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Útdráttur 

Kvótakerfið svokallaða var tekið upp árið 1984 með lögum frá Alþingi Íslendinga. Allt 

frá þeim tíma hafa gagnrýnisraddir verið uppi um framkvæmd og tilurð kerfisins. Í 

ritgerð þessari verður leitast eftir að svara þeirri spurningu hvort kvótakerfið hafi 

skilað meiri verðmætum til þjóðarbúsins. Tilgangurinn er sá að komast að því hvort 

kerfið hafi skilað tilætluðum árangri.  Til þess að svara þeirri spurningu verða hafðar 

til hliðsjónar þrjár kenningar í stjórnmálafræði ásamt ýmsum öðrum gögnum og 

upplýsingum sem orðið hafa til á yfir þrjátíu ára líftíma kerfisins. Færð eru rök fyrir því 

að aukin verðmætasköpun hafi átt sér stað samfara aukinni sjálfbærni í sjávarútvegi 

á Íslandi með tilkomu kvótakerfisins. Einnig eru færð rök fyrir því að með tilliti til 

sögulegrar stofnanahyggju hafi kvótakerfið fest sig í sessi til nánustu framtíðar. Með 

hliðsjón af frjálshyggju hafi kvótasetning á nytjastofnum við Íslandsstrendur skilað 

tilætluðum árangri með tilliti til verndunar fiskistofnanna. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.A. prófs í stjórnmálafræði við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands vorið 2017. Ritgerðin er metin til 12 ECTS 

eininga. Leiðbeinandi og umsjónarmaður verkefnisins er Stefanía Óskarsdóttir. Henni 

færi ég mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og góða leiðsögn. 

Unnustu minni Þóru Björg Ingvadóttur færi ég mínar bestu þakkir fyrir ómetanlegan 

stuðning, án hennar hefði þetta verkefni ekki klárast. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir mikla hvatningu í gegnum námið og þá sérstaklega systur minni henni 

Andreu Katrínu Guðmundsdóttur sem einnig aðstoðaði við yfirlestur.  

Að lokum vil ég nota tækifærið og tileinka móður minni heitinni Guðrúnu 

Ísleifsdóttur verkefni þetta, án hennar miklu hvatningar hefði ég líklega aldrei lagt upp 

í þessa vegferð sem námið hefur verið mér. Að gefast ekki upp var eitt af því sem 

hún kenndi mér og hefur það ráð sannarlega reynst mér vel í þeirri miklu vinnu sem 

svona verkefni felur í sér.  
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1 Inngangur 

Íslenskur sjávarútvegur hefur verið í brennidepli á Íslandi svo lengi sem elstu menn 

muna. Útvegurinn var lengi vel grunnatvinnuvegur þjóðarinnar.1 Af þeim sökum hafa 

hverskonar breytingar sem til umræðu hafa komið á fiskveiðistjórn á Íslandsmiðum 

ávallt vakið mikla athygli og verið í brennidepli umræðu meðal landsmanna. 

Sjávarútvegur sem atvinnugrein hefur þróast mikið á undanförnu áratugum. Tilkoma 

kvótakerfisins hefur frá áttunda áratug síðustu aldar verið eitt meginmál íslenskra 

stjórnmála. Hafa sjávarútvegsmálin og þær kerfisbreytingar sem orðið hafa á 

undanförnum þrjátíu árum oft reynst útvegnum sem og stjórnmálunum erfið. 

 Umræða hefur skapast í þjóðfélaginu allt frá setningu kvótakerfisins um það 

hvort kerfið sé hið eina rétta til þess að skila þjóðarbúinu auknum verðmætum. 

Sökum stærðar greinarinnar og mikilvægis fyrir efnahag landsins er það ekki skrítið 

að tekist hafi verið á um tilgang, virði og það hvort kerfið hafi raun staðið undir 

væntingum sem gerðar voru til þess í upphafi. Hagsmunir þeirra sem starfa í greininni 

eru miklir og hafa hagsmunaaðilar verið virkir í umræðum um kerfið allt frá upphafi 

þess.  

 Í ritsmíð þessari er farið yfir fræðilegu kenningarnar:  gilda-, frjálshyggju- og 

stofnanakenningar. Markmiðið er að kynna til sögunnar mögulegar leiðir til þess að 

skilja kvótakerfið og þær ákvarðanir sem teknar hafa verið á undanförnum þremur 

áratugum er varða setningu kvótakerfis á fiskveiðar úr nytjastofnum á Íslandsmiðum. 

Farið er yfir helstu aðila sem koma að ákvarðanatöku á þessum tíma, jafnt pólitískra 

sem og hagsmunaaðila. Sögu og þróun kvótakerfisins eru gerð skil allt frá upphafi 

þess og fram til dagsins í dag. Rannsóknarspurningin sem til umfjöllunar er í ritsmíð 

þessari er eftirfarandi Hefur kvótakerfið skilað meiri verðmætum? Farið er yfir 

verðmætishugtakið ásamt því sem farið er í samanburð á þremur helstu 

útflutningsgreinum Íslands. Þróun kvótakerfisins eru gerð skil með því að skoða 

eignarhald á aflaheimildum frá upphafi kerfisins. Sjálfbærni er skilgreind og því lýst 

hvernig sjálfbærni hefur verið eitt helsta markmið kvótakerfisins. Fjallað er um álit 

þriggja fræðimanna er varða fyrstu grein laga um fiskveiðar við Ísland og túlkanir 

þeirra á miklu deilumáli er varðar myndun á eignarrétti við setningu laga um kvóta á 

fiskveiðar við Ísland. Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman og ályktanir 

höfundar út frá þeim.         

  

                                                      

1
 Hagfræðistofnun, Þjóðhagsleg þýðing áliðnaðar á Íslandi, (Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2012), 38 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjár kenningar í stjórnmálafræði. Þessar kenningar 

eru gildakenningar, stofnanakenningar og frjálshyggja. Kenningarnar verða greindar 

hver fyrir sig með það að markmiði að vera lýsandi dæmi um kenningar sem 

mögulega hafa haft áhrif á stjórnmálamenn og hagsmunaaðila þegar kom að 

setningu laga um aflakvóta á Íslandi.  

2.1 Gildakenningar (e. normative theory)  

Gildakenningar í stjórnmálafræði fjalla í meginatriðum um hvernig stjórnmál eigi að 

vera en ekki hvernig þau séu. Í langri sögu siðferðis og pólitískrar heimspeki frá forn-

grikkjum til nútímans liggja rætur gildakenninga. Gildakenningar eru 

stjórnmálafræðunum mikilvægar. Þeirra hlutverk er að segja hvað sé mikilvægt að 

rannsaka í heimi stjórnmálafræðanna, mögulega halda þær fræðunum við efnið.2  

 Uppbygging gildakenninga kemur úr afleiðslu (e. deduction), þar sem farið er 

frá hinu almenna til hins einstaka. Með öðrum orðum er byrjað á að skilgreina þau 

grunnhugtök sem skipta máli í hvert sinn og í framhaldinu er afstaða til stjórnmála 

mörkuð útfrá þessari grunnskilgreiningu. Gildakenningar eru ekki sammála um 

þekkingarfræði (e. epistemology) og tækifæri hinna vísindalegu aðferða til rannsókna 

á stjórnmálum. 

 Gildakenningar skipta þjóðfélaginu í tvo flokka, stjórnmál og samfélagið. Með 

öðrum orðum er átt við hið opinbera svið ( e. public domain) og einkalífið ( e. private 

domain). Vegna uppruna úr heimspeki og þess að þær héldu því fram að stjórnmálin 

og samfélagið væru tveir ólíkir fletir í samfélaginu risi upp deilur um tilgang þeirra. 

Erfitt reyndist að verja þá kenningu að stjórnmálin lifðu sjálfstæðu lífi og gott ríkisvald 

væri samtvinnað réttum pólitískum hugmyndum. Með þessu var því haldið fram að 

samfélagið skipti ekki máli við útskýringu á ríkisvaldinu. Miklar deilur voru um 

gildakenningar sérstaklega í Bandaríkjunum en þar voru gildakenningar allsráðandi til 

loka síðari heimsstyrjaldarinnar. Deilurnar voru af heimspekilegum toga og snerust 

um frelsið og hvernig bæri að skilgreina það.3  

                                                      

2
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 156. 

3
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 157. 
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 Gildakenningar biðu ákveðið afhroð í kjölfar seinni heimstyrjaldar, þeim tókst 

ekki að útskýra helför nasista í Þýskalandi og þær hörmungar sem áttu sér stað í 

Evrópu á þeim tíma. Í kjölfarið upphófst tímabil raunhyggju. 

2.2 Stofnanakenningar (e. institutionalism) 

Í upphafi stjórnmálafræðanna voru stofnanakenningar allsráðandi. Þegar komið var 

fram á fimmta áratug 20. aldar, höfðu gildakenningar og stofnanakenningar átt undir 

högg að sækja. Stórir atburðir höfðu átt sér stað með uppgangi nasismans. Veröldin 

hafi orðið vitni að því að slík hugmyndafræði gæti haft áhrif á veruleikann og í raun 

verið lífshættuleg. Í framhaldinu reyndist ljóst að stofnanakenningar, í því formi sem 

þær voru þá, gengu ekki upp sem kenningarfræðileg nálgun. Aðrar nálganir urðu á 

þessum tíma vinsælar, til dæmis atferlisskólinn og marxisminn.  Á þessum tíma voru 

hugmyndir um hvaða réttindi fælust í  því að vera manneskja og hvað væru 

mannréttindi mikið í umræðunni. Í kjölfar þeirra miklu gagnrýni sem 

stofnanakenningar fengu á sig komu fram sem svör við þeirri umræðu, 

atferliskenningar og almannavalskenningar. Í framhaldinu vegna ákveðins 

óstöðugleika í atferliskenningum, kom fram hin nýja stofnanakenning. 

Stofnanakenningar hinar eldri fjölluðu um stjórnmál (e. government) samkvæmt 

formlegri lýsingu á stjórnvöldum, séu eldri stjórnskrár skoðaðar. 

 Í grunninn má segja að stofnanauppbygging sem megineinkenni ríkisvalds sé 

meginstef stofnanakenninga. Stjórnmálin eru í forgrunni. Kenningin er mjög gömul og 

á rætur sínar að rekja allt aftur til þess tíma er þrískipting ríkisvaldsins kom fram með 

kenningu Montesqieu.4 Með hugmyndum um þrískiptingu ríkisvalds og tilkomu 

stofnanakenninga varð til farvegur lýðræðis þar sem valdi var dreift. Allt með það að 

markmiði að koma á nýju stjórnafari innan ríkja þar sem einveldi hafði verið við líði. 

 Kenningin sjálf notast við hugmyndafræði úr lögfræði og sagnfræði til þess að 

varpa ljósi á þær þvinganir sem bæði pólitísk hegðun og hagkvæmni lýðræðisins 

varð fyrir. Eitt frægasta afkvæmi stofnanakenningarinnar er Westminister módelið. 

                                                      
4
 Marius, Dumitrescu. "Rational structures of the Politics in Montesquieu's the spirit of the laws part II: 

The seperation of the three state powers-the essence of citizens'liberty." Agathos 4, nr. 2 (2013): 17. 
Sótt 15.febrúar 2017.http://search.proquest.com/docview/1465598049/fulltextPDF/B351D770B803 
462EPQ/1?accountid=135943 
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2.3  Þróun stofnanakenninga yfir í nýjar-stofnanakenningar 

Stofnanakenningar eru margskonar kenningar sem eiga það sameiginlegt að líta til 

stofnanna í víðum skilningi með það að markmiði að skilja hvernig stjórnmálin ganga 

fyrir sig. Töluverð þróun átti sér stað frá gömlu stofnanakenningunum yfir í þær nýju. 

Þeirri þróun má skipta upp í sex þætti. Fyrst var áherslunni á skipulag skipt út fyrir 

áherslu á reglusetningu. Stofnanir (e. institutions) af pólitískum toga eru nú ekki 

lagðar til jafns við skipulagsheildir (e. organzations). Frekar er litið á stofnanirnar sem 

massa af reglum sem vinna að því að leiðbeina sem og þvinga einstaklinga. Þær eru 

skipulagðar og byggjast á ákveðinni endurtekningu sem orðið hefur til yfir tíma. Sem 

stjórntæki félagslegrar stöðu stjórna þær ákveðnum hluta af samfélögum. 

Stofnanirnar eru greindar með ákveðinn félagslegan tilgang. Frekar er horft til atriða 

líkt og fjárhags, ákvarðanaferlis og starfshátta en á stofnunina sjálfa.5 Ákveðin  

breyting hefur átt sér stað að horft sé á stofnanir með óformlegum hætti fremur en 

formlegum. Þessu má lýsa með þeim hætti að sumar reglur eru formlegar 

(samningar,starfslýsingar o.s.frv.) á meðan aðrar eru óformlegar t.d. samskipti milli 

manna sem og flokka inn í stjórnkerfinu. Að vissu leyti eru óformlegar reglur í dag 

jafn mikilvægar og þær formlegu þegar kemur að því að móta hegðun.6 Þriðja 

breytingin fólst í þeirri sýn að líta á hugmyndir um stofnanir sem virkar frekar en 

kyrrstæðar. Stofnanir eru ekki hlutir líkt og eldri stofnanakenningar halda fram heldur 

aðferðir líkt og nýju-stofnanakenningarnar halda fram. Hér er einnig lýst áhuga á að 

athuga hvernig stöðugleika innan stofnanna sé náð fram með mannlegum 

aðgerðum.7 Fjórði þátturinn er sá að fara frá svokölluðum földum gildum til hinnar 

gagnrýnni stöðu gilda. Þar er leitast eftir því að nýju-stofnanakenningarnar beri 

kennsl á þær mismunandi aðferðir sem stofnanakenningarnar fólu í sér og hvernig 

þær sköpuðu gildi samfélagsins.8 Fimmti þáttur snýr að þeirri breytingu að hverfa frá 

hugmynd um heildrænt kerfi og líta frekar óheildstætt á hlutina þegar kemur að 

stofnunum. Eldri stofnanakenningarnar vildu lýsa og bera saman heil kerfi 

ríkisvaldsins frekar en brjóta það niður og horfa á stjórnmálalífs tengda þætti, 

                                                      

5
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 67 

6
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 67-68 

7
 Sama heimild, 68-69 

8
 Sama heimild, 69 
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kosningakerfi, skatta, hagkerfið o.s.frv.9 Að lokum er horft til þess að nýju-

stofnanakenningarnar halda því fram að stofnanirnar séu ekki sjálfstæðar einingar, 

þær séu frekar bundnar sérstöku sambandi.10  

2.4 Nýjar stofnanakenningar (e. new institutionalism ) 

Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar komu fram nýjar stofnanakenningar. Þar er fjallað 

um stjórnmál út frá stjórnun ( e. governance). Þessar nýju kenningar beindu 

kastljósinu að þeim sem stjórna frekar en að einblína eingöngu á stjórnvöldin sjálf. Að 

sama skapi er horft til samskipta á milli stofnanna samfélagsins og einstaklinga. Í 

kjölfar þessara breytinga innan stofnanakenninga hefur því verið haldið fram að þær 

séu búnar að ná sinni fyrri stöðu innan stjórnmálafræðanna. 

