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Ágrip 
 

Snemma á níunda áratugnum risu upp deilur meðal félagsvísindafólks um áhrif skipstjóra á 

aflasæld. Niðurstöður rannsókna fóru frá því að telja áhrifin engin, til þess að áhrifin væru 

mikil. Við rannsóknir á skipstjóraáhrifum kann þáttur samhengisáhrifa að hafa verið 

vanmetinn. Í þessari rannsókn er mæld skilvirkni skipa á uppsjávarveiðum á fjórum 

tímapunktum. Greining er gerð á síldveiðum 1959 og 1962, á loðnuveiðum 1978 og á 

makrílveiðum 2009. Þannig afmarkast rannsóknin af ramma uppsjávarveiða, en tekur um leið 

til veiða í ólíku samhengi. Í rannsókninni er stuðst við slembijaðargreiningu (e. Stochastic 

Frontier Analysis), tölfræðiaðferð sem ekki hefur verið notuð hérlendis áður í rannsóknum á 

þessu sviði. Beiting þessarar aðferðar veitir skýrari svör en áður við sumum af þeim álitamálum 

sem uppi hafa verið um áhrif skipstjóra á aflasæld. Niðurstaða rannsóknarinnar er skýr hvað 

það varðar að áhrif skipstjóra á aflasæld voru mikil á síldarárunum. Áhrifin mælast minni á 

loðnuveiðum í aðdraganda kvótasetningar og á frjálsum makrílveiðum árið 2009. Við túlkun á 

tölfræðilegum niðurstöðum um skipstjóraáhrif verður að taka sérstakt mið af 

samhengisáhrifum. Áhrif skipstjóra á aflasæld dyljast að óþekktu marki í samþættingu við 

tæknilega forspárþætti og í breyttri stöðu skipstjórans. 

  



4 

 

Abstract 
 

The role of the skipper in fishing success has been extensively debated by scholars for more 

than three decades. The assessment of the contribution of the skipper to the total catch of a 

defined group of boats, known as the “skipper effect”, varies widely. In fact, scholars analyzing 

the same data have estimated the skipper effect to be everything from being non-existent to 

be central to fishing success. I argue that the previous literature on this subject has not paid 

enough attention to social and the organizational context of fishing and the limitations of 

using correlational and regular regression models to estimate the skipper effect. In this study 

I use Stochastic Frontier Analysis to analyze data from the Icelandic herring fishing seasons in 

1959 and 1962, the 1978 capelin fishing season and the 2009 mackerel season. The findings 

show that there was a strong skipper effect in the herring fishing, but it is significantly reduced 

in the capelin and the mackerel fishing. I argue that the findings illustrate how the social and 

organizational contexts define the role of the skipper in various ways thus influences the size 

and the nature of the skipper effect. 
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Inngangur 

 

Snemma á níunda áratugnum risu upp deilur meðal félagsvísindafólks um áhrif skipstjóra á 

aflasæld. Upphaf þessa má rekja til rannsókna Gísla Pálssonar og Paul Durrenberger á 

vertíðarbátum í Sandgerði upp úr 1980 (Palsson og Durrenberger, 1982) og á síldveiðum frá 

árunum í kring um 1960 (Durrenberger og Palsson, 1983). Birting greinanna vakti athygli innan 

fræðasamfélagsins, bæði hérlendis og erlendis. Ástæða þess grundvallaðist á þeirri niðurstöðu 

Gísla og Durrenberger að áhrif skipstjóra á aflasæld væru engin. Ef um mælanlegan mannamun 

væri að ræða, þá skýrðist hann af heppni. Þórólfur Þórlindsson (1988) birti í kjölfar þessa grein 

þar sem hann sýndi fram á veruleg áhrif skipstjóra á aflasæld á síldarárunum og Þóroddur 

Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson (1993) sýndu fram á áhrif skipstjóra á aflasæld vertíðarbáta 

