbúin ker 

um borð í bátum sínum til að nýta plássið sem best (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Hluti afla sem strandveiðibátar veiða er svokallaðir þaraþyrsklingur, en það er smár þorskur 

sem er veiddur mjög nálægt landi. Þorskurinn hefur tekið lit af þaranum umhverfis sig og er 

oft með mikið af hringorm í sér, flökin eru gjarnan lítil og roðið dökkt (Jónas R. Viðarsson 

o.fl., 2011). Oft á tíðum er erfiðara að selja þennan fisk á markaði (Sæmundur Árni 

Hermannsson, 2015). Í úttekt Matís var ekki hægt að kanna þetta sérstaklega með mælingum, 

en viðmælendur sögðu að þegar veður væri vont þá væri áberandi meira af slíkum fiski. 

Kaupendur lögðu áherslu á að markaðirnir ættu að bera ábyrgð á að greina frá ástandi aflans 
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hvað þetta áhrærir. Þannig myndu kaupendur geta sneytt frá því að kaupa þaraþyrskling og 

sjómenn myndu í framhaldinu hætta að sækja í hann (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

Meginhluti strandveiðiaflans er seldur á fiskmörkuðum eða um 80% sem Reiknisstofa 

Fiskmarkaða heldur utan um. Fiskmarkaðir sjá um að hitamæla aflann, vigta og endurísa og 

afgreiða til kaupandans. Eftirspurn eftir afla er meira en framboð og það ýtir undir að 

seljendur vandi sig ekki nægjanlega mikið við að passa uppá gæði aflans. Því verður oftar en 

ekki lítið samhengi milli gæða og verðs (Jónas R. Viðarsson o.fl., 2011). 

2.2.  Sjávarþorp á Íslandi 
Sjávarþorp á Íslandi hafa orðið fyrir margskonar breytingum á undanförnum áratugum. Sumar 

þessara breytinga tengjast reglum fiskveiðistjórnunar og aðrar breytingar eru af öðrum 

menningarlegum og efnahagslegum toga (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson 2006). 

Til dæmis getur kvóti safnast fyrir í stærri fyrirtækjum og flust frá dreifbýlunum (Haraldur L. 

Haraldsson, 2001) og veldur það atvinnutapi fyrir sjómenn og þá sem vinna í fiskvinnslu 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2007). Á sama tíma flytur ungt fólk í burtu í leit að betri 

atvinnumöguleikum og til að mennta sig (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson 2006). 

Með tækniframförum og betri samgöngum, ferðast einstaklingar meira og búa ekki endilega á 

þeim stað þar sem þeir eru fæddir og uppaldir (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson 

2006; Margrét Stefánsdóttir, 2010). Þessar breytingar þýða að þeir sem stjórna 

sveitarfélögunum þurfa að finna leiðir til að auka atvinnu fyrir þá sem velja að búa í 

sveitarfélögunum (Chambers og Carothers, 2016). 

2.2.1.  Rannsóknarsamfélögin þrjú: Bakkafjörður, Bolungavík og Grímsey 

Þau þrjú samfélög sem rannsóknin náði til eru Bakkafjörður, Bolungavík og Grímsey. Þau eru 

öll misjöfn að stærð og gerð og hafa orðið misjafnlega fyrir áhrifum af þeim breytingum sem 

rætt hefur verið um hér að ofan. Öll eru þau talin frekar afskekkt sjávarþorp, en samt sem áður 

eru þessi þrjú þorp svipuð öðrum sjávarþorpum á Íslandi. Á Bakkafirði bjuggu 86 manns árið 

2015 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands og hefur íbúum fjölgað að meðaltali um 3,5 íbúa 

á ári síðan 2011. Bakkafjörður er staðsettur við samnefndan fjörð sem er sunnan við Langanes 

á Norðausturlandi. Bakkafjörður er 652 kílómetra frá Reykjavík og 263 kílómetra frá 

Akureyri. Á Bakkafirði eru strandveiðar stór hluti af veiðunum á sumrin og því töluverð 

breyting á samfélaginu á sumrin, en fiskveiðar eru aðalatvinnugrein Bakkfirðinga og 

smábátaútgerð er aðallega stunduð þar. 
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Í Bolungavík bjuggu 906 manns árið 2015 samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands og hefur 

íbúum fjölgað að meðaltali um 10,25 íbúa á ári síðan 2011. Bolungavík er nyrsta byggð við 

sunnanvert Ísarfjarðardjúp og stutt er þaðan í góð fiskimið. Bolungavík er 468 kílómetra frá 

Reykjavík  og 571 kílómeter frá Akureyri en aðeins 13 kílómetra frá Ísafirði. Í Bolungavík er 

miklum afla landað og margskonar veiðar stundaðar allt árið um kring og því eru strandveiðar 

aðeins lítill hluti þeirra veiða sem stundaðar eru þar og því ekki miklar breytingar á 

samfélaginu á sumrin, en þó einhverjar.  

Í Grímsey bjuggu 76 manns árið 2015 og hefur íbúafjöldi staðið í stað síðan 2011. Grímsey er 

eyja og er 40 kílómetra norður af meginlandi Íslands. Hún er nyrsta byggð Íslands og byggir 

þorpið afkomu sína á sjávarútvegi. Til eyjunnar eru reglulegar ferðir með ferjunni Sæfara frá 

Dalvík sem taka um 3 klst. aðra leiðina og flug frá Akureyri sem tekur um 25-35mínútur. Í 

Grímsey hafa orðið miklar breytingar á undanförnum árum, en frá árunum 2005-2006 hafa 

verið seldar miklar veiðiheimildir og mikil kvótaskerðing átti sér stað árið 2007 (Monika 

Margrét Stefánsdóttir, 2010). Því hefur aðalatvinnugrein Grímseyinga, fiskveiðar og vinnsla, 

staðið höllum fæti undanfarin ár.  
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3. Gagnaöflum og aðferðafræði 
Eins og talað var um í inngangi, voru meginspurningar skýrslunnar þessar : 

 Hver er sýnilegur ávinningur af strandveiðum fyrir byggðirnar/bæjarfélögin sem 

rannsóknin nær til?  

 Hvernig er hægt að styrkja byggðir enn frekar í framtíðinni með strandveiðum ?  

Til þess að svara þessum spurningum voru notaðar tvær aðferðir. Í fyrsta lagi í skýrslunni var 

notast við töluleg gögn frá Hagstofu Íslands og Reiknistofu Fiskmarkaðanna til að draga 

saman þróun í strandveiðum síðustu árin. Þau gögn mynda helstu tölulegar upplýsingar um 

veiðar á þeim árum sem strandveiðar hafa verið stundaðar. Gögn frá Hagstofu Íslands og 

Reiknistofu Fiskmarkaðanna voru einnig skoðuð samhliða útkomu úr spurningakönnuninni í 

Bolungavík, Bakkafirði og Grímsey. Þessi samfélög voru valin úr þremur mismunandi 

landhlutum og eitt af hverju veiðisvæði strandveiðanna fyrir utan D-svæðið því þau eru öll 

mismunandi samfélög og misháð smábátaútgerð á landsbyggðinni.  