 Nýjar stofnanakenningar eru notaðar af fræðimönnum í töluverðu mæli í dag. 

Nýjar stofnanakenningar vilja meina að mótandi hegðun einstaklinga í stjórnmálum 

sé framkvæmd að einhverju leyti innan stofnanna eða samtaka. Meginstefið í 

afskiptum af stjórnmálum á Vesturlöndum sé það að hinn frjálsi vilji einstaklingsins sé 

ekki til, eða að minnsta kosti sé takmarkað svigrúm til að beita honum. Stofnanirnar 

eða samtökin hafa sína leikreglur, formlegar sem óformlegar.  

Nokkuð margir fræðimenn hafa rannsakað nýjar stofnanakenningar. Hall og Taylor 

hafa komist að þeirri niðurstöðu að kenningarnar skiptist í megin atriðum í þrennt. 

Fyrst ber að nefna gilda-stofnanakenningar (e. normative institutionalism) hér segja 

kenningarnar að pólitískar stofnanir geti haft áhrif á hegðun fólks með það að 

markmiði að móta gildi, sjálfsmynd og trú. Reglur eru mikilvægar normatívum 

kenningum. Horft er til uppbyggingar sem hefur einhverskonar gildi og samband með 

tilliti til valds. Pólitíkin getur verið einfölduð með notkun stofnanna. Tryggt er að 

fastmótuð stefna sé fyrir hendi þegar verið er að þróa og betrumbæta hluti innan 

stjórnkerfa.11Næst á eftir er það skynsemis-stofnanakenning (e. rational choice 

institutionalism). Stofnanir af pólitískum toga eru samansafn reglna og hvatningar þar 

sem einstaklingar reyna að hámarka sinn hag. Kenningin telur að stofnanir séu 

“reglur” sem stjórni hegðun fólks og á milli þeirra. Allar aðgerðir sem eru 

framkvæmdar eru til þess fallnar að hámarka eigin hag. Á hinn bóginn telur kenning 

                                                      

9
 Sama heimild, 69-70 

10
 Sama heimild, 70-71 

11
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 63. 



 12 

það ekki mögulegt og beinlínis hafnar því að stofnanir kalli fram ákveðna hegðun 

fólks eða hafi einhver áhrif á langanir, hvað þá móti þær að einhverju leyti. Hér er 

horft til staðfestu og stöðugs vilja til þess að hámarka sinn hag. Formgerð er mikilvæg 

skynsemis-stofnanakenningum því pólitískar stofnanir reyna að hafa áhrif á hegðun í 

gegnum formgerðina. Það veldur því að einstaklingar velja og hafna leiðum á vegi 

sínum með því markmiði að hámarka sinn eigin hag. Í þessu getur falist ákveðinn 

hvati, til dæmis fær nemandi sem mættir í allar kennslustundir á önninni auka 10% í 

lokaeinkunn. Sá sem mætir aldrei eða illa fær enga umbun. Þarna ætti að vera 

ákveðinn hvati til þess að mæta og næla sér í umbun.12 

 Að lokum er það söguleg-stofnanakenning (e. historical institutionalism) sem 

beinir sjónum sínum að fyrri ákvörðunum ( e. path dependency) og hvernig þær eru 

teknar með skipulag stofnanakerfa að leiðarljósi. Að sama skapi er horft til þess 

hvernig skipulag stofnanakerfanna hefur áhrif á ákvörðun einstaklinga þegar horft er 

til framtíðar. Ákvarðanir sem teknar eru í nútímanum útiloka til dæmis einhverja 

möguleika í framtíðinni. Að þeim sökum er hið sögulega mikilvægt í þessari nálgun. 

Kenningin leyfir sér að tileinka sér það góða úr kenningasafni stofnanakenninga því 

hún blandar saman normatívum (gilda) og skynsemiskenningum til þess að varpa 

ljósi á tengingunni á milli aðgerða og stofnana.13 

Ekki er þetta tæmanleg upptalning á gerðum stofnanakenninga. Einnig væri hægt 

að nefna emperískar, alþjóðlegar, félagslegar og kerfis stofnanakenningar. En ekki 

verður hugað meira að þeim á þessum vettvangi. 

2.5 Frjálshyggja (e. economic liberalism) 

Frjálshyggja er hugtak sem hefur verið ráðandi í hugmyndafræði stjórnmála í langan 

tíma. Þetta er hugtak sem oft er horft til þegar skilgreina á aðgerðir og athafnir í 

stjórnmálum og viðskiptum. Fyrstu stig frjálshyggjunnar má rekja aftur til 17.aldar sem 

kom fram sem gagnrýni á einveldi og kúgun ríkjandi afla. Frjálslyndisstefnan horfði 

frekar til frelsis einstaklinga og athafna þeirra varðandi þeirra eigið líf.14 

                                                      

12
 Steve Buckler, ,,Normative Theory.” Í Theory and Methods in Poltitical Science, 3. útg., ritstj. David 

Marsh og Gerry Stoker (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 61-62. 

13
 Sama heimild, 64-65. 

14
 Kenneth Newton og Jan W.Van Deth, Foundations of Comparative Politics (New York: Cambridge 

University Press,2010), 297. 
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 Grunnurinn í hugmyndafræði frjálshyggjunnar er takmörkun á ríkisvaldi. 

Grunnur kenningarinnar er byggður á þeirri hugmyndafræði að ríkisvaldið sé 

einskonar útvörður samfélagsins, standi vörð um grunnréttindi og eignir 

einstaklingsins. Að öðru leyti skuli ríkisvaldið halda sig til hlés. Oft hefur verið horft til 

máltækisins: ,,Besta stjórnvaldið er það sem stjórnar minnst”.  Margir af heimsins 

þekktustu heimspekingum lögðu sitt af mörkum til frjálslyndisstefnunnar.  

John Locke (1632-1704)  var breskur ríkisborgari sem varð þekktastur fyrir að 

fjalla um náttúruréttinn.  Locke hélt því fram að hver einstaklingur hefði yfirráð yfir 

sínum eigin líkama, hugviti,  verkviti og því sem einstaklingurinn hagnaðist af þessum 

eiginleikum til samans. Locke fetaði þarna að einhverju leyti  ótroðnar slóðir með því 

að halda því fram að hver maður ætti sig sjálfur, þótt klassísk heimspeki og barátta 

mótmælenda gegn kaþólsku kirkjunni hefðu tekið málefni af líkum toga til umfjöllunar. 

Með því hélt hann því fram að enginn maður ætti annan mann og gæti hagnast á 

því.15 Þessi túlkun Lockes á sjálfseignaréttinum er mikilvægur punktur í framgangi 

frjálshyggjunnar þegar fram liðu stundir. Locke var einnig umhugað um 

séreignaréttinn þar sem hann hélt því fram að Guð hefði fært manninum jörðina sem 

sameign. Það væri svo undir hverjum og einum komið hvernig hann blandaði 

gæðunum með vinnuframlagi sínu og hver einstaklingur gæti krafist eignar yfir 

þessum gæðum ef ekki væri á öðrum brotið.  

John Stuart Mill (1806-1873) var breskur kenningasmiður í stjórnmálafræðum, 

nytjastefnumaður sem skrifaði rit sem áttu eftir að hafa áhrif á framþróun 

frjálshyggjunnar. Fyrsta ritið hans var Frelsið. Þar fjallaði hann í kaflaskiptri ritgerð um 

einstaklinginn og baráttu hans fyrir því að vera frjáls í orðum sem og gjörðum. Mill var 

einn af þeim stjórnmálaheimspekingum sem hélt því fram að það að vera ánægður 

séu fullkomin gæði mannsins og aðrir hlutir í lífinu séu bara góðir ef þeir aðeins auki 

á ánægjuna. Í kjölfar Frelsisins komu Nytjastefnan og Fulltrúastjórn. Síðar á lífsleiðinn 

lét hann einnig eftir sig rit um Kúgun kvenna o.fl.16 Öll eiga þessi verk Mills það 

sameiginlegt að vera enn þann dag í dag notuð í kennslu og nýtt sem sjónarhorn á 

viðhorf í anda frjálslyndis.  

                                                      

15
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Hvar á maðurinn heima?, Reykjavík, (Hið íslenska bókmenntafélag, 

1994), 99-105. 

16
 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Hvar á maðurinn heima?, Reykjavík, (Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1994), 173-180. 
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John Rawls (1921-2002) var heimspekingur og kenningasmiður sem lét að sér 

kveða á  20.öldinni og vakti athygli. Hann er hvað þekktastur fyrir að hafa skrifað 

bókina, Kenningu um réttlæti (e. A theory of justice) árið 1971.17 Rawls skrifaði um 

fávísifeldinn.Hann vildi meina að allir menn færu undir feldinn sem jafnir menn og 

tæku ákvarðanir til handa samfélaginu. Er þeir kæmu undan fávísisfeldinum hefðu 

þeir tekið ákvörðun sem allir væru sammála um.18 Það vakti athygli að Rawls talaði 

um samfélagsskipan og réttlæti í sömu andrá. Rawls var umhugað um að allir nytu 

sömu réttinda. Ekki væri leyfilegt að brjóta á rétti annarra nema til þess að rétta hlut 

þeirra sem í verri stöðu væru. Fyrir þetta hlaut Rawls töluverða gagnrýni fyrir frá 

róttækum frjálslyndismönnum sem ekki féllust á þær hömlur sem Rawls talaði um að 

væri leyfilegt að setja á frelsi einstaklingsins, ef samfélagið krefðist þess. Robert 

Nozick þekktur heimspekingur gagnrýndi Rawls til að mynda harðlega fyrir þessa 

hugmyndir sínar, enda var Nozick einarður stuðningsmaður frjálshyggjunnar. 

2.6 Tvær birtingarmyndir frjálshyggju 

Hin klassíska frjálshyggja sem fjallað hefur verið um hér að ofan (e. classical 

liberism) fékk á sig ákveðna gagnrýni á seinni hluta 20. aldar. Svokallaðir ný-

frjálshyggjumenn (e. neo-liberalism) komu fram á sjónarsviðið. Þeir höfðu sterkar 

skoðanir á því hvað ríki ætti að gera og hvað ekki. Hugmyndir ný-

frjálshyggjumannanna gengu út á að draga verulega úr ríkisafskiptum samfara 

einkavæðingu verkefna sem ríkið hafði sinnt. Meðal annars því að ríkið stæði í 

umfangsmiklum rekstri fyrirtækja í framleiðslu og þjónustu.  Ríki ættu hinsvegar að 

vera það sterk að þau gæti varið sig fyrir óvinum sínum innlendum sem og erlendum. 

Í þessu fælist sterkur lagagrunnur ríkisins heimafyrir sem og hernaðarlegur styrkur19. 

Fóru þessar hugmyndir ný-frjálshyggjumanna töluvert gegn þeim ríkjandi 

hugmyndum um blandað hagkerfi ( e. Keynesian economics) sem höfðu verið 

ríkjandi frá því á millistríðsárunum. Sem dæmi um vaxandi hljómgrunn 

frjálshyggjunnar  á seinnihluta 20.aldar var nokkrum voldugum ríkjum stjórnað af ný-

frjálshyggjumönnum sem settu ákveðinn undirtón fyrir þá sem á eftir komu. Bretland 

                                                      

17
 Kenneth Newton og Jan W.Van Deth, Foundations of Comparative Politics (New York: Cambridge 

University Press,2010), 300. 

18
 Atli Harðarson, Vafamál, Reykjavík, (Hið íslenska bókmenntafélag, 1998), 125 

19
 Kenneth Newton og Jan W.Van Deth, Foundations of Comparative Politics (New York: Cambridge 

University Press,2010), 299. 
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undir forystu Margaret Thatcher og Bandaríkin undir forystu Ronald Reagan voru 

birtingarmynd þess. 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þrjár stjórnmálafræðikenningar: gildakenningar, 

frjálshyggjukenningar og stofnanakenningar. Markmiðið með kaflanum var að kynna 

til sögunnar mögulegar leiðir til þess að skilja kvótakerfið í samhengi við 

kenningarnar.  
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3 Fiskveiðistjórnun við Ísland 

Íslenskur sjávarútvegur hefur lengi verið ein af undirstöðu atvinnuvegum þjóðarinnar. 

Landið hefur byggst upp í kringum sjávarútveg. Í þessum kafla verður fjallað um það 

hvernig fiskveiðistjórnun við Ísland hefur þróast undanfarna áratugi.  

3.1 Upphafið 

Íslendingar höfðu staðið í alþjóðlegum deilum við Breta árum saman. Stór skref voru 

stigin þegar Íslendingum tókst að færa efnahagslögsögu sína út í 12 sjómílur árið 

1958. Enn á ný var  farið af stað við stækkun efnahagslögsögunnar í 50 sjómílur, árið 

1972, þá tókst Íslendingum aftur að leggja Breta að velli. Árið 1975 varð ákveðinn 

vendipunktur í fiskveiðum við Ísland. Þrjár skýrslur voru gefnar út á árinu, þær gáfu 

ekki góða mynd af ástandi fiskistofnanna í kringum landið. Svört skýrsla var gefin út 

af Hafrannsóknarstofnun íslenska ríkisins  í október 1975. Í þeirri skýrslu var 

sérstaklega minnst á ofveiði á ungfiski og lagt til að takmarka skyldi veiðar á botnfiski 

við 500 þúsund tonn. Í nóvember sama ár, kom ályktun frá Rannsóknarráði ríkisins, 

þar sem vakin var athygli á því að huga þyrfti að takmarkaðri sókn í fiskistofnana, 

vernda ungfisk og veiðum yrði hagað með tilliti til þess að ná út hámarksverðmæti af 

veiðum og vinnslu. Svokallað, fiskiþing ályktaði einnig haustið 1975 um verndun 

fiskistofnanna og hafði áhyggjur af hruni í stofnunum í hafinu, í kringum landið.20 Á 

þessum tíma hafði meðalafli í botnfiski verið um 730 þúsund tonn, fiskiþingið vildi 

takmarka aflann niður í 650 þúsund tonn. Auk þess hafði fiskifélagið einnig töluverðar 

áhyggjur af of miklum fjölda fiskiskipa sem stunduðu veiðar. 

 Á þessum tíma hafði íslenskum stjórnvöldum tekist að ýta Bretum af miðunum 

við Ísland og var lokaskrefið stigið árið 1975 þegar Íslendingar færðu 

efnahagslögsögu sína út í 200 sjómílur við lítinn fögnuð Breta. Þá var komið að 

ákveðnum tímamótum þar sem í fyrsta sinn myndu Íslendingar sitja einir að 

miðunum. Fór nú af stað umræða innan útvegsins og hjá ráðamönnum þjóðarinnar 

hvernig veiðum væri best fyrirkomið. Á þessum árum hafði farið fram umræða um 

stjórn fiskveiða í mörgum þeim löndum þar sem sjávarútvegur var stundaður að 

einhverju marki, átti slík umræða aðeins eftir að aukast. Mörg þessara landa áttu eftir 

að grípa til aðgerða varðandi fiskveiðistjórnun. Eiga þessar aðgerðir það sameiginlegt 

                                                      

20
Ægir, ,,34.Fiskiþing,” 15.janúar 1976, 40.    