í Sandgerði. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2004) gerði grein fyrir báðum sjónarmiðum í grein 

sinni um sjávarútveg við aldahvörf. Eftir stóð þó spurningin um niðurstöðuna. Þessi vandi 

einskorðast ekki við íslenskar rannsóknir á viðfangsefninu og umfjöllun í nýlegum rannsóknum 

bendir til þess að umræðunni hafi lítið miðað áfram (sjá t.d. King, 2011). Í þessu samhengi er 

rétt að minnast þess að bæði Gísli Pálsson og Durrenberger (Palsson og Durrenberger, 1990) 

og Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson (1993) ályktuðu að áhrif skipstjóra á aflasæld 

kynnu að vera mikil á sumum veiðum, lítil eða eiga ekki við á öðrum. Þetta er mikilvægur 

punktur og vekur upp þá spurningu hvort umræðu um samhengisáhrif hafi í gegnum tíðina 

verið áfátt í rannsóknum á skipstjóraáhrifum og fræðilegri umræðu þeim tengdum. 

Rannsóknir á áhrifum skipstjóra á aflasæld kunna að hafa búið við hugmyndafræðilegan 

vanda. Í fræðilegri umræðu um viðfangsefnið, á milli landa og jafnvel menningarheima, kann 

þáttur samhengisáhrifa að hafa verið vanmetinn. Ætla má að áhrif skipstjóra á aflasæld markist 

mjög af því samhengi sem þær eiga sér stað í. Þannig eru það ekki aðeins ólík tímabil og veiðar 

á ólíkum tegundum, heldur jafnframt ólíkt eðli veiða, staðsetning og umhverfisaðstæður, 

staða tækni og þekkingar eins og hún birtist í búnaði og gerð skipa og veiðarfæra. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða skilvirkni uppsjávarskipa á völdum 

tímapunktum á síðast liðinni hálfri öld og álykta um áhrif skipstjóra á aflasæld. Sjónum verður 



9 

beint að uppsjávarveiðum og stuðst við slembijaðargreiningu (e. Stochastic Frontier Analysis) 

við mat á skipstjóraáhrifum á fjórum tímapunktum á tímabilinu frá 1959-2009. Þessari aðferð 

hefur ekki verið beitt áður við rannsóknir á þessu viðfangsefni hér á landi. Beiting hennar mun 

varpa skýrara ljósi á sum þeirra álitamála sem verið hafa uppi í fræðilegri umræðu um 

skipstjóraáhrif. Jafnframt verða niðurstöður skoðaðar í samhengi við þá þróun sem orðið hefur 

í starfsumhverfi skipstjóra, tækni og þekkingu. Slík athugun kann að varpa mikilvægu ljósi á 

þær gildrur sem orðið geta á vegi fræðimanna í rannsóknum á sviðinu. 
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Áhrif skipstjóra á aflasæld 

Skipstjórinn var miðpunktur félagslegra hugmynda um aflasæld (Gísli Pálsson, 1987; Palsson 

og Durrenberger, 1982; 1983, Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993). Ljóst er að 

viðhorf meðal alþýðunnar og í almennri ræðu og riti voru skýr hvað varðar áhrif skipstjóra á 

aflasæld. Hvort sem var í aflaleysisárum eða þegar vel fiskaðist, þá hvíldi árangurinn fyrst og 

fremst á skipstjóranum. Hann varð að hafa góða áhöfn og stuðning útgerðar, bátur og búnaður 

varð að vera í lagi. En ekkert af þessu skipti máli, ef skipstjórinn hafði ekki getuna til þess að 

finna fisk og ná honum í veiðarfærið. Orðstír skipstjóra og hvernig þeir urðu að goðsögnum í 

lifanda lífi, var vegna þess að íslenskt þjóðfélag byggði afkomu sína nær eingöngu á sjávarfangi. 

Þetta gekk svo langt að á síldarárunum safnaðist fólk saman við útvarpstækin og hlustaði eftir 

aflafréttum. Ungir sem aldnir hlustuðu í andakt á bátabylgjuna. Ungir drengir lærðu að þekkja 

skipstjóra og skip. Jafnvel fólk sem ekki kom nálægt sjávarútvegi fór að halda með tilteknum 

skipstjórum. Einn hélt með þessum og annar hélt með hinum (Steinar J. Lúðvíksson, 2007). Í 

bókum almenns efnis hefur víða verið ritað um aflamanninn og hvaða þættir búi í gerð þeirra 

manna sem skarað hafa framúr við fiskveiðar: 