Í öðru lagi var gerð skrifleg spurningakönnun, megindleg rannsókn, (10-12 spurningar; 

viðauki 1a-d) og dreift til fjögurra mismunandi starfsstétta í samfélögunum til að fá sem 

breiðasta sjónarmið svarenda af strandveiðum í þeirra samfélagi. Kannanir geta safnað 

upplýsingum sem hægt er að nota til að bera saman hjá mörgum einstaklingum á staðlaðan 

hátt, en á sama tíma er hægt að nota þær til að lýsa muninum hjá fáum svarendum (H. Russell 

Bernard, 2006). Á sama tíma, getur könnun tryggt nafnleysi á meðal svarenda en getur einnig 

sýnt hlutdrægni fyrir minni rannsóknir (H. Russell Bernard, 2006). Þrátt fyrir að venjan sé í 

megindlegum rannsóknum að hafa stærra úrtak þá var það talið hæfilegt fyrir þessa skýrslu að 

velja aðeins 12 manns fyrir úrtakið þar sem tímarammi skýrslunnar gaf ekki leyfi til stærra 

úrtaks. Þessir tólf einstaklingar sem valdir voru eru lykilstarfsmenn í hverju samfélagi fyrir 

sig og hafa hver og einn sérþekkingu á áhrifum strandveiða á samfélögin. Þær starfsstéttir sem 

urðu fyrir svörum voru: 

1. Bæjarstjóri / Bæjarfulltrúi 

2. Yfirmaður fiskmarkaðar 

3. Verslunarstjóri 

4. Hafnarstjóri  
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Haft var samband við svarendur símleiðis og var spurningunum ýmist svarað símleiðis eða 

með tölvupósti. Niðurstöðurnar voru teknar saman og greindar með lýsandi tölfræði í Excel 

þar sem svarenda fjöldi voru aðeins fáir einstaklingar. Svörum var safnað frá öllum 

einstaklingum nema einum verslunarstjóra sem talað var við við upphaf rannsóknarinnar og 

ætlaði að svara en í lokin náðist ekki í hann og því fengust ekki svör frá honum, og 

niðurstöðurnar voru því greindar sem nemur fjarveru í þessari könnun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4. Strandveiðar árin 2009-2015. 
Á mynd 2 má sjá heildarafla strandveiðibáta árin 2009-2015 og er aflinn mestur í júlí fyrir 

utan þrjú ár 2009, 2010 og 2012. Þrátt fyrir fækkun báta frá árinu 2013 hefur heildaraflinn 

sem landaður hefur verið, ekki minnkað og haldist nokkuð í stað. Í töflu 1 má sjá leyfilegan 

hámarksafla og heildarafla á strandveiðum árin 2009-2015 og hefur strandveiðiflotinn farið 

fram úr leyfðum hámarksafla öll árin nema árið 2015.  

 

Mynd 2. Heildarafli strandveiða árin 2009-2015  (Heimild Hagstofa Íslands). 

Tafla 1. Hámarks- og heildarafli á strandveiðum. (Heimild Fiskistofa, 2016) 

Ár 
Hámarksafli 

(Kg) 
Heildarafli 

(kg) 
Umframveiði 

(kg) 

2009 3.955.000 4.028.089 -73.089 

2010 6.000.000 6.363.000 -363.000 

2011 8.499.000 8.543.806 -44.806 

2012 8.600.000 8.749.224 -149.224 

2013 8.600.000 8.665.872 -65.872 

2014 8.600.000 8.700.955 -100.955 

2015 8.600.000 8.567.565 32.435 

 

Ef skoðað er hlutfall strandveiða af lönduðum afla eftir heimahöfnum í höfnum landsins er 

prósentuhlutfallið mjög misjafn eins og sjá má á mynd 3 og 4. Á myndunum má sjá hlutfall 

strandveiða í öllum höfnum landsins árið 2014 miðað við skráðar heimahafnir skipanna og í 

viðauka 2 má sjá nánari útlistun á þessari töflu. Í fimm höfnum af þessum 76 voru 

strandveiðar 100% af lönduðum afla yfir mánuðina maí – ágúst. Þess ber þó að geta að í 
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öllum fimm tilvikum var landað innanvið 30 tonnum í þessum höfnum mánuðina maí – ágúst. 

Á Bíldudal er 92,7% afla yfir mánuðina maí – ágúst strandveiðiafli og er það 202 tonn af 218 

tonnum. Í Haganesvík er 78,9% afla í mánuðunum maí – ágúst strandveiðiafli en í tonnum 

talið þá eru það 15 af 19 tonnum. Í Norðurfirði er 61,5% afla yfir mánuðina maí – ágúst 

strandveiðiafli og eru það 99 tonn af 191 tonnum. Á Kópaskeri er 57% afla yfir mánuðina maí 

– ágúst strandveiðiafli og er það 102 tonn af 179 tonnum. Í Mjóafirði er 56,7% afla yfir 

mánuðina maí – ágúst strandveiðiafli og er það 17 tonn af 30 tonnum. Það sem vekur athygli 

er að í sumum bæjarfélögum eru aðeins fáir bátar sem stunda fiskveiðar og landa ekki í sinni 

heimahöfn og jafnvel er engin höfn í því bæjarfélagi þar sem þeir eru skráðir, má þar nefna 

Blönduós þar sem er skráður strandveiðiafli en enginn bátur er að landa þar.  

Ef skoðaðar eru þær hafnir þar sem mestum afla er landað yfir mánuðina maí-ágúst má sjá í 

töflu 2 að strandveiðin er ekki stór hluti af þeim afla. Í Vestmannaeyjum var landað 54.415 

tonnum en aðeins 51 tonn eða 0,1% er skráður strandveiðiafli. Í Reykjavík var landað 47.498 

tonnum og var skráður strandveiðiafli 163 tonn sem er um 0,3%. Þar sem mestum 

strandveiðiafla var landað var mjög misjafnt hlutfall af lönduðum heildarafla yfir mánuðina 

maí – ágúst og var það allt frá 33,1% á Stöðvarfirði þar sem mestum strandveiðiafla var 

landað árið 2014 og allt niður í 2,2%, ef skoðuð eru þau 15 bæjarfélög þar sem mestum 

strandveiðiafla var landað. En þó er strandveiðiaflinn yfir 200 tonn í öllum þessum 15 

bæjarfélögum.  

Tafla 2. Þær 15 hafnirnar þar sem mestum strandveiðiafla var landað árið 2014 

Hafnir 
Strandveiðar eru % 

af heildarafla 
hafnar árið 2014 

Allur afli 
maí-ágúst 

Strandveiði 
afli 

Stöðvarfjörður 33,1% 1473 488 

Patreksfjörður 17,4% 1969 343 

Húsavík 13,5% 2506 339 

Ísafjörður 8,3% 3982 331 

Hornafjörður 2,2% 14295 310 

Grundarfjörður 8,1% 3820 309 

Djúpivogur 20,6% 1483 305 

Hólmavík 28,4% 941 267 

Bolungarvík 6,5% 4033 263 

Ólafsvík 8,6% 2961 256 

Stykkishólmur 14,7% 1738 255 

Breiðdalsvík 29,2% 720 210 

Dalvík 5,2% 3945 205 

Bíldudalur 92,7% 218 202 

Siglufjörður 8,3% 2433 201 



29 
 

 

 

Mynd 3. Hlutfall strandveiðiafla í heildarafla  eftir heimahöfnum skipa 2014 (heimild Hagstofa Íslands) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akureyri

Arnarstapi

Árskógssandur

Akranes

Árskógsströnd

Bíldudalur

Borgarfjörður Eystri

Blönduós

Bolungarvík

Bakkafjörður

Breiðdalsvík

Brjánslækur

Borgarnes

Djúpivogur

Drangsnes

Djúpavík

Dalvík

Eskifjörður

Eyrarbakki

Flateyri

Flatey á Breiðafirði

Fáskrúðsfjörður

Grímsey

Grundarfjörður

Garður

Grenivík

Gjögur

Grindavík

Hnífsdalur

Hofsós

Hauganes

Hellissandur

Hornafjörður

Hrísey

Hafnarfjörður

Hólmavík

Húsavík

Strandveiðar eftir heimahöfn skipa 2014



30 
 

 

Mynd 4. Hlutfall strandveiðiafla í heildarafla  eftir heimahöfnum skipa 2014 (heimild Hagstofa Íslands) 

Ef skoðað er landaður strandveiðiafli í tonnum á myndum 5 og 6 má sjá að í flestum 

bæjarfélögum er verið að landa á milli 500-1000 tonnum yfir tímabilið 2009-2014. Í viðauka 

3 má sjá nánari útlistun á löndunartölum.  
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Mynd 5. Landaður strandveiðiafli 2009-2014 eftir heimahöfnum skipa. (heimild Hagstofa Íslands) 
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Mynd 6. Landaður strandveiðiafli 2009-2014 eftir heimahöfnum skipa. (heimild Hagstofa Íslands) 
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Á mynd 7 er samanburður á meðalverði, á óslægðum færaþorski og öllum lönduðum 

óslægðum þorski hjá Reiknistofu Fiskmarkaðanna, mánuðina maí-ágúst, og árin 2009-2015. 