 17 

að hafa í miklum meirihluta tilfella verið framkvæmdar af ríkisvaldinu.21 Að sama 

skapi hafa hagsmunaaðilar einnig komið að slíkum breytingum og haft frumkvæði að 

þeim. 

Fyrstu merki um opinbera stýringu veiða við Ísland komu í kjölfar hruns norska 

síldarstofnsins árið 1966. Ákveðnar reglur voru settar um heildarafla og stærð þeirrar 

síldar sem barst að landi. Ekki reyndust þessar aðgerðir árangursríkar og voru 

síldveiðar bannaðar 1972.22 Veiðar á síld voru svo leyfðar aftur árið 1976 með því að 

aflaheimildum var úthlutað á skip. Loðnuveiðar hófust á áttunda áratugnum og urðu 

strax mjög miklar. Stofninn fór að láta á sjá í kjölfar mikillar veiði undir lok áratugsins 

og árið 1981 var gripið til sömu aðgerða og varðandi síldina nokkrum árum áður og 

skipum úthlutað ákveðnum aflaheimildum. Eins ber að nefna veiðar á humri, rækju 

og hörpudiski sem frá upphafi veiða úr þessum stofnum var stýrt af hinu opinbera 

með úthlutun aflaheimilda.  Hér var kominn vísir að kvótakerfi sem átti síðan aðeins 

eftir að þróast og styrkjast á komandi árum.   

3.2 Skrapdagakerfið  

Stjórnvöld ákváðu árið 1977 að fara í beinar aðgerðir. Þegar átt er við beinar aðgerðir 

er vísað til þess að beitt er ýmsum takmörkunum við veiðar, með það að markmiði að 

minnka heildarsókn í fiskistofnana. Skrapdagakerfið svokallað var sett á og þar með 

var sóknarstýringu komið á. Þorskafli mátti ekki fara yfir ákveðið hámark. Skip máttu 

veiða þorsk í ákveðið marga daga í mánuði og veiðar bannaðar á þorski aðra daga. 

Hámarksafli þorsks var háð ákveðnum takmörkunum ár hvert. Aðra daga var hægt að 

“skrapa” upp aðrar tegundir takmarkalaust, þá tegundir sem þóttu verðminni á þeim 

árum s.s karfa, ufsa, ýsu o.s.frv.23 Þetta kerfi þótti leiða til mikils kapphlaups um afla. 

Gæði aflans voru ekki í forgrunni,  meira var hugsað um að afla sem mest á sem 

stystum tíma. Á þessum árum frá 1977-1984, versnaði afkoma útgerðanna stöðugt 

samfara ástandi fiskistofnanna. Bæði aflaðist minna og svo höfðu útgerðir lagst í 

töluverðar fjárfestingar áratuginn á undan með tilheyrandi kostnaði. Lægra 

afurðaverð á þessum árum hafði líka mikil áhrif á afkomu útgerðanna. Ljóst var við 

                                                      

21
 Gylfi Þ Gíslason,  Fiskihagfræði,( Reykjavík, Iðunn, 1991), 84 

22
 sama heimild, 127 

23
 Einar Eyþórsson, ,,A decade of ITQ-management in Icelandic fisheries: consolidation without 

consensus,” Marine Policy, 24, (2000): 484  
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upphaf níunda áratugarins að eitthvað yrði að gera til þess að betrumbæta 

fyrirkomulag veiða. 

3.3 Kvótakerfið verður til 

Eftir þá ákvörðun stjórnvalda að færa efnahagslögsögu Íslands út í 200 sjómílur hafði 

sjávarútvegurinn átt í erfiðleikum með að finna ákveðinn stöðugleika. Erlendir aðilar 

voru ekki lengur á miðunum og komið var að þeim tímapunkti að reyna að búa til 

nýjar leikreglur þeirra er stunduðu veiðar og koma útvegnum þannig í ákveðinn 

farveg til framtíðar. Ljóst var að slíkt yrði ekki auðvelt. Skiptar skoðanir voru á þeim 

hugmyndum sem voru uppi um þær leiðir sem færar voru á þessum tíma. Árið 1983 

var þorskstofninn enn og aftur talinn í slæmu ásigkomulagi, skrapdagakerfið hafði 

verið reynt síðan 1977. Sífelldar aukningar á veiðiheimildum gegn ráðgjöf 

fiskifræðinga þóttu orka tvímælis og þótti skrapdagakerfið vera fullreynt, beita þyrfti 

öðrum ráðum til stjórnar veiðunum en áður hafði verið gert. 

Í lok árs 1983 ákvað Alþingi að setja ný lög um veiðar fiskiskipa við Ísland. Þar 

með var ákveðið skref stigið og lögin frá árinu 1976 numin úr gildi. Þessi nýju lög 

gerðu sjávarútvegsráðherra kleift að skipta upp þeim heildarafla sem leyft væri að 

veiða af hverri fisktegund fyrir sig í botnfiski. Þessum afla væri svo skipt niður á skip. 

Að sama skapi var leyfður flutningur á úthlutum kvóta milli skipa. Ljóst mátti vera að 

stjórnvöldum væri full alvara með þessari lagasetningu, því í kjölfar hennar strax á 

nýju ári, fylgdi reglugerð dagsett þann 8. febrúar 1984. Þar með var kvótakerfi komið 

á við fiskveiðar við Ísland.24 

 Til að byrja með var kerfið sett á til eins árs. Fengu þau skip sem voru í 

flotanum fyrir árslok 1983 kvóta úthlutað byggðum á aflareynslu þeirra á tímabilinu 1. 

nóvember 1981 til og með 31. október 1983. Úthlutað var svokölluðu aflamarki, sem 

ákveðið var fyrir hverja tegund fyrir sig af botnfiski þ.e.a.s. þorski, ýsu, ufsa, karfa, 

skarkola, grálúðu og steinbít. Upp kom gagnrýni við þessa úthlutun. Kom hún einna 

helst frá þeim er höfðu nýlega fjárfest í nýjum skipum eða verið skemur en eitt ár við 

veiðar það tímabil sem miðað var við, við úthlutunina. Til þess að koma til móts við 

                                                      

24
 Gísli Pálsson og Agnar Helgason, ,,Figuring fish and measuring men: the individual transferable 

quota system in the Icelandic cod fishery,” Ocean and Costal management, 28 (1995): 119-120. 



 19 

þessa gagnrýni var ákveðið að leyfa þessum skipum að velja á milli þess að vera í 

sóknarmarki (skrapdagakerfi) eða hinu nýja aflamarkskerfi.25 

Áfram hélt kerfið að þróast og breytast. Í byrjun árs 1985 var sett ný reglugerð, 

hún fól það í sér að útgerðum var heimilt að velja hvort þær vildu að skip sín væru í 

sóknarmarki eða aflamarki. Seinna sama ár samþykkti Alþingi enn eina breytinguna 

og í þetta skiptið var reglugerðin sett til tveggja ára sem var nýmæli. Þótti þessi 

reglugerð heldur halla á þær útgerðir sem valið höfðu sér aflamarkskerfið. Það var 

vegna þess að stjórnvöld voru ákveðin í því að leggja sóknarmarkið af og til þess að 

koma útgerðum sóknarmarks skipa yfir í aflamarkskerfið voru þeim veittar ívilnanir 

fyrir að færa sig milli kerfa. Með þeim aðgerðum var sóknarmarksútgerðum gert kleift 

að auka við hlutdeild sína í heildaraflamarki á kostnað þeirra sem skipt höfðu strax 

yfir í aflamarkskerfið. Á sama tíma voru breytingar innleiddar inn í aflamarkskerfið 

sem fólu í sér heimild til 10% aflamarksfærslu milli ára, sem heimilt var að veiða 5% 

umfram aflamark skips en það drægist þá frá aflamarki næsta árs. Allt voru þetta 

breytingar sem áttu að leiða af sér meiri hagkvæmni og sveigjanleika fyrir kerfið til 

handa útvegnum.26 

Árin 1988-1990 voru einnig ár breytinga þegar kom að 

fiskveiðistjórnarkerfinu.27 

Aftur voru breytingarnar til 

tveggja ára og núna var 

skrefið stigið til fulls og 

sóknarmarks útgerðum 

ekki gert kleift að vinna 

sér inn aflahlutdeild á 

kostnað þeirra er fyrir voru 

í aflamarkinu. Útgerðum var einnig gert kleift að sameina kvóta af skipum sem ekki 

voru í rekstri, yfir á skip sem voru í rekstri. Nú var hinsvegar komið að ákveðnum 

vatnaskilum. Reynsla var komin á hið nýja aflamarkskerfi. Ekki voru allir sammála um 

                                                      

25
 sama heimild, 120-121. 

26
 Einar Eyþórsson, ,,A decade of ITQ-management in Icelandic fisheries: consolidation without 

consensus,” Marine Policy, 24, (2000): 486. 

27
 Ragnar Árnason, ,,Icelands ITQ system creates new wealth,” The Electronic Journal of Sustainable 

Development, 1, (2008): 36. 

 

Mynd 1. Skipti úr sóknarmarki yfir í aflamark frá 1984-1990. 
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gildi þess en vilji virtist vera til þess að festa það í sessi.   Mynd 1 sýnir tímalínu, þar 

sem sjá má hvernig skiptin úr sóknarmarki yfir í aflamarkið fóru fram á árunum 1984 

til 1990.  

3.4 Kvótakerfið fest í sessi 

Breytingar höfðu orðið í íslenskum sjávarútvegi á árunum 1984-1990. Þær breytingar 

voru þó allar aðeins hugsaðar til skamms tíma. Kominn var tími á heildstæða 

endurskoðun þar sem horft yrði til framtíðar. Mikil þekking á kvótakerfinu var orðin til 

innan sjávarútvegsins eftir reynslu fyrri ára. Að sama skapi voru ekki allir sammála 

um gagnsemi kvótakerfis fyrir Íslendinga. 

 Lög nr. 38/1990 voru sett þann 15. maí 1990. Þau lög fólu þó í sér í sér 

ákvæði um að lögin skyldu endurskoðuð í síðasta lagi við lok árs 1992. Þessi nýju lög 

mörkuðu ákveðin tímamót.28 Sóknarmarkið var endanlega aflagt og aflamarkskerfið 

tekið upp. Tekið var fram í lögunum að nytjastofnar á Íslandsmiðum væru sameign 

íslensku þjóðarinnar.  Til þess að koma til móts við útgerðir sem höfðu aflað sér lágs 

aflamarks á undanliðnum árum fengu þær bætur uppá 40% sem uppá vantaði til 

þess að ná meðaltali í tilgreindum skipaflokki. Í þessum nýju lögum varð til nýtt 

hugtak í stjórn fiskveiða sem var viðskipti með aflahlutdeildir. Þetta hugtak átti eftir að 

valda miklum deilum sem enn eru ekki til lykta leiddar. Með öðrum orðum var hægt 

að selja og stunda viðskipti með aflahlutdeildir skipa. Á fyrri stigum kvótakerfisins 

hafði aðeins verið hægt að flytja aflahlutdeildir milli skipa ef þau voru færð af 

skipaskrá. Lögin voru endurskoðuð og endanlega staðfest af Alþingi 1992.29 

3.5  Krókaaflamark 

Með tilkomu kvótakerfisins árið 1984 var heildaraflamagni hvers árs úthlutað á skip 

yfir 10 brúttótonn eins og áður hefur komið fram. Með þeirri breytingu varð gríðarleg 

breyting á stöðu smábáta í fiskveiðunum. Bátar undir 10 brúttótonn fengu úthlutað 

3,77 % af heildarþorskkvóta hvers árs fyrir sig en sókn bátanna ekki takmörkuð með 

reglum sóknar eða aflamarks. Stjórnvöldum var þó heimilt að stöðva veiðar ef 

úthlutuðum heildarkvóta væri náð. Bátunum fjölgaði umtalsvert eða úr 978 bátum upp 

                                                      

28
Gylfi Þ Gíslason,  Fiskihagfræði,( Reykjavík, Iðunn, 1991), 129  

29
 Lög um stjórn fiskveiða  nr 38/1990 
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í 1599 árið 1990.30 Uppreiknað gerir það fjölgun upp á heil 63%. Ákveðið var af 

íslenskum stjórnvöldum árið 1991 að takmarka veiðar smábáta að einhverju marki. 

Bátar yfir 10 brúttótonn voru teknir inn í aflamarkskerfið með lögum 38/1990. Næstu 

árin voru gerðar þó nokkrar breytingar á kerfinu með tilkomu svokallaðs dagakerfis 

og ýmissa útfærslna á því kerfi með sóknarmarks útfærslum. Núverandi 

krókaaflamarkskerfi var tekið upp frá og með 1. september 2001. Árið 2005 fengu 

613 krókabátar úthlutað kvóta. Árið 2016 voru þeir 277 eins og sjá má í töflu 1. 

Tafla 1. Úthlutun aflaheimilda eftir útgerðarflokkum árið 2016. Heimild: Fiskistofa. 

Útgerðarflokkur Fjöldi Úthlutun afla 

Togarar 43 202.326.205 

Skip með aflamark 112 177.205.794 

Smábátar með aflamark 67 3.998.925 

Krókaaflamarksbátar 277 45.830.899 

Samtals 499 429.361.823 

          

Munurinn á almennu aflamarki og krókaaflamarki felst í því að bátum í 

krókaaflamarkskerfinu er aðeins leyfilegt að veiða með krókaveiðarfærum, það eru 

handfæri og lína. Bátar sem veiða innan krókaaflamarkskerfisins mega aðeins vera 

15 brúttótonn og minni. Bannað er að flytja veiðiheimildir á milli aflamarkskerfisins og 

krókaaflamarkskerfisins. Aflamarkinu er skipt á milli bátanna eftir þeirri hlutdeild sem 

hver og einn bátur hefur yfir að ráða. Eins og sjá má í töflu 1 fengu 

krókaaflamarksbátar úthlutað tæpum 46 þúsund tonnum af heildarafla fiskveiðiársins 

2016/2017 eða rétt rúmum 9,3% af heildarúthlutun fiskveiðiársins.31 

3.6 Ákvæði um sameign þjóðarinnar og eignaréttur 

Með setningu laga nr. 38/1990 var skýrt kveðið á um í 1. grein þeirra að nytjastofnar 

á Íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar. Frá upphafi hefur  ekki hefur ríkt sátt um 

þessa 1. grein laganna, og á seinni stigum þess er verið var að semja lögin var 

þessari málgrein bætt inn til þess að reyna að sætta þá sem voru mótfallnir 

kvótasetningu ,,úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki 

eignarétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum”. Nú á seinni 

                                                      

30
Sjávarútvegsráðuneytið, sjávarútvegur Íslendinga þróun staða og horfur 

(Reykjavík:Sjávarútvegsráðuneytið,  1999), 22  

31
 Fiskistofa, ,,úthlutað aflamark,” http://www.fiskistofa.is/veidar/aflaheimildir/uthlutadaflamark/ (sótt 13. 

Apríl 2017). 
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tímum hefur einnig verið uppi hávær krafa um breytingu á þessari 1. málsgrein 

laganna í þá veru að fiskistofnarnir og nýting þeirra sé þjóðareign. Fjölmargir 

fræðimenn hafa ritað um þessi mál. Til þess að skýra þetta nánar er nauðsynlegt að 

skilgreina hugtökin eignaréttur og fullveldi. Sigurður Líndal prófessor í lögfræði 

skilgreinir eignaréttinn í bókinni Þjóðareign á eftirfarandi hátt ,, eignaréttur felur í sér 

forréttindi til ákveðinna verðmæta‘‘.32 Hægt er að skilgreina eignaréttinn jákvætt eða 

neikvætt. Sé hann neikvætt skilgreindur skiptist hann í eftirfarandi heimildir eigenda.33   

1. Réttur til að ráða yfir eign, nánar tiltekið-umráðaréttur. 

2. Réttur til að hagnýta sér eign-hagnýtingarréttur. 

3. Réttur til að ráðstafa eign með löggerningi, t.d við kaup eða sölu-

ráðstöfunarréttur. 