Má sjá að meðalverðið er langhæst árið 2012. Meðalverð á lönduðum óslægðum færaþorski 

og öllum lönduðum óslægðum þorski helst nokkuð í hendur og hefur verið nokkuð stöðugt 

síðan árið 2010 en árin 2009 og 2012 eru aðeins frábrugðin að því leyti að meðalverð árið 

2009 er frekar lágt eða um 239kr/kg og er hæst árið 2012 eða um 335kr/kg.  

 

Mynd 7. Meðalverð á óslægðum færaþorski og öllum óslægðum þorski árin 2009-2015 

 (Heimild Reiknistofa Fiskmarkaðanna). 

Á mynd 8 má sjá samanburð á slægðum færaþorski og öllum lönduðum slægðum þorski hjá 

Reiknistofu Fiskmarkaðanna, mánuðina maí-ágúst, og árin 2009-2015. Árin 2012 og 2013 

vekur athygli að meðalverð á öllum lönduðum slægðum þorski er mun hærra en landaður 

slægður færaþorskur, en verðið fer í 415kr/kg árið 2012 sem rekja má í mánuðina júní og júlí 

en þá virðist eftirspurn vera mikil og framboð ekki að annað eftirspurn og því fer verðið hátt 

upp, þó er þetta ekki marktækt þar sem það er lítið magn á bakvið þessar tölur. Árið 2013 er 

verðið 378kr/kg og þá er verðið lægst í júlí mánuði. Önnur ár helst verðið nokkuð í hendur. 

Nánari útlistun á þessum tölum má sjá í viðauka 5. 

238

314
302

334

281
302 302

239

312
295

335

287
300 301

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kr
/k

g

Meðalverð á óslægðum færaþorski og öllum óslægðum þorski 
árin 2009-2015

ÓSLÆGT Færaþorskur ÓSLÆGT Allur þorskur



34 
 

 

Mynd 8. Meðalverð á slægðum færaþorski og öllum slægðum þorski árin 2009-2015 

 (Heimild Reiknistofa Fiskmarkaðanna). 

Á myndum 9 og 10 má sjá heildarverðmæti á færaþorski og öllum lönduðum þorski hjá 

Reiknistofu Fiskmarkaðanna. Hefur óslægður færafiskur aukist mikið af heildaraflaverðmæti 

síðan árið 2012, og hefur hann verið yfir helmingur af öllum þorskafla þessa mánuði sem 

strandveiðar hafa verið. Slægður færafiskur hefur minkað frá árinu 2012 og er aðeins lítill 

hluti af lönduðum slægðum þorskafla hjá Reiknistofu Fiskmarkaðanna. 

 

Mynd 9. Heildarverðmæti Óslægðs færaþorsks og alls landaðs þorsks árin 2009-2015 hjá Reiknistofu 
Fiskmarkaðanna  (Heimild Reiknistofa Fiskmarkaðanna). 
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Mynd 10. Heildarverðmæti Óslægðs færaþorsks og alls landaðs þorsks árin 2009-2015 hjá Reiknistofu 
Fiskmarkaðanna  (Heimild Reiknistofa Fiskmarkaðanna). 

 

 

Mynd 11. Aflaverðmæti óslægð færaþorsks af óslægðum heildar lönduðum þorskafla hjá Reiknistofu 
Fiskmarkaðanna  (Heimild Hagstofa Ísland, Reiknistofa Fiskmarkaðanna). 
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4.1  Bakkafjörður, Bolungavík og Grímsey. 
Ef skoðað er hlutfall strandveiða í þeim bæjarfélögum þar sem lagður var fyrir spurningalisti 

má sjá að hlutfallið var mjög misjafnt á milli bæjarfélaganna af heildar afla sem þar var 

landað. Á Bakkafirði voru strandveiðar stór hluti af heildarveiði yfir sumarmánuðina eins og 

sjá má á mynd 12, en minnkuðu töluvert frá árinu 2013 til ársins 2014. Árið 2013 voru 

strandveiðar um helmingur af heildarveiði í júlí og ágúst. Strandveiðar voru að meðaltali 24% 

af heildarveiði yfir árin 2009-2014. 

 

Mynd 12. Hlutfall Strandveiða af heildarveiði á Bakkafirði árin 2009-2014  (Heimild Hagstofa Íslands). 

Ef skoðaðar eru heildarlöndunartölur fyrir Bakkafjörð má sjá að á árunum 2000-2001 og 
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saman. Júlí mánuður hefur alltaf verið töluvert hærri í löndunartölum þrátt fyrir að aðra 

mánuði hafi lítið verið landað. Löndunartölur má sjá í viðauka 4.  

Á mynd 13 má sjá strandveiðihlutfall á Bolungavík og er hlutfall á Bolungavík afskaplega 

svipað í gegnum árin fyrir utan upphafsárið 2009. En strandveiðar voru að meðaltali 5% af 

heildarafla yfir árin 2009-2014. 
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Mynd 13. Hlutfall Strandveiða af heildarveiði í Bolungavík árin 2009-2014 (Heimild Hagstofa Íslands). 

Ef skoðaðar eru löndunartölur fyrri Bolungavík má sjá að til ársins 2004 var töluverðum afla 
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Mynd 14. Hlutfall Strandveiða af heildarveiði í Grímsey árin 2009-2014 (Heimild Hagstofa Íslands). 

Á árunum 2001-2006 var landað um 3.000-3.200 tonnum í Grímsey en aflinn dróst saman 

árin 2007-2008 um 500-800 tonn . Frá árinu 2009 hefur aflinn verið breytilegur en árið 2015 

var aflinn 2.100 tonn, en Grímseyingar hafa barist fyrir að halda aflaheimildum í eyjunni. 

Löndunartölur má sjá í viðauka 4.  

Tafla 3.  Hlutfall strandveiðiafla í höfnunum þremur af heildarafla. 

Hafnir 

Strandveiðar 
eru % af 

heildarafla 
hafnar árið 

2014 

Allur afli 
maí-ágúst 

strv.afli í 
tonnum 

Sæti af 73 
heima- 
höfnum 

Bolungavík 6,5% 4.033 263 9 

Bakkafjörður 24,4% 353 86 41 

Grímsey 7,2% 861 62 45 

 

Í töflu 3 má sjá hlutfall strandveiða af heildarafla hafnanna árið 2014 og hversu mörg tonnum 

var landað í hverri höfn. Einnig má sjá hversu mikill strandveiðiaflinn var í hverri höfn. 