4. Réttur til að nota eign sem grundvöll lánstraust, þar á meðal réttur til að 

veðsetja eign-skuldfestingarréttur. 

5. Réttur til að láta eign ganga að erfðum, hvort heldur lögerfðum eða 

bréferfðum-arfgönguréttur. 

6. Réttur til að leita fulltingis almannavalds til verndar eigninni-verndarréttur. 

Skilgreiningin á fullveldi á margt skylt við umræðuna um eignaréttinn. Sigurður 

Líndal prófessor skilgreinir fullveldisrétt ríkisins með þeim hætti að handhafar 

ríkisvalds geti í krafti valdheimilda sinna sett reglur um nýtingu og meðferð 

nytjastofna á miðunum við Ísland.34 Sigurður nefnir þó einnig að fullveldisréttur ríkis 

sé þó líka margskonar takmörkunum settur t.d. í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar,  

fjölþjóðasáttmálum og bendir einnig á að sérstaklega sé vert að nefna hafréttar 

sáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Sigurður nefnir tvær greinar íslensku 

stjórnarskrárinnar sem hann telur mikilvægastar þegar kemur að málefnum 

kvótakerfisins. Það eru 72. grein sem fjallar um vernd eignaréttar og 75.grein sem 

fjallar um atvinnufrelsi. Títtnefndur Sigurður Líndal er einn virtasti fræðimaður 

Íslendinga þegar kemur að lögfræði, gaf hann út álit sitt á lögfræðilegum álitaefnum 

er varða íslenskan sjávarútveg, orðrétt segir hann þar ,,Þeir sem umfram aðra hafa 

                                                      

32
 Sigurður Líndal, ,,Um þjóðareign” í Þjóðareign, Birgir Tjörvi Pétursson ( Reykjavík: Bókafélagið Ugla, 

2007),  53-71 
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 Gaukur Jörundsson, ,,Eignaréttur 1 1978-1980”, (Reykjavík:hlaðbúð, 1950),  3-11 

34
 Sigurður Líndal, ,,Um þjóðareign” í Þjóðareign,Birgir Tjörvi Pétursson ( Reykjavík: Bókafélagið Ugla, 

2007),  53-71 
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hagnýtt sér hafalmenninga við strendur Íslands með því að ráðast í veiðar úr 

nytjastofnum þar í skjóli þess almannaréttar sem tryggður er í Jónsbók og 

atvinnufrelsisákvæða stjórnarskrárinnar hafa með því áunnið sér atvinnuréttindi sem 

njóta síðar verndar eignaréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Þessi réttur hefur síðan 

verið nánar afmarkaður í lögum, dómum og fræðikenningum. Með hagnýtingu 

almannaréttar öðlast menn stjórnarskrárvarinn atvinnuréttindi-almannaréttur verður 

séreignaréttur. Með þessu hefur ekki verið stofnað til neinna nýrra atvinnuréttinda. 

Úthlutun veiðiheimilda hefur ekki verið annað en staðfesting á réttindum sem þegar 

voru fyrir hendi og nutu verndar 72. greinar stjórnarskrárinnar. Og þessara 

atvinnuréttinda hafa menn ekki aflað án þess að kosta einhverju til; er þarflaust að 

ræða það nánar. Öll orðræða um gjafakvóta truflar eðlileg og málefnaleg 

skoðanaskipti. Margsinnis hefur því verið haldið fram að ekki hafi verið gætt jafnræðis 

við úthlutun, eða afmörkun verið yfirborðsleg eða ómarkvís. Réttlætishugtakið er 

flókið og þar koma fleiri þættir til álita en jafnræði eða jöfnuður, meðal annars 

verðleikar. Mætti ræða réttlætishugtakið í löngu máli, en þess er ekki kostur hér.” 

Sigurður bendir einnig á í ofangreindri grein að þjóðin sé ekki lögaðili  og geti þar 

með ekki talist eiginlegur eigandi að lögum á sama hátt og ríkið. Þess vegna er 

nauðsynlegt að kveða á  um nákvæmlega með beinum hætti að handhafar löggjafar, 

framkvæmdarvalds, Alþingi og stjórnvöld fari í umboði þjóðarinnar með allar 

eignarréttarheimildir sem í hinu nýja eignarformi felast. Annars verði þessi nýi 

eignarréttur þjóðarinnar merkingarlaus.35 

 Fjölmargir aðrir íslenskir fræðimenn hafa ritað fræðilegar greinar um þetta 

álitamál. Guðrún Gauksdóttir dósent og Ragnar Árnason prófessor eru ein af þeim. 

Guðrún kemst að þeirri niðurstöðu í grein sinni „Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. 

Grein stjórnarskrárinnar“36 að rétt sé að telja aflaheimildir eign. Byggir hún sína 

niðurstöðu á skýringu á hugtakinu eign í 72. grein stjórnarskrárinnar og lítur einnig til 

sjónarmiða íslenskra fræðimanna og samningsviðauka nr. 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Nefnir hún máli sínu til stuðnings að 

réttaröryggissjónarmið sem liggja að baki eignarréttarákvæðinu hafi ákveðna 

úrslitaþýðingu í hennar túlkun.  
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Ragnar Árnason prófessor nefnir í grein sinni „Þjóðareign á fiskistofnum, 

hagrænar afleiðingar frá árinu 2007 að einkaréttur sé mjög mikilvægur ætli 

íslendingar að nýta fiskistofnana á hagkvæman og sjálfbæran hátt.37 Eignaréttur sé 

nauðsynlegur í þessu sambandi ef íslendingar ætli að horfa til sjávarútvegs sem 

grundvallar fyrir afkomu sinni. Ragnar nefnir að einkarétturinn sé forsenda hagsældar 

og skerðing á eignarétti sé skaðleg efnahag þjóðarinnar. Ragnar færir svo þau rök 

fyrir máli sínu að nýtt ákvæði um þjóðareign í stjórnarskrá Íslands myndi leiða til 

neikvæðra áhrifa á fjárfestingar, draga úr hagvexti og valda efnahagslegu tjóni. 

Einnig nefnir Ragnar að ákvæði af þessum toga geti leitt til verri nýtingar á 

sjávarauðlindinni og setji sjávarútveginn í verri stöðu á alþjóðavísu en hann er í.   

3.7 Þróun eignarhalds á aflaheimildum 

Frá árinu 1990 voru íslenskar aflaheimildir orðnar framseljanlegar milli skipa og þar 

með á milli útgerða. Aflaheimildir ganga þar af leiðandi kaupum og sölum á opnum 

markaði. Íslenska kvótakerfið er hannað með það að leiðarljósi að veita eigendum 

aflaheimildanna ákveðinn nýtingarrétt til þess að höndla með þann heildarkvóta sem 

íslenska ríkið gefur út ár hvert líkt og áður hefur komið fram. Í orði eru íslenskar 

aflaheimildir meðhöndlaðar eins og eign. Með því að meðhöndla þær sem slíkar er 

búinn til sá hvati fyrir útgerðir að virða sjálfbærni fiskistofnanna og treysta á 

vísindalega ráðgjöf. Kemur þetta fram í aukinni þróun fyrirtækjanna í sjávarútvegi til 

þess að vera arðbær fyrir eigendur sína. 

Samkvæmt 13.grein laga nr 38/1990 sem tók gildi 1.febrúar 1992 kemur 

eftirfarandi fram: ,,má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, 

einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, aldrei nema hærri hlutfalli af 

heildaraflahlutdeild eftirtalinna tegunda “.38 Sjá töflu 2. 
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 Ragnar Árnason, ,,Þjóaðreign á fiskistofnum: hagrænar afleiðingar” í Þjóðareign, Birgir Tjörvi 

Pétursson ( Reykjavík: Bókafélagið Ugla, 2007),  107-127 
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Tafla 2. Hámarksaflahlutdeild á fyrirtæki. 

Tegund Hámarksaflahlutdeild 

Þorskur 12% 

Ýsa 20% 

Ufsi 20% 

Karfi 35% 

Grálúða 20% 

Síld 20% 

Loðna 20% 

Úthafsrækja 20% 

 

  Sé þróun á eignarhaldi á aflaheimildum skoðuð kemur eitt og annað í ljós. Árið 

1984 réðu 10 stærstu útgerðirnar á íslandi yfir um 21,40% af aflaheimildum eins og 

sjá má í töflu 3.  

 

Tafla 3. Úthlutaðar aflaheimildir til fyrirtækja árið 1984.               Heimild: Fiskistofa. 

Fyrirtæki Hlutfall af heildarkvóta (%) 

Bæjarútgerð Reykjavíkur hf. 4.10% 

Útgerðarfélag Akureyringa hf. 3.70% 

Samtog hf. 2.00% 

Bæjarútgerð Hafnarfjarðar 1.80% 

Útgerðarfélag Skagfirðinga hf. 1.80% 

Síldarvinnslan hf. 1.80% 

Miðnes hf. 1.60% 

Einar Guðfinnsson hf. 1.60% 

Ísbjörninn hf. 1.60% 

Ögurvík hf. 1.40% 

     Samtals     21.40%   

Miklar breytingar áttu sér stað á næstu átta árum eða til ársins 1992 þegar frjálsa 

framsalið og kvótakerfið voru endanlega fest í sessi eins og áður hefur komið fram. 

Samþjöppun fyrirtækja hófst með viðskiptum á kvótum og sameiningum fyrirtækja. 

Sjá töflu 4. 

  



 26 

Tafla 4. Úthlutaðar aflaheimildir til fyrirtækja árið 1992.    Heimild: Fiskistofa. 

Fyrirtæki Hlutfall af heildarkvóta (%) 

Grandi hf. 4,70% 

Útgerðarfélag Akureyringa hf. 4.50% 

Samherji hf. 3.40% 

Vinnslustöðin hf. 2.70% 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. 2.60% 

Skagstrendingur hf. 2.40% 

Haraldur Böðvarsson hf. 2.20% 

Síldarvinnslan hf. 1.90% 

Skagfirðingur hf. 1.70% 

Sæberg hf. 1.70% 

     Samtals     27.80%   

Enn leið annar áratugur með kvótakerfið sem stjórnkerfi í fiskveiðum Íslendinga. 

Þegar komið var að aldamótum árið 2000 mátti greina stórt stökk meðal tíu 

kvótahæstu útgerðanna. Samþjöppun og uppkaup kvóta höfðu greinileg áhrif á styrk 

stærstu fyrirtækjanna sem núna höfðu yfir að ráða 41,40% heildarkvótans, sjá töflu 5.  

Tafla 5. Úthlutaðar aflaheimildir til fyrirtækja árið 2000.    Heimild: Fiskistofa. 

Fyrirtæki Hlutfall af heildarkvóta (%) 

Samherji hf. 6.30% 

Útgerðarfélag Akureyringa hf. 5.50% 

Grandi hf. 5.20% 

Þormóður-Rammi hf. 4.60% 

Haraldur Böðvarsson hf. 4.30% 

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. 3.40% 

Fiskiðjan Skagfirðingur hf. 3.30% 

Þorbjörn hf. 3.00% 

Vinnslustöðin hf. 3.00% 

Snæfell  2.80% 

Samtals    41.40%   

Árið 2016 urðu ákveðin tímamót í íslenskum sjávarútvegi þegar tíu stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækin höfðu yfir að ráða helmingi alls kvóta á Íslandsmiðum. Eitt 

útgerðarfélag hafði árið 2016 yfir að ráða einum tíunda af hverjum fiski sem úthlutað 

var við Íslandsstrendur (tafla 6). 
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Tafla 6. Úthlutaðar aflaheimildir til fyrirtækja árið 2016.    Heimild: Fiskistofa. 

Fyrirtæki Hlutfall af heildarkvóta (%) 

HB-Grandi hf. 10.3% 

Samherji Íslandi ehf. 6.0% 

Þorbjörn hf. 5.5% 

Fisk-Seafood ehf. 4.9% 

Vinnslustöðin hf. 4.1% 

Rammi hf. 4.1% 

Skinney-Þinganes hf. 4.1% 

Brim hf. 4.0% 

Vísir hf. 4.0% 

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. 3.3% 

Samtals    50.30%    

3.8 Breytingar í fiskiskipaflotanum 

Með tilkomu kvótakerfisins var byrjað að úthluta aflaheimildum á fiskiskip eins og 

áður hefur komið fram. Með því að horfið var frá þeirri ólympísku veiðistefnu 

(sóknarmark) sem áður einkenndu sjávarútveginn, urðu breytingar á 

fiskiskipaflotanum. Árið 2016 voru 1.647 fiskiskip og bátar skráð á Íslandi.39 Af 

þessum 1.647 fiskiskipum voru skráðir 857 opnir fiskibátar, svarar það til um 51% af 

heildarflotanum. Töluverð aukning hefur verið í þeim hluta. 747 vélskip eru skráð og 

einnig 43 togarar. Sé horft aftur til ársins 2001 þegar aldrei höfðu fleiri skip verið 

skráð samkvæmt Hagstofu íslands eða 2.012 skip má sjá að þeim hefur fækkað um 

349 eða tæp 18%. Að sama skapi hefur togurum fækkað mikið eða um 34 og þar er 

hlutfallið hæst eða nálægt 43% (tafla 7). Greinileg þróun er í greininni að fækka 

skipum og stækka þau sem koma í staðinn. Það sést til að mynda sé horft til 

meðalstærðar togara frá árinu 2001 sem var 993 brúttótonn en var árið 2016 1.159 

brúttótonn samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands.  
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 Íslandsbanki ,Íslenski Sjávarútvegurinn 2016, (Reykjavík: Íslandsbanki, 2016), 26 
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Tafla 7. Fjöldi skipa og báta frá 1984-2016.                          Heimild: Hagstofa Íslands. 

Ár Smábátar Bátar yfir 10bt Togarar Samtals 

1984 1060 573 103 1736 

1985 1338 572 106 2016 

1990 2045 542 115 2702 

1991 2046 522  112 2680 

1997 1471 345 115 1931 

2001 1057 875 80 2012 

2009 756 768 58 1582 

2016 857 747 43 1647 

         

Ljóst er að stórar breytingar áttu sér stað í sjávarútvegi á Íslandi á níunda áratugnum 

og frammá þann tíunda síðustu aldar. Fiskveiðistjórnarkerfið fór frá því að vera opið 

hverjum þeim er vildi veiða fisk í lögsögu landsins yfir í takmörkun á veiðum og 

kvótasetningu. Kvótakerfið byrjaði smátt en vatt svo uppá sig þegar árin liðu. 