Vekur athygli að í Bolungavík var heildarafli tímabilsins maí – ágúst 4.033 tonn og 

strandveiðiafli var 263 tonn og því aðeins 6,5% af heildar afla sem landað var í Bolungavík. 
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aflahæstu strandveiðihöfnum landsins. Í Grímsey var heildarafli 861 tonn og 

heildarstrandveiðiafli 62 tonn eða 7,2% af heildaraflanum. Grímsey er í 45 sæti yfir aflahæstu 

strandveiðihafnir landsins. 
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5 Niðurstöður spurningakönnunar sem lögð var 

fyrir í Bolungavík, Grímsey og Bakkafirði. 
Þegar skoðuð eru svör samfélaganna í heild sinni voru svarendur sammála um að strandveiðar 

ættu að skila einhverju til samfélagsins en munur var á milli samfélaga hversu mikið þeim 

fannst strandveiðar raunverulega skila til samfélagsins, sögðu svarendur í Grímsey og á 

Bakkafirði að strandveiðar skili miklu til samfélaganna en í Bolungavik voru svarendur 

sammála um að strandveiðar skili ekki miklu til samfélagsins. Tekin voru meðaltöl svaranna 

og túlkað út frá þeim en í töflu 4 merkir:    

1= engu 

2 = litlu 

3 =  hlutlaus 

4 = miklu  

5 =  mjög miklu 

Tafla 4. Meðaltalsvörun á Bakkafirðir, Bolungavík og Grímsey. 

Sp. Bakkafjörður Bolungavík Grímsey Bæjarstjóri Fiskmarkaður Hafnarvörður Verslun

1 4,25 2,67 4,00 3,67 3,67 3,33 4,50

2 4,75 4,67 4,75 5,00 4,67 4,33 5,00

3 3,50 2,00 4,25 3,67 3,67 3,00 3,00

4a 3,50 3,33 4,00 3,33 3,33 4,00 4,00

4b 4,00 3,33 3,50 3,33 3,33 3,00 4,00

Sp. 1 Telur þú að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins ?

Sp. 2 Finnst þér það skipta máli að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins þar 

sem aflanum er landað?

Sp. 3 Verður þú var/vör við breytingar í byggðarfélaginu þegar strandveiðar hefjast á vorin ?

Sp. 4 Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til byggðarlagsins ?

a Meiri innkomu:
b Meiri atvinnu:

Meðaltal svara eftir samfélögum Meðaltal svara eftir atvinnu innan samfélagsins

 

Í Grímsey og á Bakkafirði urðu svarendur varir við breytingar á vorin þegar strandveiðar 

hefjast en í Bolungavík verða svarendur lítið varir við breytingar þegar strandveiðar hefjast á 

vorin. Ef skoðað var hvort svarendur telji að strandveiðar skili einhverju aukalega til 

byggðarlagsins í formi meiri innkomu eða atvinnu þá voru svörin mjög mismunandi eftir 

samfélögum. Í Grímsey og Bolungavík töldu svarendur að innkoma væri talsvert meiri yfir 

strandveiðimánuðina en lítið um meiri atvinnu. Á Bakkafirði töldu svarendur að atvinna 

aukist frekar yfir strandveiði mánuðina heldur en innkoman.  
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Þegar skoðuð voru svör eftir atvinnu í samfélögunum fannst öllum að strandveiðar ættu að 

skila einhverju til samfélagsins en mismunandi var eftir atvinnu innan samfélaganna hversu 

mikið þeim fannst strandveiðar skila til samfélagsins. Einna helst fannst bæjarstjórum 

samfélaganna það mikilvægast að strandveiðar skili einhverju til samfélagsins eins og sjá má í 

töflu 5. Þeir töldu að það væri fjárhagsleg aukning fyrir bæjarfélögin af strandveiðum en hins 

vegar fannst þeim gistiþjónustan ekki aukast við strandveiðar. Einn bæjarstjóri tók það fram 

að strandveiðar hefðu litlar breytingar í för með sér hvað varðar tekjur sveitarfélagsins. 

 

Verslunarrekendur í samfélögunum töldu að strandveiðar skiluðu mjög miklu til 

samfélaganna, en hins vegar voru þeir hlutlausir varðandi breytingar í byggðarlaginu á vorin 

þegar strandveiðar hefjast. Verslunarrekendur töldu að það væri aukin atvinna og aukin 

innkoma í samfélögunum vegna strandveiðanna. Hafnarverðir í samfélögunum þremur töldu 

ekki að strandveiðar sköpuðu meiri atvinnu fyrir hafnirnar, en að þær sköpuðu samt sem áður 

meiri innkomu fyrir hafnirnar. Einn svarandi frá Bakkafirði sagði að aukin innkoma í 

sveitarfélögunum væri helst í formi aflagjalda og vinnslugjalda til hafnarinnar og aukin 

atvinna í formi þjónustu við höfnina. Hafnarverðir allra þriggja samfélaganna verða hins 

vegar varir við aukningu á bátaumferð í höfnunum á strandveiðimánuðunum. Umsjónarmenn 

fiskmarkaðanna töldu að það væri smávægilega aukning á innkomu og atvinnu á 

fiskmörkuðum yfir strandveiðimánuðina. 

 

Þegar skoðuð var ánægja með reglur strandveiðanna voru flestir svarenda óánægðir með 

fjögurra daga regluna, en ánægðir með 14 klukkustunda regluna og svæðaskiptinguna. 

Bæjarstjórar samfélaganna voru þeir sem voru síst ánægðir með fjögurra daga regluna eins og 

sjá má í töflu 6. Í Bolungavík voru svarendur mjög óánægðir með fjögurra daga regluna, á 

Bakkafirði óánægðir, en í Grímsey voru svarendur nokkuð ánægðir með fjögurra daga 

regluna. Tekin voru meðaltöl svaranna og túlkað út frá þeim en í töflu 5 merkir:    

1= mjög ósammála  

2 = ósammála 

3 =  hlutlaus 

4 = sammála  

5 =  mjög sammála 
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Tafla 5. Meðaltalsvörun á Bakkafirðir, Bolungavík og Grímsey. 

Sp. Bakkafjörður Bolungavík Grímsey Bæjarstjóri Fiskmarkaður Hafnarvörður Verslun

7a 2,25 1,33 4,00 2,33 3,00 2,67 2,50

7b 3,75 4,33 4,00 4,00 4,33 3,67 4,00

7c 3,50 3,00 4,00 3,33 3,67 3,33 4,00

8a 2,50 1,33 2,00 1,67 2,33 1,67 2,50

8b 4,00 1,30 2,25 2,67 2,33 2,00 4,00

8c 4,00 3,67 2,50 4,00 2,33 3,33 4,00

8d 2,50 1,67 2,50 2,00 2,33 2,67 2,00

7 Hversu ánægður eða óánægður ertu með eftirfarandi:

a 4 daga reglu   

b 14 klukkustunda reglu

c Núverandi svæðisskiptingu

8 Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum

a Strandveiðar ættu að vera allt árið     

b Strandveiðibátar ættu aðeins að landa í sinni heimahöfn

c Skipstjórar ættu að ráða hvaða 4 daga vikunnar þeir róa

d Strandveiðisvæði ætti að vera bundið heimahöfn og ákveðnu svæði 

þar út fyrir (fleiri svæðaskiptingar)

Meðaltal svara eftir samfélögum Meðaltal svara eftir atvinnu innan samfélagsins

 

 

Í heildina litið voru svarendur sammála um að strandveiðar ættu ekki að vera allt árið og 

einnig voru þeir sammála um að bátarnir ættu ekki að vera bundnir því að landa í sinni 

heimahöfn, hins vegar sögðu svarendur á Bakkafirði að bátarnir ættu einungis að landa í sinni 

heimahöfn. Svarendur voru í heild litið sammála því að skipstjórar strandveiðibáta ættu að 

ráða því hvaða fjóra daga vikunnar þeir róa, en svarendur fyrir fiskmarkaði voru ósammála og 

vildu ekki breyta því hvaða fjóra daga vikunnar bátar réru. Í heildina litið voru svarendur 

ósammála því að strandveiðisvæðin ættu að vera bundin heimahöfn og ákveðnu svæði þar út 

fyrir og mátti sjá að þar voru allir sammála hvort sem skoðað var eftir samfélögum eða 

atvinnugrein í samfélögunum. 

 

Í opnu spurningunum kom það helst fram að mörgum fannst það þurfa að breyta fjögurra daga 

reglunni; oftast var það vegna veðurfars. Einn viðmælenda sagði að ef skipstjórar réðu hvaða 

fjóra daga þeir róa þá væru þeir ekki að hætta á að fara út í vondum veðrum bara til að geta 

farið út þá daga sem er leyfilegt að fara. Nokkrir svarenda komu með þá hugleiðingu að 

löndun og vinnsla fisksins ætti að fara fram í heimabyggð, en ekki að vera sent í burtu til 

frekari vinnslu. Þar með ætti aflinn að skapa meiri atvinnu og tekjur fyrir samfélagið. 
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6 Samantekt og umræður 

Í ljósi þess að skoðað var hvort einhver sýnilegur ávinningur væri af strandveiðum þá var það 

athyglisvert að öllum viðmælendum spurningakönnunar fannst það mikilvægt að strandveiðar 

skili einhverju til samfélagsins, en skiptar skoðanir voru á því hversu mikið þær raunverulega 

skila til samfélagsins. Helst töldu viðmælendur að strandveiðar skili innkomu í formi 

aflagjalda og vinnslugjalda, en einnig er úthlutað af strandveiðileyfagjaldi til þeirra hafna sem 

aflanum er landað. Meirihluti viðmælenda taldi að innkoma í samfélögunum væri meiri en 

atvinna, en hvort skyldi vera mikilvægara fyrir samfélögin? Viðmælendur sem ráku verslanir í 

samfélögunum þremur urðu varir við breytingar þessa mánuði sem strandveiðar standa yfir en 

tengdu það ekki endilega við strandveiðarnar sjálfar, það er kannski bara aukinn 

ferðamannastraumur sem þeir verða varir við. 

Þær bakgrunnsupplýsingar sem safnað var í þessari skýrslu sýna að fiskveiðistjórn hefur 

breyst með tímanum á Íslandi. En spurningin er, hvað er hægt að gera til að styrkja byggðir 

enn frekar og til að strandveiðar skili meiru til samfélaganna,? það væri þess virði að leggja í 

aðra rannsókn til að kanna það ítarlegra. Ætti að lengja tímabilið örlítið eða auka kvótann í 

strandveiðar? Flestir viðmælendanna voru þó sammála um að það þyrfti að endurskoða 

fjögurra daga regluna og ef til vill breyta henni þannig að skipstjórar ráði því hvaða fjóra daga 

vikunnar þeir róa.  Helst voru það þó  fiskmarkaðirnir sem vildu ekki breyta fjögurra daga 

reglunni og er það athyglisvert með það í huga að þá hafa þeir ekki lengur stjórn á því hvaða 

daga þeir eru að selja fiskinn og þar af leiðandi að vinna. Getur mögulega verið að hvatinn sé 

lítill sem enginn til að passa gæði strandveiðiafla hjá fiskmörkuðum eða er vinnuumhverfinu 

ábótavant? 

Það virðist vera gegnumgangandi í strandveiði umhverfinu að ef það er vont veður þá fari 

bátar samt sem áður út til að ná í dagtakmarkið sitt. En virðist það vera meira á þeim svæðum 

þar sem svæðalokanir eru algengar? Það eykur slysahættu mjög mikið að fara út í vondu veðri 

á smábát bara til þess eins að ná í dagtakmarkið sitt. Breyting á fjögurra daga reglunni myndi 

jafnvel leiða til þess að þegar veður er vont að þá eru menn ekki að veiða nær landi þar sem 

fiskurinn er ormmikill og svokallaður þaraþyrsklingur. Það rýrir verðmæti fisksins mjög 

mikið að koma með ormmikinn þaraþyrskling að landi. Mögulega minnkar sú skoðun á 

strandveiðum að þær séu ólympískar keppnisveiðar ef menn eru ekki lengur að keppast við að 

fara þá fjóra daga sem þeir mega róa heldur eru að fara þegar veður er gott og sækja góðan 

afla og ekki fisk sem er veiddur við ströndina. 
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Frá því að strandveiðar voru settar á hafa þær verið gangrýndar fyrir að skila illa kældum afla 

að landi og voru gerðar úttektir á aflanum árin 2010-2011 af Matís. Frá 2011 hefur ekki verið 

gerð slík rannsókn en velta mætti fyrir sér hvort aflaverðmæti handfærafisks mætti ekki að 

hluta til rekja til þessara rannsókna þar sem sýnt var fram á vankunnáttu hjá hluta af 

smábátasjómönnum í aflameðferð og kælingu aflans. Gaman væri að gera slíka könnun í dag 

og sjá hvort aflameðferð og vitund manna á kælingu hafi farið fram eða versnað. Nokkuð ljóst 

er að það þarf að skoða betur verklag við strandveiðar og hvernig hægt sé að bæta og tryggja 

gæði aflans. Kæling aflans er einna mikilvægast og þarf að fræða sjómenn betur um hvaða 

áhrif það hefur að koma með ókældan afla að landi yfir heitustu sumarmánuðina og jafnvel 

verðfella slíkan afla á mörkuðum. Þó hefur það verið í sumum höfnum að erfitt getur verið að 

fá nægjanlega mikinn ís til að kæla aflann það vel að það sé ásættanlegt. Eftirlit þarf í landi 

með kælingu sem og tryggja að allir hafi aðgang að nægum ís til að kæla aflann. Rætt hefur 

verið um ýmsar aðgerðir til að bæta verklag fiskmarkaða og meðal annars hefur verið lagt til 

að skylda markaði til að selja einungis afla á gólfi, skylda þá til að vélflokka, slægja og 

jafnvel gæðameta fyrir uppboð. En slíkar aðgerðir krefjast reglugerða frá stjórnvöldum því 

annars er erfitt að framfylgja þeim. Mögulegt væri að halda námskeið annað hvert ár fyrir 

smábátasjómenn til að ítreka mikilvægi þess að kæla aflann, tryggja hreinlæti og rétta 

aflameðferð og ef til vill væri hægt að skylda sjómenn til að sækja þessi námskeið í annað 

hvert skipti ef sótt er um strandveiðileyfi.  

Gögn frá Hagstofu Íslands og Reiknistofu Fiskmarkaðanna ásamt niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni sýna að strandveiðar hafa mismunandi áhrif í mismunandi samfélögum. 

Tölur í Bolungavík sýna að strandveiðar eru aðeins 5% af heildarveiði samkvæmt mynd 12 og 

því eru niðurstöður úr spurningakönnum samkvæmt því og koma ekki á óvart, þeir virðast 

finna minnst fyrir breytingum við strandveiðar. Hins vegar eru strandveiðar mikið stærri hluti 

af heildarveiðum á Bakkafirði og Í Grímsey. Á Bakkafirði er strandveiðin 24% af heildarveiði 

yfir strandveiðitímabilin árin 2009-2014 og telja viðmælendur á Bakkafirði að þær skili 

töluverðri innkomu til samfélagsins. Í Grímsey eru strandveiðar um 7% að meðaltali yfir árin 

2009-2014 og telja þeir einnig að strandveiðar skili þó nokkru til samfélagsins.  

Það er nauðsynlegt að gefa sem flestum tækifæri á að starfa í sinni heimabyggð og án mikils 

kostnaðar það er því nauðsynlegt að endurskoða strandveiðarnar til að gera þær sem 

hagkvæmastar fyrir alla aðila sem að þeim koma. En frekari rannsóknir þyrfti til að kanna 

hvernig best væri að endurskoða þær. Í framtíðinni þyrftu stjórnvöld því skoða reglu eins og 
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fjögurra daga regluna og taka tillit til breytileika í sjávarbyggðum og mismunandi reynslu 

þeirra af strandveiðum. 
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8. Viðaukar 
Viðauki 1a. Spurningalisti til bæjarstjóra/bæjarfulltrúa 

 

 

 

Mikilvægi og áhrif fyrir bæjarfélag: 

1. Telur þú að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins ? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

2. Finnst þér það skipta máli að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins þar sem 

aflanum er landað? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

3. Verður þú var/vör við breytingar í byggðarfélaginu þegar strandveiðar hefjast á vorin ? 

Engar / litlar / hlutlaus / miklar / mjög miklar 

Hvernig?  