Samþjöppun aflaheimilda átti sér stað í kjölfar kvótakerfisins og hefur þróunin verið 

sú að bátum hefur fækkað að einhverju leyti. Tekist var á um ákvæði um sameign 

þjóðarinnar fiskveiðiauðlindinni og eignarrétt. Í næsta kafla verður fjallað um stöðuna 

í stjórnmálum á Íslandi þegar kom að setningu kvótakerfisins.  
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4 Sjávarútvegur og stjórnmál 

Kvótakerfið og saga þess er eitt af stóru málunum þegar kemur að íslenskri 

stjórnmálasögu. Í þessum kafla verður fjallað um tímabilið frá árinu 1977 til ársins 

1991. Á þessu 15 ára tímabili sátu nokkrar ríkisstjórnir og komu margir að málunum. 

Hagsmunaaðilar voru áberandi í umræðunni. Upp risu deilur meðal almennings og 

ráðamanna þjóðarinnar um hagsmuni einstakra stjórnmálaflokka og flokksmanna 

þeirra. Þetta tiltekna tímabil og aðkoma stjórnvalda á þeim tíma er mikilvægt þegar 

kemur að því að sjá samband löggjafar- og framkvæmdarvaldsins við lagasetningu 

og í raun stefnumörkun fyrir sjávarútveg á Íslandi. Hugtökin stjórnmálaflokkur og 

hagsmunasamtök verða einnig skilgreind. Er það mikilvægt sökum þess að hve miklu 

leyti þessir aðilar komu að ákvarðanatöku varðandi sjávarútvegsmál.  

4.1 Stjórnmálaflokkar  

Stjórnmálaflokkar eru mikilvægur hluti af því stjórnkerfi sem er við lýði á Íslandi. Á 

Íslandi er þingræði. Sem einir helstu þátttakendur í þingræðinu eru stjórnmálaflokkar 

fremstir í flokki.40 Stjórnmálaflokkar eru gagnlegir að mörgu leyti fyrir þingræðið. 

Stjórnmálaflokkar bjóða uppá vettvang fyrir fólk til þess að vera þátttakendur í 

stjórnmálum. Þjóna þeir þannig þeim tilgangi að vera  vettvangur fyrir fólk til þess að 

taka þátt í umræðu, hafa áhrif á sitt samfélag með þátttöku í starfi flokkanna og vinna 

þannig að sameiginlegum markmiðum.41  Stjórnmálaflokkar hafa einnig annarskonar 

hlutverk sem tæki til þess að vinna að samþættingu þeirra hagsmuna sem 

samfélagið fer fram á. Flokkarnir vinna þannig úr hugmyndum sem koma frá þeirra 

félagsmönnum og skila þeim svo frá sér sem stefnu. Þessari stefnu er svo formlega 

unnið eftir á vettvangi stjórnmálanna á Alþingi og í almennri umræðu.42 Eitt 

mikilvægasta verkefni stjórnmálaflokka er svo að velja fólk til þess að framfylgja 

stefnu flokksins og vinna að framgangi hennar formlega á vettvangi stjórnmálanna. Í 

huga margra er þetta eitt mikilvægasta verkefni stjórnmálaflokka því hér eru valdir 

þeir aðilar sem eiga að fara með ríkisvaldið fyrir hönd flokksins komist hann til 

valda.43  Á árunum frá 1977 til 1991 fengu tíu stjórnmálaöfl menn kjörna á Alþingi. 

Fjórflokkurinn svokallaði hélt ávallt sinni kjölfestu stöðu en minni klofningsframboð 

                                                      

40
 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska Stjórnkerfið, 2. Útg. (Reykjavík: Háskóli Íslands 2006), 89 

41
 sama heimild, 89 

42
 sama heimild, 89 

43
 sama heimild, 89 
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náðu einnig mönnum inn. Kvennalistinn kom öflugur inn í kosningunum 1983 og átti 

eftir að setja sinn svip á stjórnmálin á næstu árum. Í töflu 8 má sjá úrslit kosninga á 

þessu tiltekna tímabili, fjölda þingmanna og ríkisstjórnir  sem voru myndaðar í 

kjölfarið.44 

Tafla 8. Úrslit kosninga á árunum 1978-1991, fjöldi þingmanna og ríkisstjórnir. 

Ár Útkoma í % Fjöldi Þingmanna Flokkar í stjórn 

1978 D.32,7%, B.16,9%, A.22%, G.22,9%, 

SFV.3,3% 

D.20, B.12, A.14, 

G.14, SFV. 0 

B,G & A/A (D) 

1979 D.35,4%, B. 24,9%, A. 17,4%, G. 

19,7%, EH.2,6% 

D.21+1, A.10, B.17, 

G.11 

D(brot), B & G & EH 

1983 D.38,7%, B.19%, A.11,7%, G. 17,3%, V. 

5,5%, BJ.7,3% 

D.23, A, 6, B.14, G.10, 

V.3, BJ.4 

D & B 

1987* D.27,2%, B.18,9%, A.15,2%, G.13,3%, 

V.10,1%, SV.4,1%, BF.10,9% 

D.18, A.10, B.13+1, 

G.8, V.6, BF.7 

D,B & A 

1988   B,A,G og SV 

1989   B, A, G, BF & SV 

1991 D. 38,6%, B.18,9%, A.15,5%, G. 14,4%, 

V.8,3% 

D.26, A.10, B.13, G.9, 

V.5 

D & A 

* Þingmenn voru 63 frá og með kosningum 1987 

* D= Sjálfstæðisflokkur, B= Framsóknarflokkur, A= Alþýðuflokkur, G= Alþýðubandalag, V= Kvennalisti, 
EH= Eggert Haukdal, BJ= Bandalag Jafnarðmanna, SV= Stefán V,  

BF= Borgarflokkurinn.  

4.2 Hagsmunasamtök  

Hagsmunasamtök hafa verið til rannsóknar hjá fræðimönnum í gegnum tíðina. Ekki 

eru allir sammála um hvernig skilgreina eigi hagsmunasamtök. Almenn samstaða 

virðist þó vera um þá lágmarksskilgreiningu að hagsmunasamtök séu hópur fólks 

með það að markmiði, að hafa áhrif á opinbera stefnumótun með ákveðna hagsmuni 

að leiðarljósi.45 Samtökin eru sjálfstæð frá bæði stjórnvöldum og stjórnmálaflokkum. 

Hagsmunasamtök skera sig úr gagnvart öðrum samtökum sprottnum upp úr 

samfélagslegum málefnum með því að vera með stofnanaramma og ákveðið 

skipulag.46   

                                                      

44
Alþingi, ,,Þingflokkar,” http://www.althingi.is/thingmenn/thingflokkar/thingflokkar/ (sótt 15. Mars 2017) 

45
 Elizabeth a bloodgood, “The Interest Group Analogy: International Non-Governmental Advocacy 

Organisations in International Politics.”Review of International Studies” 37, no. 1 (2011): 97. 

46
 Sama heimild, 97 
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Íslenskur sjávarútvegur hefur í gegnum tíðina verið þekktur fyrir sterka 

hagsmunagæslu.47 Íslenskir útvegsmenn voru sameinaðir í samtökum kenndum við 

Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) allt frá árinu 1939. Þeim samtökum var 

ætlað það hlutverk að vera málsvari útvegsmanna á opinberum vettvangi. Samtökin 

voru regnhlífarsamtök fyrir ellefu félög sem voru staðsett meðfram ströndum landsins. 

Þegar horft er til sjávarútvegs er ljóst að greinin er í grunninn umfangsmikil og frekar 

flókin þegar grannt er skoðað. Þegar tímabilið fyrir daga kvótakerfisins er skoðað 

kemur það í ljós að ekki aðeins útvegsmenn höfðu hagsmuni af kvótakerfinu, heldur 

voru hagsmunir annarra sem störfuðu í greininni líka til staðar. Sjómenn voru með sín 

eigin hagsmunasamtök. Sjómenn voru hinsvegar ekki bara sjómenn því þeir skiptust 

í undir og yfirmenn, sem hverjir höfðu sín hagsmunasamtök. Sjómannasamband 

Íslands (SSÍ) stofnað árið 1957 hélt utan um hagsmuni undirmanna en Farmanna og 

fiskimannasamband Íslands (FFSÍ) voru hagsmunasamtök yfirmanna, stofnuð árið 

1937. 

Hagsmunaaðilar innan sjávarútvegsins unnu mikið starf í undanfara 

kvótakerfisins. Útvegsmenn voru þar fremstir í flokki þar sem þeir töluðu sterkri röddu  

fyrir kvótakerfi. Þeir voru þó ekki allir sammála því útvegsmenn á Vestfjörðum voru á 

móti kvótakerfi. Ljóst er að starfsemi hagsmunasamtaka í sjávarútvegi hafði mikil 

áhrif á setningu kvótakerfisins og greinina í heild.48 Voru þau áhrif metin jákvæð fyrst 

um sinn en þegar lengra fór að líða á tuttugustu öldina fóru efasemda raddir að 

heyrast um ágæti t.d. LÍÚ og hverra hag þeir bæru fyrir brjósti.  

Steingrímur Hermannsson fyrrverandi forsætisráðherra og sjávarútvegsráðherra 

á þessum tíma nefndi í æviminningum sínum hlut hagsmunasamtaka og 

raunverulega hvernig þau höfðu gríðarleg áhrif á endanlega niðurstöðu 

kvótakerfisins.49 Steingrímur beinlínis fullyrðir í aðsendri grein50 í Sjómannablaðinu 

Víkingi árið 2000 að honum hafi ekki grunað hversu hratt kvótakerfinu yrði komið á 

þegar hann yfirgaf sjávarútvegsráðuneytið. Steingrímur segir ,, Þegar ég yfirgaf 

ráðuneytið grunaði mig ekki hversu skammt væri í að Kristján Ragnarsson 

                                                      

47
Morgunblaðið ,,formaður LÍÚ: niðurstaðan um þorskinn vonbrigði,” 7. Júní 2004. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/06/07/formadur_liu_nidurstadan_um_thorskinn_vonbrigdi/ sótt 

10.mars 2017. 

48
 Sigfús Jónsson, Sjávarútvegur Íslendinga á 20.öld, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag 1984), 259 

49
 Dagur B. Eggertsson ,,Steingrímur Hermannsson ævisaga II,” (Reykjavík: Vaka Helgafell 1999), 272-273. 

50
 Sjómannablaðið Víkingur, ,,Sjónarmið LÍÚ varð ofan á,” 1. September 2000.  
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(framkvæmdastjóri LÍÚ) hefði sitt fram. Ég leit svo á að hugmyndirnar um 

byggðakvóta væru úr sögunni. Í mínum huga var umræðan rétt að hefjast”.  

4.3 Ríkisstjórnir 

Sjö ríkisstjórnir sátu á þeim tíma er kvótakerfið var til umfjöllunar á Alþingi. Þær má 

sjá í töflu 1, í kafla 4.1. Frá árinu 1978 hafði ríkt töluverður óstöðugleiki í stjórnmálum 

á Íslandi. Tvær ríkisstjórnir  höfðu ekki setið lengi. Fyrst var það ríkisstjórn undir 

forystu Ólafs Jóhannessonar sem sat frá 1. september 1978 til 15 .október 1979. Þá 

tók við minnihlutastjórn Benedikts Gröndal sem sat til bráðabirgða fram að 

kosningum sem haldnar voru síðla árs 1979. Þá tók við stjórn Gunnars Thoroddsens 

sem starfaði frá 8. febrúar 1980 til 26. maí 1983. Steingrímur Hermannsson leiddi 

sína fyrstu stjórn frá 26.maí 1983 til 8. júlí 1987. Þorsteinn Pálsson leiddi sitt fyrsta 

ráðuneyti í stuttan tíma frá 8. Júlí 1987 til 28. september 1988. Steingrímur 

Hermannsson sneri aftur og leiddi sína aðra ríkisstjórn sem sat þó stutt eins og 

stjórnin á undan eða frá 28. september 1988 til 10. September 1989. Steingrímur 

kom saman stjórn aftur strax í kjölfarið og bætti Borgaraflokknum í meirihlutann til 

styrkingar. Sú ríkisstjórn sat  frá 10. september 1989 til 30. apríl 1991.51  

Staðan í efnahagsmálum var óstöðug á þessum tíma. Gengi krónunnar var 

óstöðugt með tilheyrandi vandræðum hjá stjórnmálamönnum. Leiða má að því líkum 

að þessi óstöðugleiki í umhverfi stjórnmálanna hafi orsakað það að þetta  var ekki  

rétti tíminn fyrir þær kerfisbreytingar sem kvótakerfið fól í sér. Breyting virðist hafa 

orðið á árið 1983 þegar ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar tók við völdum. Undir 

forystu Steingríms var kvótakerfinu svo komið varanlega á árið 1991 í hans síðustu 

ríkisstjórn. 

4.4 Áhrif stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna  

Eins og áður hefur komið fram var  óstöðugleiki í íslensku þjóðlífi á árunum frá 1977 

til 1991. Ríkisstjórnir á þessum tíma voru að fást við efnahagsvanda svo sem mikla 

verðbólgu. Reyndu þær að halda uppi útflutningstekjum og atvinnustigi. Lýsti þessi 

óstöðugleiki sér vel í þeirri umræðu sem fram fór á Alþingi  í undanfara setningu 

kvótakerfisins 
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Árið 1983 var komið að ákveðnum tímamótum í íslenskum sjávarútvegi. Mikil lægð 

var yfir þorskstofninum, sjávarútvegurinn var rekinn með miklum halla og ekki ríkti 

samstaða á meðal hagsmunaaðila í greininni hvernig skyldi bregðast við. Ekki var 

það til að minnka vandræðin að lítið frumkvæði varðandi aðgerðir hafi komið frá 

stjórnvöldum síðustu ár. Þann 12. desember 1983 dró þó til tíðinda, Halldór 

Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra og framsóknarmaður mælti fyrir lagafrumvarpi um 

breytingar á stjórn fiskveiða. Á Alþingi risu ekki upp harðar deilur við þessu frumvarpi. 

Þingmenn voru sammála um að samráð við hagsmunaaðila væri mikilvægt, enda um  

ræða kerfisbreytingu.52 Í tengslum við það er vert að benda á að umhverfi stjórnsýslu 

var frekar veikt á Íslandi á þessum árum þegar horft er til hugmyndafræði og 

mannauðs.53  

Frá árinu 1984 má segja að umræðan á Alþingi um kvótakerfið hafi falist í 

framlengingu og viðbótum við upphaflegt frumvarp Halldórs Ásgrímssonar. Árið 1987 

varð þó breyting á þegar bæði Alþýðubandalagið og Kvennalistinn settu fram 

sérstaka sjávarútvegsstefnu sinna flokka.54 Þótt þeirra stefna hafi ekki hlotið 

hljómgrunn var þetta þó ákveðin stefnubreyting. 

Umræðan um sjávarútveg fór harðnandi, og þegar líða tók á árið 1987 styrktist sú 

trú á  meðal framsóknarmanna og útvegsmanna að framseljanlegir kvótar væru 

lausnin á vanda sjávarútvegsins. Ráðgjafanefndin sem átti að vera álitsgefandi 

varðandi endurskoðun á kerfinu var ekki einhuga og í raun voru málin í það miklum 

hnút að ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, framsóknarmanna og Alþýðuflokks 

var í uppnámi. Í lok ársins 1987 var málið komið í algert öngstræti og 

Alþýðuflokkurinn neitaði að samþykkja frumvarpið sem stjórnarfrumvarp nema til 

kæmu ákveðnar breytingar.55 Samið var um þjóðareignarákvæðið sem áður hefur 

verið nefnt, reglur um framsal voru rýmkaðar ásamt nokkrum öðrum smávægilegum 

breytingum. Stefnubreyting hafði orðið í umræðu um sjávarútvegsmálin og fór hún 

harðnandi dag frá degi. 
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Þegar komið var frammá seinnihluta níunda áratugarins var komin reynsla á 

kvótakerfið. Ekki voru allir sammála um hvort hún væri góð eða slæm. Skilningur 

meðal manna á því að kerfið væri komið til að vera jókst, umræðan dýpkaði og áhugi 

meðal stjórnmálamana á að setja lög til lengri tíma kviknaði. Átökin í samfélaginu 

minnkuðu ekki, útgerð og fiskvinnsla tókust á svo eftir var tekið. Mátti það rekja til 

þess að bitist var um hver átti að fá endanlegan rétt yfir kvótanum. Á sama tíma 

efldust þær raddir í samfélaginu sem vildu verja rétt almennings og þeirra eignarréttar 

á sameiginlegum fiskimiðum þjóðarinnar. Sífellt fleiri stjórnmálamenn og 

hagsmunaaðilar voru að komast á þá skoðun að sóknarmarkið væri úr sér gengið og 

kvótakerfið skyldi alfarið tekið upp. Sjávarútvegurinn gekk illa. Þótt kvótakerfið í þeirri 

myndi sem það var þá virtist vera að skila sínu. Ákveðin vatnaskil voru að verða, árin 

á undan hafði verið veitt umfram ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunnar svo tugum 

prósenta skipti og fjárfesting í skipum var sífellt að aukast. 

Til marks um hversu sjávarútvegurinn var mikilvægur hlekkur í atvinnulífi íslensku 

þjóðarinnar, kom fram á neyðarfundi Sölumiðsstöðvar Hraðfrystihúsanna árið 1989,  í 

máli Steingríms Hermannssonar, forsætisráðherra, að þjóðin stæði frammi fyrir 

djúpstæðum vanda í þjóðarbúskapnum.  Aldrei í sögu landsins hefði hún staðið nær 

þjóðargjaldþroti eins og hann orðaði það. Steingrímur vísaði með þessum orðum 

sínum til þeirrar þröngu stöðu sem sjávarútvegurinn væri í rekstrarlega séð. Komið 

væri að skuldadögum þrátt fyrir 20% gengisfellingu sem framkvæmd hefði verið á 

árinu.56 Tilkynnti hann á fundinum að miklar efnahagslegar aðgerðir væru í 

farvatninu, til þess að greiða úr vanda sjávarútvegsfyrirtækjanna sem töpuðu 

hundruðum milljóna í hverjum mánuði. 

Í þessum kafla hefur verið greint frá pólitísku landslagi, ríkisstjórnum er sátu á 

þessum tiltekna tíma, hagsmunasamtökum og tíðaranda þegar kvótakerfið var í 

mótun. 
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5 Samfélagsleg áhrif 

Í þessum kafla verður fjallað um þau samfélagslegu áhrif sem kvótakerfið hefur leitt 

af sér. Skoðuð verða þau samfélagslegu markmið sem í upphafi kvótakerfisins voru 

tilgreind og hvernig þau hafa verið túlkuð og færð uppá samtímann. 

5.1 Atvinnu og byggðarsjónarmið  

Tilgangur kvótakerfisins er tilgreindur í lögum um stjórn fiskveiða. Þar kemur fram í 

fyrstu grein eins og áður hefur komið fram ,, 1. gr. Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru 

sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og 

hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. 

Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða 

óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum”.57 Þau markmið sem 

tilgreind eru í þessari fyrrnefndu 1. grein laganna bera það með sér að erfitt getur 

verið að samræma þau. Því þurfa sjávarbyggðir landsins að treysta á það að kerfið 

sjálft vinni eftir markmiðum laganna.    

Kvótakerfið var hugsað sem tæki til þess að stýra betur nýtingu fiskistofnanna í 

kringum Ísland, en ekki beint sem hagstjórnartæki. Á þessum rúmum þrjátíu árum 

sem kvótakerfið hefur verið í notkun hefur raunin verið önnur. Breytingar hafa verið 

gerðar á lögum, frjálsa framsalið kom til sögunnar og segja má að öll umræða um 

kvótakerfið hafi snúast í þá átt að skilgreina kerfið sem hagstjórnartæki.58 Frjálst 

framsal aflaheimilda hefur verið nefnt sem vendipunktur í þeirri þróun kvótakerfisins 

að veiðiheimildir safnast á færri hendur og sjávarbyggðir landsins verði fyrir höggi. 

Sigfús Jónsson talar um þá staðreynd í grein sinni Fiskveiðiarðurinn og 

byggðarsjónarmið að ákvæði um frjálst framsal gangi beinlínis þvert á 

byggðarsjónarmið. Að vissu leyti sé reynt að taka tillit til þeirra sjónarmiða með 

ákvæði í lögunum um forkaupsrétt sveitarfélaga á skipum og veiðiheimildum sem fest 

eru við það, ef selja á þau á milli sveitarfélaga.59 Í fyrrnefndri grein Sigfúsar 

Jónssonar bendir hann einnig á það að aðeins sé eitt annað ákvæði í lögum um 

stjórn fiskveiða fyrir utan áðurnefnda ákvæðið um forkaupsrétt sveitarfélaga sem 

hægt sé að segja að sé sett með atvinnu- og byggðarsjónarmið í huga. Felur þetta 

síðara ákvæði í sér leyfi sjávarútvegsráðherra til þess að leggja álag á afla sem 
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fluttur er óunninn á erlenda markaði.60 Sigfús kemst að þeirri niðurstöðu að lög um 

stjórn fiskveiða séu að mestu drifin áfram af hagkvæmnissjónarmiðum fremur en 

atvinnu og byggðar. Hann bendir þó einnig á að ekki megi slíta þessi tvö sjónarmið 

algerlega í sundur því samfara aukinni hagkvæmni hljóti að verða tryggð atvinna í 

greininni til framtíðar.61  

Þóroddur Bjarnason færir rök fyrir hnignun sjávarbyggða á Íslandi í grein sinni 

Hagsmunir íslenskra sjávarbyggða við endurskoðun fiskveiðistjórnunar.  Hann nefnir 

að fiskveiðistjórnunarkerfið hafi verið mikill áhrifavaldur í örlögum fjölda sjávarbyggða 

um landið. Nefnir hann máli sínu til stuðnings að hin neikvæðu áhrif 

fiskveiðistjórnunarkerfisins séu einkum þríþætt. Fyrst nefnir hann missi byggðarlaga á 

staðbundnum veiðiheimildum og því tengdu samdrætti í fiskvinnslu. Í því sambandi 

hafi tap sveitarfélaganna verið meira en hagnaður sjávarútvegsfyrirtækjanna af 

tilteknum breytingum. Eigi þetta sérstaklega við um einangraðar byggðir landsins 

sem fjarlægar séu öðrum atvinnusvæðum.62 Í annan stað nefnir Þóroddur þá óvissu 

sem hann telur núverandi fiskveiðistjórnun fela í sér. Telur hann þessa tilteknu óvissu 

draga úr byggðafestu sveitarfélaga á landsbyggðinni. Bendir hann á máli sínu til 

stuðnings,  það mikla valdaójafnvægi sem myndast þegar mjög öflug og stór 

sjávarútvegsfyrirtæki hafa í hendi sér atvinnu og framtíð heilu byggðarlaganna. Í 

þessu valdaójafnvægi felist ákveðinn lýðræðishalli þar sem þjónkun sveitarfélaga og 

íbúa við kvótahafa geti verið óeðlileg sökum þeirra heljartaka sem þau geti haft á 

byggðunum og íbúum þeirra.63 Í þriðja stað nefnir hann hagræðinguna í íslenskum 

sjávarútvegi sem fylgir frjálsu framsali aflaheimilda, og nefnir að hugsast geti að hún 

hefði þróast með öðrum hætti ef lög um stjórn fiskveiða hefðu strax viðurkennt 

byggðarlög með mikla tengingu við sjávarútveg sem  hagsmunaaðila.64 

 

Ljóst er að kvótakerfið hefur haft áhrif á byggðirnar í kringum landið. Í þessum kafla 

hefur verið greint frá þeim atriðum er efst hafa verið á baugi þegar kemur að hinum 

neikvæðu áhrifum kvótakerfisins t.d. samþjöppun á aflaheimildum sjávarútvegs-

fyrirtækjanna sem leiðir af sér flutning aflaheimilda á milli byggðarlaga.  
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6 Sjálfbærni sjávarútvegs 

Í þessum kafla verður fjallað um þá þróun sem hefur átt sér stað varðandi sjálfbærni 

sjávarútvegsins. Sjálfbærni verður skilgreind og útskýrð. Eins og komið hefur fram var 

ein af megin ástæðum þess að kvótakerfið var sett á,  að aukinnar sjálfbærni væri 

þörf innan greinarinnar. Fjallað verður um verðmætasköpun fyrir daga kvótakerfis og 

eftir. Hér verður leitast við að greina verðmæti (e. value)  þeirrar auðlindar sem 

fiskurinn í sjónum er,  setja í samhengi við árangur greinarinnar og þróun. 

6.1 Hvað er sjálfbærni? 

Hugtakið sjálfbærni (e. sustainability)  hefur orðið meira áberandi í umræðunni á 

síðustu áratugum. Þjóðir heimsins hafa þurft að horfast í augu við þá staðreynd að   

náttúruauðlindir sem þær nýta innan sinna landa eru ekki takmarkalausar. Þau þarf 

að vernda, stýra aðgengi, og huga að sjálfbærri nýtingu. Hugtakið  sjálfbærni hefur 

verið almennt skilgreint sem sá hvati til þess að mæta þörf dagsins í dag. Með það 

fyrir augum að skilja eftir nóg til þess að mæta þeim þörfum sem kynslóðir 

framtíðarinnar þurfa til þess að uppfylla sínar þarfir.65 Eitt af meginmarkmiðum 

sjálfbærni er að draga úr sóun. Til þess að slíkt gangi upp þarf að huga að stjórnun. 

Stjórnun á sameiginlegum náttúruauðlindum er ein meginforsenda þess að 

sjálfbærnin geti gefið af sér aukin verðmæti fyrir samfélagið. Sjálfbærni hefur gjarna 

verið skipt upp í þrjá megin flokka. Þessir flokkar eru efnahagsleg þróun, vistfræðileg 

þróun og samfélagsleg þróun. Í kjölfar þess að mannkynið heldur áfram að fjölga sér 

göngum við alltaf nærri auðlindunum. Að þeim sökum hefur umræðan um sjálfbærni 

orðið fyrirferðarmeiri í alþjóðlegri umræðu á undanförnum árum. 

Það sem samfélög þurfa að hafa til þess að teljast sjálfbær eru 

langtímamarkmið í nýtingu sameiginlegra náttúruauðlinda. Stefna af slíku tagi tryggir 

hag einstaklinga og velferð þeirra í opnu samfélagi sem einkennist af krafti sköpunar, 

öryggis og þátttöku. Ábyrgð er sameiginleg og reynt er að tryggja það að allir hafi jöfn 

tækifæri.66 Sjálfbær samfélög einkennast af þeim möguleikum sem íbúar hafa til þess 

að hafa áhrif. Tækifærin eru til staðar til þess að vera gerandi ekki áhorfandi í 

ákvörðunum teknum er varða hag einstaklingsins.67 Innan samfélagsins eru innviðir 
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til staðar sem hjálpa fyrirtækjum og þar með einstaklingum í uppbyggingu á 

samfélagi. Fjárfest er í samfélaginu á sjálfbæran hátt þar sem horft er til öryggis í 

umhverfi, hagkvæmni fjárfestinga og samfélagslegrar ábyrgðar.68  

Í skýrslu sem OECD gaf út árið 2013 kom fram að ofveiðar á fiskistofnum 

heimsins væru að valda skaða.69 Fjölmargir stofnar gætu verið í varanlegri hættu og 

jafnvel þurrkast út ef ekkert væri að gert. Skýrslan horfir einnig til þeirrar staðreyndar 

að mikil fjárfesting hefur verið í fiskveiðum á heimsvísu sem hefur leitt af sér 

gríðarlegan fiskiskipaflota. Í  kjölfar mikilla tækniframfara, í tæknibúnaði og 

veiðafærum  afkastar flotinn margfalt á við það sem áður þekktist. Bendir skýrslan á 

þá efnahagslegu sóun sem fylgir í kjölfarið. Sökum þess að margar þjóðir hafa ekki 

komið sér upp sjálfbæru kerfi í fiskveiðum eru upp deilur innan og á milli þessara 

þjóða um nýtingarétt á fiskistofnum. Oft hafa þjóðir lent í erfiðum deilum er varða 

deilistofna sem hafa viðkomu í lögsögum margra ríkja. Ekki hafa íslendingar verið 

lausir við slíka deilur. Nýlegt dæmi er makríldeila íslendinga við ríki sem eiga 

hafsvæði austan við okkar efnahagslögsögu, ríki Evrópusambandsins og Noreg.70 

Mikilvægt er að horfa til markmiða sjálfbærni og leitast eftir jafnvægi á alþjóðavísu ef 

ekki á illa að fara. OECD bendir á það í áður nefndri skýrslu, að sú sóun sem á sér 

stað í fiskveiðum í heiminum sé verðmetin á um 50 milljónir bandaríkjadala.71 

6.2  Sjálfbærni í fiskveiðum á Íslandi 

Með því að takmarka veiðar með aflakvótum stigu íslendingar stórt skref í átt að 

sjálfbærni landsins. Sjávarútvegur er ein af megin atvinnugreinum landsins og stefna 

útvegsins er fordæmisgefandi. Skrefið sem stigið var með setningu kvótakerfisins 

vakti athygli og þótti merki um áræðni Íslendinga. Með því að takmarka veiðar og 

fjölda skipa sem geta stundað veiðar var mikilvægt skref stigið í átt til sjálfbærni. Í 

þessum kafla verðu fjallað sjálfbærni í íslenskum sjávarútvegi og tengsl sjálfbærni við 

kvótakerfið. 

6.2.1 Efnahagslegur ábati og minni sóun 

Fyrir daga sjálfbærni í veiðum við Ísland var umhverfi í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja 

erfitt. Tap af rekstri þeirra var mikið og hafði það áhrif á stöðu þjóðarbúsins. Staða 
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ríkissjóðs og atvinna á landsbyggðinni stóð að vissu leyti og féll með afkomu 

sjávarútvegsins sem aðal útflutningsgreinar landsins á þeim tíma. Með tilkomu 

kvótakerfisins fór sjávarútvegurinn að þróast jafnt og þétt í átt til aukinnar sjálfbærni. 

Horft var þá til þeirra þátta sem liggja ættu til grundvalar sjálfbærni.  