4. Telur þú að það sé einhver fjárhagslegur ávinningur af strandveiðum fyrir byggðarlagið ? 

  Enginn / lítill / hlutlaus / mikill / mjög mikill 

5. Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til byggðarlagsins ? 

Meiri innkomu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Meiri atvinnu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

6. Telur þú að gistiþjónusta aukist yfir strandveiðimánuðina á svæðinu (maí-ágúst)? 

  Ekkert / lítið / hlutlaus / frekar mikið / mjög mikið 

Fyrirkomulag strandveiða: 

7. Hversu ánægður eða óánægður ertu með eftirfarandi:  

Mjög óánægð/ur  /  Óánægð/ur /  Hlutlaus /  ánægður  / Mjög ánægður 

4 daga reglu      

14 klukkustunda reglu 

Núverandi svæðisskiptingu 

8. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

Mjög ósammála / Ósammála / Hlutlaus / Sammála / Mjög sammála 

 

Strandveiðar ættu að vera allt árið      

Strandveiðibátar ættu aðeins að landa í sinni heimahöfn 

Skipstjórar ættu að ráða hvaða 4 daga vikunnar þeir róa 

Strandveiðisvæði ætti að vera bundið heimahöfn og ákveðnu svæði þar út fyrir (fleiri 

svæðaskiptingar) 

 

9. Eru einhverjar aðrar strandveiðireglur sem ætti að breyta?   

10. Hvað finnst þér að megi breyta varðandi fyrirkomulag strandveiða?  

11. Hvað er hægt að gera til að þjóna byggðunum betur með strandveiðum ? 
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Viðauki 1b. Spurningalisti til hafnarstjóra 

 

Mikilvægi og áhrif fyrir bæjarfélag: 

1. Telur þú að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins ? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu  

2. Finnst þér það skipta máli að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins þar sem 

aflanum er landað?  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

3. Verður þú var/vör við breytingar í byggðarfélaginu þegar strandveiðar hefjast á vorin ? 

Engar / litlar / hlutlaus / miklar / mjög miklar  Hvernig?     

4. Telur þú að strandveiðar einhverju aukalega til hafnarinnar ? 

Meiri innkomu:   Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu   

Meiri atvinnu: Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu   

5. Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til byggðarlagsins ? 

Meiri innkomu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Meiri atvinnu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu   

6. Verðurðu var/vör við breytingu á mannlífi við höfnina þegar strandveiðar eru í gangi (maí-

ágúst)? 

Ekkert / lítið / hlutlaus / frekar mikið / mjög mikið  Hvernig?   

7. Verðurðu var/vör við breytingu á bátaumferð í höfninni þegar strandveiðar eru í gangi 

(maí-ágúst)? 

Ekkert /  lítið / frekar mikið / mjög mikið 

Hvernig?  

Fyrirkomulag strandveiða: 

8. Hversu ánægður eða óánægður ertu með eftirfarandi:  

Mjög óánægð/ur  /  Óánægð/ur /  Hlutlaus /  ánægður  / Mjög ánægður 

4 daga reglu         

14 klukkustunda reglu         

Núverandi svæðisskiptingu        

9. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

Mjög ósammála / Ósammála / Hlutlaus / Sammála / Mjög sammála 

 

Strandveiðar ættu að vera allt árið            

Strandveiðibátar ættu aðeins að landa í sinni heimahöfn    

Skipstjórar ættu að ráða hvaða 4 daga vikunnar þeir róa    

Strandveiðisvæði ætti að vera bundið heimahöfn og ákveðnu svæði þar út fyrir (fleiri 

svæðaskiptingar)           

10. Eru einhverjar aðrar strandveiðireglur sem ætti að breyta? 

11. Hvað finnst þér að megi breyta varðandi fyrirkomulag strandveiða?  

12. Hvað er hægt að gera til að þjóna byggðunum betur með strandveiðum ? 
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Viðauki 1c. Spurningalisti til fiskmarkaðar 

 

 

Mikilvægi og áhrif fyrir bæjarfélag: 

1. Telur þú að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins ? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

2. Finnst þér það skipta máli að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins þar sem 

aflanum er landað? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

3. Verður þú var/vör við breytingar í byggðarfélaginu þegar strandveiðar hefjast á vorin ? 

Engar / litlar / hlutlaus / miklar / mjög miklar Hvernig? 

4. Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til byggðarlagsins ? 

Meiri innkomu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Meiri atvinnu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

5. Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til fiskmarkaðarins á svæðinu? 

Meiri innkomu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Meiri atvinnu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Fyrirkomulag strandveiða: 

6. Hversu ánægður eða óánægður ertu með eftirfarandi:  

Mjög óánægð/ur  /  Óánægð/ur /  Hlutlaus /  ánægður  / Mjög ánægður 

4 daga reglu      

14 klukkustunda reglu 

Núverandi svæðisskiptingu 

7. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

Mjög ósammála / Ósammála / Hlutlaus / Sammála / Mjög sammála 

 

Strandveiðar ættu að vera allt árið      

Strandveiðibátar ættu aðeins að landa í sinni heimahöfn 

Skipstjórar ættu að ráða hvaða 4 daga vikunnar þeir róa 

Strandveiðisvæði ætti að vera bundið heimahöfn og ákveðnu svæði þar út fyrir (fleiri 

svæðaskiptingar) 

8. Eru einhverjar aðrar strandveiðireglur sem ætti að breyta? 

9. Hvað finnst þér að megi breyta varðandi fyrirkomulag strandveiða?  

10. Hvað er hægt að gera til að þjóna byggðunum betur með strandveiðum ? 
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Viðauki 1d. Spurningalisti til verslunarstjóra 

 

 

Mikilvægi og áhrif fyrir bæjarfélag: 

1. Telur þú að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins ? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

2. Finnst þér það skipta máli að strandveiðar skili einhverju til byggðarlagsins þar sem 

aflanum er landað? 

Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

3. Verður þú var/vör við breytingar í byggðarfélaginu þegar strandveiðar hefjast á vorin ? 

Engar / litlar / hlutlaus / miklar / mjög miklar 

Hvernig? 

4. Telur þú að strandveiðar skili einhverju aukalega til byggðarlagsins ? 

Meiri innkomu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

Meiri atvinnu:  Engu / Litlu / hlutlaus / miklu / mjög miklu 

5. Telur þú að verslun aukist yfir strandveiðimánuðina (maí-ágúst)? 

  Ekkert / lítið / hlutlaus / frekar mikið / mjög mikið 

Fyrirkomulag strandveiða: 

6. Hversu ánægður eða óánægður ertu með eftirfarandi:  

Mjög óánægð/ur  /  Óánægð/ur /  Hlutlaus /  ánægður  / Mjög ánægður 

4 daga reglu      

14 klukkustunda reglu 

Núverandi svæðisskiptingu 

7. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

Mjög ósammála / Ósammála / Hlutlaus / Sammála / Mjög sammála 

 

Strandveiðar ættu að vera allt árið      

Strandveiðibátar ættu aðeins að landa í sinni heimahöfn 

Skipstjórar ættu að ráða hvaða 4 daga vikunnar þeir róa 

Strandveiðisvæði ætti að vera bundið heimahöfn og ákveðnu svæði þar út fyrir (fleiri 

svæðaskiptingar) 

8. Eru einhverjar aðrar strandveiðireglur sem ætti að breyta? 

9. Hvað finnst þér að megi breyta varðandi fyrirkomulag strandveiða?  

10. Hvað er hægt að gera til að þjóna byggðunum betur með strandveiðum ? 
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Viðauki 2. Listi yfir árið 2014 hlutfall strandveiða af heildarafla hafna  

Hafnir 

Strandveiðar eru % 
af heildarafla 

hafnar árið 2014 
Allur afli 

maí-ágúst strv.afli 

Djúpavík 100,0% 30 30 

Hjalteyri 100,0% 23 23 

Gjögur 100,0% 14 14 

Reyðarfjörður 100,0% 13 13 

Hellnar 100,0% 12 12 

Bíldudalur 92,7% 218 202 

Haganesvík 78,9% 19 15 

Norðurfjörður 61,5% 161 99 

Kópasker 57,0% 179 102 

Mjóifjörður 56,7% 30 17 

Reykhólar 38,9% 54 21 

Hauganes 37,0% 27 10 

Stöðvarfjörður 33,1% 1473 488 

Borgarnes 30,9% 81 25 

Breiðdalsvík 29,2% 720 210 

Brjánslækur 28,6% 329 94 

Hólmavík 28,4% 941 267 

Hofsós 25,0% 188 47 

Bakkafjörður 24,4% 353 86 

Borgarfjörður Eystri 24,1% 390 94 

Blönduós 23,5% 528 124 

Súðavík 22,6% 563 127 

Djúpivogur 20,6% 1483 305 

Arnarstapi 19,5% 579 113 

Patreksfjörður 17,4% 1969 343 

Stykkishólmur 14,7% 1738 255 

Flatey á Breiðafirði 14,3% 42 6 

Tálknafjörður 14,2% 759 108 

Suðureyri 14,0% 1137 159 

Hafnarfjörður 13,7% 1377 189 

Húsavík 13,5% 2506 339 

Kópavogur 11,4% 211 24 

Raufarhöfn 10,8% 667 72 

Drangsnes 10,3% 458 47 

Hrísey 10,1% 278 28 

Keflavík 9,5% 1155 110 

Sandgerði 9,1% 979 89 

Ólafsvík 8,6% 2961 256 

Ísafjörður 8,3% 3982 331 

Siglufjörður 8,3% 2433 201 

Grundarfjörður 8,1% 3820 309 

Grímsey 7,2% 861 62 

Þórshöfn 6,7% 2177 145 

Bolungarvík 6,5% 4033 263 

Seyðisfjörður 6,0% 1344 80 
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Skagaströnd 5,8% 2815 164 

Flateyri 5,7% 1070 61 

Dalvík 5,2% 3945 205 

Eyrarbakki 5,0% 280 14 

Hellissandur 4,1% 969 40 

Árskógssandur 4,0% 347 14 

Hvammstangi 3,8% 209 8 

Sauðárkrókur 3,1% 6133 192 

Garður 2,8% 5054 144 

Þingeyri 2,8% 1236 35 

Rif 2,8% 4261 118 

Árskógsströnd 2,7% 219 6 

Þorlákshöfn 2,7% 2788 75 

Ólafsfjörður 2,6% 6634 171 

Hornafjörður 2,2% 14295 310 

Vogar 2,0% 598 12 

Grindavík 1,5% 13002 192 

Stokkseyri 1,3% 898 12 

Grenivík 1,1% 9838 111 

Vopnafjörður 0,7% 15760 103 

Hnífsdalur 0,6% 1837 11 

Akureyri 0,6% 33681 187 

Akranes 0,5% 37620 192 

Reykjavík 0,3% 47498 163 

Neskaupstaður 0,3% 42963 133 

Fáskrúðsfjörður 0,2% 9304 16 

Vestmannaeyjar 0,1% 54415 51 

Eskifjörður 0,1% 21893 12 

Njarðvík 0,0% 735 0 

Búðardalur 0,0% 71 0 

Garðabær 0,0% 9 0 
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Viðauki 3. Landaður strandveiðiafli 2009-2014 í tonnum eftir heimahöfnum báta. 

Column1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akranes 80 145 181 165 178 192 

Akureyri 65 105 119 170 144 187 

Arnarstapi 48 84 110 120 109 113 

Árskógssandur 6 8 0 0 14 14 

Árskógsströnd 32 8 0 21 5 6 

Bakkafjörður 69 75 90 94 120 86 

Bíldudalur 68 141 172 159 171 202 

Blönduós 38 117 116 129 57 124 

Bolungarvík 121 181 259 289 286 263 

Borgarfjörður 
Eystri 56 65 81 52 61 94 

Borgarnes 0 35 20 20 12 25 

Breiðdalsvík 73 91 101 156 247 210 

Brjánslækur 35 31 82 97 115 94 

Búðardalur 1 0 0 0 0 0 

Dalvík 85 132 168 138 105 205 

Djúpavík 36 13 21 57 55 30 

Djúpivogur 16 151 243 292 272 305 

Drangsnes 48 63 133 120 96 47 

Eskifjörður 0 42 81 20 10 12 

Eyrarbakki 0 0 0 0 0 14 

Fáskrúðsfjörður 51 76 93 88 24 16 

Flatey á 
Breiðafirði 1 4 7 1 39 6 

Flateyri 37 32 41 39 0 61 

Garðabær 0 5 7 0 0 0 

Garður 55 107 162 171 141 144 

Gjögur 5 0 0 5 8 14 

Grenivík 82 122 109 129 108 111 

Grindavík 77 142 202 202 155 192 

Grímsey 113 106 63 58 72 62 

Grundarfjörður 118 174 331 336 355 309 

Hafnarfjörður 65 114 203 203 157 189 

Haganesvík 2 16 18 3 11 15 

Hauganes 16 20 15 21 20 10 

Hellissandur 10 35 58 28 33 40 

Hellnar 0 0 0 0 0 12 

Hjalteyri 10 23 25 26 10 23 

Hnífsdalur 0 8 7 12 9 11 

Hofsós 22 43 60 39 37 47 

Hornafjörður 117 132 227 234 281 310 

Hólmavík 25 54 171 260 293 267 
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Hrísey 72 24 42 29 21 28 

Húsavík 158 318 369 285 298 339 

Column1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hvammstangi 0 6 27 25 19 8 

Ísafjörður 135 185 329 378 385 331 

Keflavík 64 62 105 137 167 110 

Kópasker 44 70 98 100 113 102 

Kópavogur 40 44 62 68 60 24 

Mjóifjörður 6 8 15 31 16 17 

Neskaupstaður 61 127 127 178 151 133 

Njarðvík 12 21 6 14 0 0 

Norðurfjörður 34 75 99 110 95 99 

Ólafsfjörður 48 78 68 83 127 171 

Ólafsvík 189 319 324 342 300 256 

Patreksfjörður 131 283 360 334 324 343 

Raufarhöfn 101 154 146 134 89 72 

Reyðarfjörður 11 17 11 9 11 13 

Reykhólar 0 5 13 18 27 21 

Reykjavík 109 147 242 147 218 163 

Rif 109 99 98 112 155 118 

Sandgerði 49 91 119 108 87 89 

Sauðárkrókur 64 119 182 182 212 192 

Selfoss 0 13 16 14 14 0 

Seyðisfjörður 37 50 61 48 57 80 

Siglufjörður 108 173 124 129 175 201 

Skagaströnd 21 44 130 112 159 164 

Stokkseyri 0 0 7 19 0 12 

Stykkishólmur 116 164 220 308 305 255 

Stöðvarfjörður 149 179 408 492 487 488 

Suðureyri 55 96 113 107 148 159 

Súðavík 81 93 129 107 126 127 

Svalbarðsströnd 2 2 0 0 0 0 

Tálknafjörður 72 148 179 145 121 108 

Vestmannaeyjar 38 104 94 71 66 51 

Vogar 24 18 31 22 6 12 

Vopnafjörður 123 146 175 125 82 103 

Þingeyri 51 67 112 73 44 35 

Þorlákshöfn 16 56 43 65 59 75 

Þórshöfn 95 77 125 119 140 145 
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Viðauki 4. Heildarafli 2005-2015 á Bakkafirði, í Bolungarvík og í Grímsey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heildarafli 2000-2015 á Bakkafirði, í Bolungarvík og í Grímsey