Með tilkomu sjálfbærni fór verðmæti (e. value ) sem hugtak að öðlast að 

einhverju leyti nýja merkingu í huga sjávarútvegsins sem greinar. Verðmæti er 

skilgreint sem eitthvað sem hefur gildi svo sem gjaldmiðill, tiltekin frammistaða eða 

skipti sem metin eru til peningaverðs. Verðmæti getur líka verið skilgreint á 

samanburðargrundvelli þar sem verðmætið endurspeglar löngun til þess að komast 

yfir hlut, vöru eða þjónustu af einhverju tagi.72 Þriðji hlutinn af verðmætis 

skilgreiningunni getur verið sá að verðmæti sé eitthvað sem telst verðmætt í 

viðskiptum á milli aðila og menn láta af hendi í skiptum fyrir peninga.73 Hagfræðingar 

meta og skilgreina t.d verðmæti meðal annars út frá þeim umhverfislegu áhrifum, 

skilyrðum og ábyrgð sem sá sem heldur á þeim undirgengst og hvernig hann fer með 

þau.74 Í tilfelli sjávarútvegsins og íslendinga var það meðal annars fiskurinn. 

 Fyrir daga kvótakerfisins var þetta verðmæti fengið með frumvinnslu á 

fiskinum. Markaðir voru frekar takmarkaðir og sú vara sem fiskurinn var, 

endurspeglaði ekki mikla vöruþróun eða fullvinnslu.75 Hugtakið gæði (e. quality) fór 

að verða umsvifameira í umræðunni. Smátt og smátt jókst sá skilningur meðal þeirra 

sem að útvegnum komu að meira verðmæti væri hægt að gera úr fisknum í sjónum. 

Gæðin voru þá eitt af því fyrsta sem menn horfðu til. Skilgreind væru gæði, þeir hlutar 

vöru sem lúta að virkni og eiginleikum vörunnar. Með gæðunum er þannig ákveðnum 

þörfum eða löngunum mætt. Brotið niður hafa rétt gæði verið skilgreind þannig að 

varan sé í samræmi við væntingar þess sem fær hana í hendurnar.76  

Í framhaldi af þeirri vakningu sem varð á áttunda áratug síðustu aldar varðandi 

sjálfbærni í sjávarútvegi fóru að ryðja sér til rúms þær hugmyndir meðal kaupenda á 

sjávarfangi að einhverskonar vottunnar væri þörf á fiski sem veiddur væri í höfum 

heimsins. Kröfur um sjálfbærar veiðar væru marklausar ef ekki væri hægt að 
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aðgreina vöruna frá öðrum vörum meðal kaupenda. Árið 1997 urðu til óháð 

góðgerðarsamtök í London.77 MSC (e. Marine stewardship council) þróaðist hratt og  

eftir 18 mánaða samvinnu 300 alþjóðlegra sérfræðinga tóku samtökin formlega til 

starfa árið 1999. Hlutverk MSC er að starfa eftir stöðlum FAO sem er matvæla og 

landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna. Aðalhlutverk MSC er að sýna neitendum 

fram á það að MSC vottaður og merktur fiskur sé einungis veiddur í sjálfbæru 

umhverfi. Veiðar í viðkomandi landi séu sjálfbærar, hugað sé að fiskistofnum og 

umhverfi. Vottunin fer fram af óháðum þriðja aðila til þess að tryggja gagnsæi við 

vottunina. 

Í framhaldi af þróuninni sem kom með kvótakerfum og síðar MSC vottunum á 

veiðum fóru fyrirtæki að  að leggja meira  uppúr virðiskeðjunni. Virðiskeðjan (e. value 

chain) samkvæmt Kramer og Porter (2011) skiptir fyrirtæki upp í níu hluta,  þessir 

hlutar eru bæði hagfræðilegir sem og tæknilegir. Allir þessir þættir koma að því að 

skapa fyrirtækinu virðisauka. Virðiskeðjan er síðan sá hluti sem breytir hráefni yfir 

fullunna vöru tilbúna á markað.78      

Eins og áður hefur komið fram hefur íslenskur sjávarútvegur glímt við þær 

áskoranir sem felast í því að vera rekinn í litlu efnahagskerfi. Myntin sem íslenska 

krónan er hefur reynt á þolrif bæði sjávarútvegsfyrirtækja og ekki síður 

stjórnmálamanna. Til þess að gefa sem skýrasta mynd af verðmætasköpuninni í 

greininni verða þær tölur sem koma fram bæði gefnar upp í íslenskum krónum og svo 

hefur þeim verið umbreytt yfir í SDR til þess að leiðrétta fyrir sveiflum gengis íslensku 

krónunnar. SDR (e. special drawing rights) er myntkarfa gefin út af 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.79 Þessi myntkarfa er sett saman úr helstu gjaldmiðlum 

sem notaðir eru í alþjóðaviðskiptum hverju sinni. Karfan hefur tekið nokkrum 

breytingum á þessu tímabili sem fjallað er um í ritgerðinni en notast er við miðgengi 

reiknað út fyrir hvert ár fyrir sig. Árið 2017 samanstendur karfan af myntunum dollar, 

evru, kínversku júan, japönsku jeni, og bresku sterlingspundi. Skipting er 41,73% 
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 MSC, ,,Our history,” https://www.msc.org/about-us/our-history/1997-1999-how-it-all-began (sótt 13. 

Mars 2017) 
78

 Kramer, Mark R, and Michael Porter, ,,Creating Shared Value," Harvard business review 89, no. ½ 

(2011): 70 

79
 IMF, ,,SDR”, http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches- New-

SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi (sótt 28.mars 2017). 
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dollar; 30,93% evra; 0,92% kínverskt júan; 8,33% japanskt jen og  8,09% breskt 

sterlingspund.    

  

 

 

Þegar kvótakerfið var sett á árið 1984 voru verðmæti alls útflutnings á sjávarafurðum 

frá Íslandi rétt rúmir 16. milljarðar á gengi þess tíma. Heildarútflutningurinn  var 

489.119 tonn af afurðum.80 Eins og sjá má á mynd 2, jókst útflutningsverðmætið 

nánast ár frá ári. Árið 1988 var heildarútflutningur rúm 693 þúsund tonn sem skilaði 

verðmæti uppá 780 milljónir SDR. Þegar komið var fram til ársins 1991 var 

útflutningurinn enn minni eða 471.646 þúsund tonn sem reyndar er sögulegt lágmark 

sé horft til áranna sem kvótakerfið hafði spannað. En þrátt fyrir þennan lága útflutning 

hafði íslenskur sjávarútvegur aldrei skilað meiri gjaldeyristekjum eða 928 milljónum 

SDR.  

Áfram heldur svo þessi þróun þar sem heildarútflutningur og heildarverðmætin 

eru farin að haldast betur í hendur en árin á undan. Árið 1998 verður sögulegur 

viðburður því þá ná útflutningstekjur sjávarútvegsins nýjum hæðum. Flutt eru út 

718.729 þúsund tonn sem skila útflutningsverðmætum uppá 1041,3 milljónir SDR. Í 

                                                      

80
Hagstofan,,,útflutningursjávarafurða” 

https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/sjavarutvegur/utflutningur-sjavarafurda/ (sótt 29.mars 2017)  
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fyrsta skipti var 100 milljarða íslenskra króna múrinn rofinn í sögu íslensks 

sjávarútvegs.  Töluvert flökt er á heildarútflutningi á þessum árum frá 1985-1998. 

Meðaltals útflutningur er 660.726 þúsund tonn. Meðaltals verðmætið er 859.307 

milljónir SDR. 

 

Vekur það athygli þegar þessar tölur eru skoðaðar að útflutningsverðmætin stíga 

nánast jafnt og þétt frá árinu 1985 til ársins 2015. Greinileg merki þess má þó sjá að 

frá og með árinu 2007 byrjar íslenska krónan að falla. Það ár skilar útflutningur  

619.530 þúsund tonnum og 1.302 milljónum SDR sem í íslenskum krónum gera 

127,6 milljarða. Hinsvegar  árið 2008  þegar íslenska krónan hrynur í kjölfar 

alþjóðlegs fjármálahruns á heimsvísu eru flutt út 696.886 þúsund tonn sem skila 

1.238 milljónum SDR en 171,3 milljörðum íslenskra króna í útflutningsverðmæti. Sé 

þessi munur greindur nánar sést að útflutningur í SDR skilar minna verðmæti þrátt 

fyrir meiri útflutning. Sé þetta greint í krónum sést að 77.356 tonna minni útflutningur 

skila samt sem áður 43,7 milljörðum meira í íslenskum krónum. Áfram heldur sú 

þróun þar sem verðmætin í SDR stíga mun hægar en verðmætin í krónum. Toppnum 

er náð árið 2015 þegar flutt eru út 631.872 tonn að verðmæti 1471,4 milljóna SDR. Í 

íslenskum krónum skilaði þetta sögulega metár því útflutningsverðmæti uppá 264,5 

milljarða (mynd 3). Borið saman við álíkt ár í magni er hægt að fara aftur til ársins 

1987 þegar 642.220 þúsund tonn voru flutt út fyrir 828,7 milljónir SDR eða 41,4 
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milljarða. Að núvirði væru þessir 41,4 milljarðar að verðmæti 198,5 milljarða. Séu 

þessar tölur skoðaðar má leiða að því líkum að hærra verð fáist fyrir hvert veitt tonn 

nú en áður, ástæður þess séu jákvæð afleiðing kvótakerfis sem felst í vexti í afleiddri 

framleiðslu og tækniframþróun í veiðum og vinnslu. 

6.3 Samanburður á útflutningsgreinum   

Líkt og áður hefur verið fjallað um var sjávarútvegurinn meginstoð íslensks atvinnulífs 

og íslensks útflutnings um áratugaskeið. Um og eftir aldamótin 2000 jók áliðnaðurinn 

tekjur sýnar umtalsvert.  Frá árinu 2008 mátti svo sjá þess greinileg merki  að ákveðin 

umskipti væru að verða. Árið 2010 gerðist það svo að ál og álafurðir voru einu 

prósenti hærri þegar kom að skiptingu á heildargjaldeyristekjum en sjávarútvegurinn. 

Tímabil breytinga var hafið. Þrjár meginstoðir atvinnulífs á Íslandi voru orðnar til,  

sjávarútvegur, áliðnaður og ferðaþjónusta.  

Árin 2010 til 2013 skiptu þessar greinar nokkuð bróðurlega á milli sín 

útflutningstekjunum þótt áliðnaðurinn gæfi aðeins eftir, sjá mynd 4. Næstu árin átti 

ferðaþjónustan eftir að styrkjast mjög mikið og skila algerum met tölum árið 2016 

þegar gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu námu 39% af heildargjaldeyristekjum.81 Á 

þessu þriggja ára tímabil frá árinu 2013 til 2016 höfðu sjávarútvegurinn og 

áliðnaðurinn orðið fyrir höggi með styrkingu gengis íslensku krónunnar og þar af 

leiðandi lækkandi afurðaverðs í krónum talið. Þess sjást glögglega merki þegar 

skoðaðar eru tölurnar fyrir árið 2016 á mynd þar sem sjávarútvegurinn og 

áliðnaðurinn samanlagt skiluðu tekjum sem námu 34% af heildargjaldeyristekjum en 

ferðaþjónustan ein skilaði 39%. Að þessu sögðu er einnig áhugavert að skoða tölur 

hjá Hagstofu Íslands um annan útflutning sem sýna það að á sama tíma og 

heildarútflutningstekjur aukast gríðarlega á árunum 2009 til 2016 minnkar hlutfall 

annars útflutnings en þessara þriggja megin greina sem áður hafa verið nefndar eins 

og sjá má á mynd. Heildarútflutningstekjurnar aukast úr 792 milljörðum króna árið 

2009 í 1.189 milljarða króna árið 2016 samkvæmt Hagstofu Íslands. 

                                                      

81
 Íslandsbanki ,Íslensk Ferðaþjónusta 2016, (Reykjavík: Íslandsbanki, 2016), 19 
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Fjöldi starfandi fólks innan útflutningsgreinanna hefur breyst á undanförnum 

árum. Sjávarútvegurinn hefur tæknivæðst með tilheyrandi fækkun starfsfólks til sjós 

og lands. Samfara þessari tæknivæðingu hafa orðið til önnur störf innan annarra 

geira sem þjónusta sjávarútveginn með tilkomu aukinnar tæknivæðingar. Árið 1997 

störfuðu um 14.200 manns í sjávarútvegi.82 Árið 2015 hafði þessi tala lækkað um 

45% sem skilaði 7.800 störfum.83 Til samanburðar þegar horft er til ferðaþjónustunnar 

hefur orðið gríðarleg fjölgun starfa í greininni á stuttum tíma. Árið 2015 störfuðu um 

20.408 manns í greininni, er það rösklega 11,9% prósent af heildarstörfum á Ísland.84 

Sé farið aftur til ársins 2008 þar sem ferðaþjónustan stóð undir 7,2% af 

heildarstörfum sést að fjölgunin hefur verið mikil.85 Sé litið til áliðnaðarins kemur í ljós 

að hann skapaði árið 2015 1.452 störf beintengd áliðnaði, er það innan við 1 % af 

heildarstörfum á Íslandi. Árið 2008 voru störfin í áliðnaði um 1.30086.  

                                                      

82
 Íslandsbanki ,Íslenski Sjávarútvegurinn 2016, (Reykjavík: Íslandsbanki, 2016), 25 

83
 Sama heimild, 25 

84
 Íslandsbanki ,Íslensk Ferðaþjónusta 2016, (Reykjavík: Íslandsbanki, 2016), 22 

85
 sama heimild,22 

86
 Samál, ,,Hversu margir hafa atvinnu af áliðnaði,” http://www.samal.is/is/moya/news/hversu-margir-

hafa-atvinnu-af-alidnadi (sótt 15.apríl 2017) 
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Vert er þó að geta þess að væri afleidd störf tekin með væru þessar tölur hærri 

hjá öllum atvinnugreinum þremur. Hefur þetta verið rannsakað nokkuð hjá 

Hagfræðistofnun Háskóla íslands sem segir í skýrslu sinni87 um þjóðhagslega nýtingu 

áliðnaðar á Íslandi, að töluverður munur sé á beinu og óbeinu framlagi þessara 

greina. Þar kemur fram að heildarframlag sjávarútvegs til vergrar landsframleiðslu 

hafi verið 2,2-2,5 sinnum hærra en beint framlag greinarinnar eða 25% af vergri 

landsframleiðslu árið 2010. Að sama skapi kemur fram að hjá áliðnaðinum hafi þetta 

heildarframlag verið um þriðjungur af heildarframlagi sjávarútvegs eða 8% af vergri 

landsframleiðslu. Sé litið til þess að sjávarútvegur og áliðnaður flytja stærstan hluta af 

framleiðslu sinni á erlenda markaði og útflutningsverðmætið líkt, leggur 

sjávarútvegurinn samt meira til landsframleiðslunnar líkt og kom fram hér að ofan. 