Bakkafjörður 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

janúar 115 69 51 62 51 38 126 102 38 46 16 1 19 4 10 15

febrúar 70 82 31 66 116 91 112 80 33 67 30 14 21 9 2 10

mars 110 183 199 217 132 189 143 183 79 80 43 79 147 54 85 122

apríl 84 26 26 43 55 21 114 79 151 101 66 86 235 167 120 284

maí 63 94 45 22 18 35 166 109 87 66 51 72 89 107 98 143

júní 124 207 31 18 19 133 179 44 53 106 111 61 105 55 77 137

júlí 223 196 146 81 108 168 211 161 238 100 176 144 107 102 156 269

ágúst 138 155 98 145 78 123 163 65 70 104 51 107 44 86 137 97

september 77 118 67 28 13 21 59 34 5 39 17 22 14 55 71 98

október 66 47 45 57 35 89 96 88 43 37 41 39 34 78 60 65

nóvember 87 67 51 80 53 144 106 33 40 23 47 43 42 99 62 71

desember 3 75 65 23 14 39 99 3 38 8 16 1 16 30 8 36

Bolungarvík 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

janúar 767 708 471 471 646 885 988 910 1.264 1.019 1.198 835 1.174 1.337 978 1.202

febrúar 6.263 13.062 2.357 593 741 1.016 1.114 979 810 892 762 1.059 1.060 1.145 587 769

mars 12.079 8.199 9.204 438 722 3.237 802 699 456 939 907 975 1.077 565 815 1.193

apríl 890 586 392 503 609 855 788 786 653 852 815 810 1.126 827 783 752

maí 1.014 671 629 1.065 771 1.564 1.235 832 1.071 962 1.218 1.159 1.399 1.403 1.012 1.234

júní 1.116 642 3.454 2.143 3.488 911 931 829 987 1.276 931 997 1.293 2.394 1.485 1.285

júlí 3.660 8.852 14.033 8.174 1.214 843 655 412 520 787 836 958 1.055 1.363 1.616 900

ágúst 987 1.040 1.003 1.153 1.078 816 695 607 505 613 1.106 1.149 1.022 1.325 1.164 1.425

september 772 699 871 673 1.034 989 1.040 682 828 1.166 1.348 1.668 1.641 1.537 1.149 2.297

október 731 680 749 873 1.261 1.250 1.013 867 981 1.077 1.163 1.725 1.699 1.385 1.084 1.956

nóvember 5.296 746 712 662 1.209 1.347 815 1.110 1.056 1.026 1.365 1.736 1.261 1.653 1.804 1.522

desember 519 469 628 480 1.123 865 704 1.527 849 879 923 1.113 1.162 886 844 1.007

Grímsey 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

janúar 70 225 107 106 96 42 256 103 104 295 190 104 225 206 174 127

febrúar 154 199 90 111 196 297 434 388 268 370 208 238 375 573 243 161

mars 181 351 244 245 197 181 353 286 325 223 249 286 221 225 239 203

apríl 233 94 106 107 142 115 91 172 281 244 111 117 180 123 224 129

maí 271 255 179 260 163 357 343 223 259 357 283 231 264 202 282 229

júní 354 353 414 519 438 345 509 355 308 417 418 378 447 396 311 458

júlí 377 528 660 625 542 478 420 384 171 432 238 484 381 232 197 315

ágúst 282 490 462 586 489 459 211 195 258 234 156 325 111 173 214 156

september 200 209 175 127 50 40 118 80 95 86 111 124 105 171 83 98

október 233 195 228 187 122 135 70 109 74 68 118 94 255 201 138 142

nóvember 190 143 153 242 208 222 89 136 186 43 170 184 158 135 258 104

desember 45 171 200 114 106 127 105 84 210 58 112 29 137 82 33 68
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Viðauki 5. Meðalverð á óslægðum og slægðum færaþorski og öllum lönduðum þorski hjá 

Reiknistofu Fiskmarkaðanna. 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Maí Magn kg 69808 49482 81894 68852 39931 111104

meðalverð kr/kg 301 272 277 314 347 324

Júní Magn kg 69580 152505 96543 143539 61225 117052 89986

meðalverð kr/kg 305 280 260 325 333 348 230

Júlí Magn kg 85370 108911 157950 195435 166098 97521 301615

meðalverð kr/kg 290 302 295 352 296 336 231

Ágúst Magn kg 44916 43920 143888 56965 120546 57466 162767

meðalverð kr/kg 306 370 328 335 353 331 207

Heildarmagn 269.674 354.818 480.275 464.791 387.800 383.143 554.368

Meðalverð árs 301 306 290 332 332 335 222

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Maí Magn kg 1.458.747 2.069.975 1.594.804 1.969.709 585.089 688.043

meðalverð kr/kg 283 262 260 324 301 304

Júní Magn kg 2.537.664 2.573.978 2.106.768 2.241.723 403.521 457.561 815.651

meðalverð kr/kg 306 280 248 318 322 324 239

Júlí Magn kg 2.769.080 2.892.541 2.857.366 2.158.206 632.169 499.833 1.165.262

meðalverð kr/kg 293 311 301 357 268 316 251

Ágúst Magn kg 1.553.803 1.426.210 1.828.129 940.313 611.512 333.170 1.401.567

meðalverð kr/kg 325 355 316 335 316 312 223

Heildarmagn 8.319.294 8.962.704 8.387.067 7.309.951 2.232.291 1.978.607 3.382.480

Meðalverð árs 302 302 281 334 302 314 238

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Maí Magn kg 1.071.577 1.183.063 1.016.195 1.252.486 39.931 1.219.286

meðalverð kr/kg 326 291 375 330 347 317

Júní Magn kg 608.916 725.358 767.925 746.898 61.225 660.489 847.022

meðalverð kr/kg 339 296 382 411 333 340 242

Júlí Magn kg 451.848 459.131 764.718 567.253 166.098 553.071 637.440

meðalverð kr/kg 309 323 306 523 296 322 242

Ágúst Magn kg 648.676 485.814 568.441 627.298 120.546 546.092 524.763

meðalverð kr/kg 317 351 449 395 353 342 247

Heildarmagn 2.781.017 2.853.366 3.117.279 3.193.935 387.800 2.978.938 2.009.225

Meðalverð árs 323 315 378 415 332 330 244

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Maí Magn kg 3.270.477 3.635.715 2.894.442 3.026.713 2.731.598 2.579.042

meðalverð kr/kg 283 264 274 326 300 306

Júní Magn kg 3.753.255 3.625.787 3.573.461 2.888.979 2.064.766 2.124.170 1.836.883

meðalverð kr/kg 312 276 265 317 310 322 232

Júlí Magn kg 3.669.580 3.852.734 3.601.445 2.832.106 2.782.106 1.869.552 1.692.539

meðalverð kr/kg 292 309 295 357 252 312 256

Ágúst Magn kg 2.679.492 2.501.544 2.592.817 1.872.702 2.433.874 1.894.831 2.025.164

meðalverð kr/kg 318 351 313 341 318 309 228

Heildarmagn 13.372.804 13.615.780 12.662.165 10.620.500 10.012.344 8.467.595 5.554.586

Meðalverð árs 301 300 287 335 295 312 239

ÓSLÆGT Færaþorskur

ÓSLÆGT Allur þorskur

SLÆGT Allur þorskur

SLÆGT Færaþorskur

 