Ástæðurnar fyrir því virðast liggja í þeirri staðreynd að hinn beini virðisauki 

sjávarútvegsins skilar töluvert hærra hlutfalli af útflutningsverðmæti en beinn 

virðisauki áliðnaðarins. Að sama skapi þegar horft er til hins óbeina virðisauka, það 

er sá virðisauki sem verður til í tengdum greinum, er líka hærri í sjávarútvegi en 

áliðnaði. Séu þessir tveir þættir greindir má sjá að ástæður fyrir hinu fyrrnefnda má 

einkum rekja til þess þáttar að innflutt aðföng eru töluvert minna hlutfall af hinu 

eiginlega framleiðsluvirði sjávarútvegsins en áliðnaðarins. Varðandi síðarnefnda 

þáttinn má rekja það til þess þáttar að áliðnaðurinn sem grein á Íslandi er yngri en 

sjávarútvegur. Að þeim sökum hafa hinar tengdur greinar áliðnaðarins ekki þroskast 

og náð sama umfangi  jafnmikið og tengdar greinar sjávarútvegsins.88  

Í framhaldi af þessari umræðu er vert að minnast á þá staðreynd að 

fræðimennirnir Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson sýndu fram á það árið 2005 

með tölfræðilegum aðferðum að sjávarútvegur á Íslandi væri grunnatvinnuvegur.89  

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um sjálfbærni í sjávarútvegi og 

efnahagslegan ábata þessa að stunda sjálfbærar veiðar. Samanburður var gerður á 

helstu útflutningsgreinum Íslands er varðar verðmæti, fjölda starfa og framlags til 

vergrar landsframleiðslu.90       
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 Hagfræðistofnun, Þjóðhagsleg þýðing áliðnaðar á íslandi, (Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla 
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Íslands, 2012), 39 
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7 Niðurstöður og umræður 

Kvótakerfi á fiskveiðar úr nytjastofnum við Íslandsstrendur er orðið rúmlega þriggja 

áratuga gamalt. Það var fyrst sett í lög á Íslandi árið 1984. Síðar hafa verið gerðar 

einhverjar breytingar á kerfinu, þótt í meginatriðum hafi kerfið staðið óbreytt. Þar að 

segja varðandi þann þátt að takmörkun er á veiðum úr nytjastofnunum á miðunum í 

kringum landið. 

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar var fjallað um þrjár gerðir kenninga í 

stjórnmálafræðum. Gilda-, stofnana- og frjálshyggjukenningar. Segja má að fingraför 

allra þessara þriggja kenninga séu að finna að einhverju leyti á tilurð kvótakerfisins 

og síðari tíma þróunar þess.  

Greinilega má tengja kvótakerfið við þá þróun sem átti sér stað innan 

stofnanakenninga. Stofnanakenningarnar líta til stofnanna í víðum skilningi til þess að 

skilja hvernig stjórnmálin ganga fyrir sig. Sú aðgerð íslenskra stjórnvalda að koma á 

stofn kvótakerfi fellur vel að hugmyndafræði nýrra stofnanakenninga, þar sem frekar 

er horft til reglusetningar líkt og úthlutun aflaheimilda á sér stað í kvótakerfinu,  

fremur en einhverskonar skipulags líkt og sóknarmarkið var. Horft er til stofnanna 

eins og Fiskistofu og Hafrannsóknunarstofnunnar sem massa af reglum sem vinna 

að því að leiðbeina og þvinga einstaklingana innan kerfisins til þess að vinna eftir 

ákveðnum lagaramma.  

Líkt og fjallað er um í kafla 2.4 í ritgerðinni benda Hall og Taylor á þá staðreynd að 

reglur séu mikilvægar gildakenningum. Mikilvægt er að tryggja að fastmótuð stefna 

sé í gildi þegar verið er að þróa og betrumbæta hluti innan stjórnkerfa, líkt og gert var 

með kvótakerfið. Þótt einhverjir kunni að hafa þá skoðun að kerfinu hafi verið komið 

á, á einni nóttu, reynist sú skoðun ekki eiga rétt á sér þegar saga er kerfisins er 

skoðuð. Útgerðin í landinu fékk töluverðan aðlögunartíma og útgerðum var gefinn 

kostur á að starfa áfram í sóknarmarki um árabil þótt aflamarkið hafi verið lögfest upp 

að vissu marki árið 1984. Útgerðir höfðu sem sagt val um það í hvoru kerfinu þær 

störfuðu á meðan kerfið var að þróast. Gildakenningar horfa einnig til þess hvernig 

stjórnmálin eigi að vera. Hvað sé réttlæti og hvað sé frelsi? Hvert er hið góða 

stjórnkerfi? Gildakenningar reyna að segja okkur hvað sé mikilvægt að rannsaka. 

Kvótakerfið hefði aldrei orðið til ef ekki væri fyrir alla fræðimennina sem hafa skrifað 

um fiskveiðistefnuna og tekið þátt í að þróa hana um áratuga skeið. Þeirra þáttur var 

einnig mikilvægur.   



 47 

Ein kenning innan nýrra stofnanakenninga sker sig þó úr að mínu mati varðandi 

samhljóm við kvótakerfið. Það er söguleg-stofnanakenning sem beinir sjónum sínum 

að fyrri ákvörðunum, og hvernig þessar fyrri ákvarðanir hafa áhrif til framtíðar. Leiða 

má að því líkum að ákvarðanir stjórnvalda að setja á kvótakerfið, binda kerfið við 

ráðgjöf fiskifræðinga og úthlutun heildarkvóta hafi takmarkað að einhverju leyti getu 

þeirra stjórnvalda sem á eftir komu til breytinga. Söguleg stofnanahyggja rímar vel við 

þá staðreynd að þótt að fiskveiðistjórnunarkerfinu hafi verið breytt að litlu leyti á 

þessum þrjátíu árum sem liðin eru síðan það var tekið upp, er það enn í gildi þrátt 

fyrir mikla pólitíska umræðu og þrátefli meðal almennings um áratuga skeið. Að 

þessu sögðu er vert að minnast á þá staðreynd að hagsmunaaðilar og stjórnvöld 

höfðu mikilla hagsmuna að gæta að vel tækist til með kvótakerfið. Eining ber að geta 

þess að fjármálastofnanir eins og bankar höfðu einnig ríkra hagsmuna að gæta 

vegna lánafyrirgreiðslna til útgerða.   

Þriðja kenningin í ritgerðinni fjallar um frjálshyggjuna. Hana mætti í raun skilgreina 

sem dæmigerða gildakenningu. Frjálshyggjan á vel við kvótakerfið. Frjálshyggjan 

fylgir þeirri hugmyndafræði að stjórnvöld séu líkt og útvörður samfélagsins, standi 

vörð um grunnréttindi og eignir einstaklingsins. Líkt og fjallað er um í kafla 2.5 í 

ritgerðinni var einum af kenningarsmiðum frjálshyggjunnar John Locke umhugað um 

séreignaréttinn þar sem hann fjallaði um jörðina sem sameign og maðurinn gæti nýtt 

hana sér til hagsbóta. Það væri svo undir hverjum og einum komið hvernig hann 

blandaði gæðunum með vinnuframlagi sínu og hver og einn gæti krafist eignar yfir 

þessum gæðum ef ekki væri á öðrum brotið. Þetta rímar vel við skrif annarra 

fræðimanna síðari tíma um kvótakerfið. Þar sem öllum var úthlutað aflaheimildum 

sem  voru í útgerð fyrir kvótakerfið, var ekki brotið á neinum og því ekkert við það að 

athuga að úthluta aflaheimildum eftir veiðireynslu áranna á undan líkt og gert var. 

Sjálfbærni er stór hluti af hugmyndafræðinni í kringum kvótakerfið. Sjálfbærnin 

fellur vel inn í kenningar um frjálshyggju. Til þess að hámarka arðsemina úr 

nytjastofnunum er mikilvægt að einkaréttur sé til staðar. Aðeins þannig er hægt að 

stýra sókn, hámarka arðsemi og stunda sjálfbærar veiðar líkt og Ragnar Árnason 

nefnir í grein sinni Þjóðareign á Fiskistofnum árið 2007. Það er ekki gott fyrir stofnana 

að veiðar séu stundaðar í sóknarmarki eins og áður. Heldur er það ekki góð umgengi 

um auðlindina sem fiskurinn í sjónum er og það stuðlar ekki að sjálfbærni 

fiskistofnanna. Ofveiði er ein hættulegasta birtingarmynd annars 
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fiskveiðistjórnarkerfis en kvótakerfis. Slíkt hafa dæmin sannað hjá öðrum 

fiskveiðiþjóðum sem ekki nota kvótakerfi til stýringar á sínum veiðum. 

Kvótakerfið á sér nokkrar birtingarmyndir, ein af þeim er sú staðreynd að 

aflaheimildir hafa safnast á æ færri hendur. Líkt og fjallað er um í kafla 3.7 í 

ritgerðinni, áttu tíu stærstu útgerðarfyrirtæki landsins 21,40% af úthlutuðum 

heildarkvóta árið 1984. Árið 2016 var þessi tala komin upp í 50,30%. Einhverjir kunna 

að setja spurningarmerki við slíkar tölur.  Ef þetta er skoðað út frá frjálshyggjunni 

kemur það í ljós að samkvæmt þeim fræðimönnum sem um kvótakerfið hafa skrifað, 

skilar það þjóðarbúinu auknum verðmætum ef þeir sækja og vinna fiskinn úr 

nytjastofnunum sem geta gert það á sem hagkvæmastan máta. Það sé eðlileg þróun 

innan kerfis eins og kvótakerfisins að hagkvæmara sé fyrir stærri kvótaeigendur að 

veiða og vinna aflann í krafti stærðarhagkvæmni en fyrir þá sem minni eru. Upp hafa 

risið deilur um þetta málefni á undanförnum áratugum og margir hafa gagnrýnt þá 

þróun kerfisins að kvótinn lendi á sífellt færri höndum. 

Aðkoma stjórnmálaflokka, hagsmunasamtaka og annarra að ákvarðanatöku er 

varðar setningu kvótakerfisins markast töluvert af þeirri staðreynd hversu stutt er á 

milli manna og áhrif hagsmunaaðila á stjórnmálamenn geta verið töluverð. Ljóst er að 

sökum hlutverks íslensks sjávarútvegs sem grunnatvinnuvegar á þeim tíma er 

kvótakerfið var að festa sig í sessi er ljóst að efnahagur íslendinga var beintengdur 

gengi sjávarútvegsins. Stjórnmálamenn voru undir miklum þrýstingi bæði almennings 

og útgerðarmanna að stýra gengi íslensku krónunnar eftir gengi sjávarútvegsins. Líkt 

og nefnt er í kafla 4.4 var vandi þjóðarinnar og sjávarútvegsins svo djúpstæður um 

tíma að forsætisráðherra sagði í ávarpi á neyðarfundi Sölumiðstöðvar 

Hraðfrystihúsanna árið 1989 að aldrei fyrr hefði þjóðin staðið nær þjóðargjaldþroti. Af 

þessum orðum að dæma má vera ljóst að aðgerða var þörf í sjávarútvegi til þess að 

bæta hag útvegsins og þjóðarinnar. Sú aðgerð sem fólst í ótímabundinni 

lagasetningu varðandi kvótakerfið og frjálsu framsali aflaheimilda reyndist vera 

framfaraspor fyrir útveginn og þjóðina frá sjónarhorni frjálshyggjunnar. 

Ekki er hægt að fjalla um kvótakerfið án þess að minnast á samfélagsleg áhrif. Í 

kafla 5 er fjallað um atvinnu og byggðarsjónarmið og hvernig þau horfa við 

kvótakerfinu. Kerfinu hefur fylgt mikil samþjöppun aflaheimilda eins og áður hefur 

komið fram. Sökum þessarar samþjöppunar hafa margar sjávarbyggðir á 

landsbyggðinni orðið fyrir töluverður höggi. Ljóst er að eftir tilkomu kvótakerfisins geta 
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sjávarútvegsfyrirtækin haft framtíð byggða í höndum sér. Að þeim sökum er ekki hjá 

því komist að nefna, að ekki hefur fyllilega tekist að tryggja atvinnu og 

byggðarsjónarmið 1. greinar laga um fiskveiðistjórnun úr nytjastofnun á 

Íslandsmiðum. Hefur það leitt af sér ákveðna hnignum í sumum sjávarbyggðum 

landsins.   

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hefur kvótakerfið skilað meiri 

verðmætum? Með tilkomu kvótakerfisins jókst verðmætasköpun mikið í greininni. 

Vitað var fyrirfram hvaða aflaheimildum úr var að spila með tilkomu kvótakerfisins og 

hægt að gera meira verðmæti úr minna hráefni eins og tíminn hefur leitt í ljós. 

Útflutningsverðmæti sjávarútvegs hafa aukist verulega eins og sýnt er fram á í kafla 

5.2.1 þar sem kemur fram að ákveðnum toppi var náð árið 2015 þegar flutt voru út 

631.872 þúsund tonn af sjávarafurðum að verðmæti 264,5 milljarða íslenskra króna. 

Til samanburðar er nefnt dæmi um árið 1987 þegar flutt voru út sambærilegt magn 

eða 642.220 þúsund tonn að núvirði 198,5 milljarða íslenskra króna. Eins og kemur 

fram í kafla 5.2.2 skilar sjávarútvegurinn heildarframlagi til vergrar landsframleiðslu 

upp á 25%, þetta er umtalsvert meira en til dæmis áliðnaðurinn sem skilar svipuðum 

útflutningsverðmætum og sjávarútvegur en einungis 8% hlutfalli til vergrar 

landsframleiðslu. 

Sjálfbærni nytjastofnanna á Íslandsmiðum er lykilatriði þegar kemur að svara 

spurningunni hvort kvótakerfið hafi skilað meira verðmætum. Það liggur fyrir að ef 

fiskistofnarnir eru ekki sjálfbærir og veiðar takmarkast að verulegu leyti sökum ofveiði 

verður lítil verðmætasköpun í greininni og útvegurinn væri í mikilli hættu. 
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8 Lokaorð 

Ljóst er að með ábyrgari fiskveiðum og kvótakerfi hefur sjávarútveginum tekist að 

skapa meiri verðmæti. Kvótakerfið var ekki sett á átakalaust eins og fram hefur 

komið. En sú staðreynd hefur komið í ljós að með tilkomu kerfisins hefur afkoma 

greinarinnar batnað og hún skilað auknum tekjum í þjóðarbúið. Ljóst er að Sjálfbærni 

hugtakið er  lykilatriði þegar kemur að þeirri staðreynd hvort kvótakerfið virkar eða 

ekki. Íslenskur sjávarútvegur hefur reynst farsæll að því leyti. Nytjastofnar við Ísland 

hafa ekki beðið hnekki sökum of mikillar sóknar, þótt auðvitað hafi náttúran sitt að 

segja þegar kemur að sveiflum í lífríkinu.  

Upphaf kvótakerfisins árið 1984 með setningu laga um stjórn fiskveiða og seinna 

leyfi til framsals aflaheimilda hefur reynst gæfuspor fyrir íslenskan sjávarútveg. Öll 

kerfi hafa sína kosti og galla. Hið íslenska kvótakerfi hefur helst legið undir gagnrýni 

fyrir þá samþjöppun aflaheimilda sem orðið hefur á undanförnum árum. En í hinu 

markaðsdrifna umhverfi sem sjávarútvegurinn starfar í á alþjóðavettvangi er ekki 

spurt um slíkt. Fyrirtækin eiga að skila arði fyrir eigendur sína, geri þau það skila þau 

einnig sínu til baka til þjóðfélagsins í formi skatta, opinberra gjalda og með afleiddum 

störfum.   
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