Því hefur líka verið haldið fram, og sennilega með réttu, að til þess að ná 
árangri í veiðimennsku þurfi hið sama og til þess að ná árangri í svo mörgu 
öðru: Næma skynjun á umhverfið og greind. Þegar þetta tvennt spilar saman 
sé von á árangri. Það að kunna að lesa bók náttúrunnar er ekki öllum gefið. 
Sumum er hún alltaf lokuð – aðrir verða fluglæsir. (Steinar J. Lúðvíksson, 
2007, bls. 233) 

Þessi orð lýsa ágætlega því viðhorfi sem virðist hafa ríkt meðal almennings og skýrt viðhorf að 

sumum sé þetta gefið, öðrum ekki. Svo virðist sem verulega hafi dregið úr umfjöllun um 

aflamenn í almennri ræðu og riti. Það kann að stórum hluta að skýrast af tæknibreytingum og 

kvótakerfi. Sem dæmi má nefna að síðasti bókaflokkur sem fram hefur komið um skipstjóra 

birtist á síðari helmingi tíunda áratugarins og fjallar um menn sem voru búnir að sanna ágæti 

sitt fyrir tíma aflatakmarkana (sjá t.d. Jón Kr. Gunnarsson, 1994;1998). 
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Rannsóknir á áhrifum skipstjóra á aflasæld 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á áhrif skipstjóra á aflasæld (Acheson, 1981; Barth, 1966; 

Gatewood, 1983; Hilborn og Ledbetter, 1985; Kirkley, Squires og Strand, 1998; Mahévas o.fl., 

2011; Poggie, 1979; Ruttan og Tyedmers, 2007; Squires og Kirkley, 1999; Vázquez-Rowe og 

Tyedmers, 2012; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1993; Þórólfur Þórlindsson, 

1988; 1994, Wadel, 1972). Margvíslegir þættir hafa verið nefndir til grundvallar þessum 

áhrifum skipstjóranna. Acheson (1981) nefndi getuna til þess að finna bestu veiðislóðina 

hverju sinni, góða þekkingu á hafinu, straumum, dýpi og botnlagi og loks góða þekkingu á þeim 

fisktegundum sem veiða ætti. Þórólfur Þórlindsson (1988) nefndi getuna til þess að lesa hafið 

og vistkerfi þess, vilja og getu skipstjórans til þess að sýna frumkvæði og taka áhættu í kjölfarið 

á „menntaðri ágiskun“, og loks geta skipstjórans til þess að stjórna skipi og áhöfn. 

Þeir meginþræðir sem Acheson og Þórólfur nefna, ásamt áherslu á glöggskyggni, gott minni 

og dugnað, hafa komið fram í mörgum rannsóknum á áhrifum skipstjóra og skilvirkni í veiðum. 

Gísli Pálsson (1994) benti á að þekking skipstjóra væri bæði margþætt og flókin. Hann yrði að 

velja bæði stað og stund þegar kemur að veiðunum og slík ákvörðun byggist ekki aðeins á 

reynslu hans og þekkingu, heldur jafnframt á nákvæmum upplýsingum á hverjum tíma. Góð 

athygli, eftirtekt og glöggskyggni væru því mikilvægir eiginleikar skipstjóra. Barth (1966) benti 

á mikilvægi þess að sýna frumkvæði, sjálfstæði og sjálfstraust. Barth skoðaði síldveiðar og 

hugmyndin um sjálfstraustið er athyglisverð. Á síldveiðunum hér við land var talað um að 

sumir skipstjórar ættu það til að detta í mikið stuð og jafnvel dreyma fyrir afla (Pálsson og 

Durrenberger, 1983). Þorsteinn Gíslason, fyrrum síldarskipstjóri, fór sennilega nærri um þátt 

drauma í aflabrögðum þegar hann sagði þá snúast fyrst og fremst um eflingu sjálfstrausts og 

leið fyrir skipstjórann til þess að slaka á (Þórólfur Þórlindsson, 1994). 

John Poggie (1979) taldi að áhugahvöt og iðjusemi skýrði mest af þeim mun sem kæmi fram 

í aflasæld skipstjóra, þannig væri ríkjandi áhersla á það meðal farsælla skipstjóra að halda sig 

mikið að veiðunum. Um leið benti hann á að til útskýringar á árangri sínum lögðu farsælir 

skipstjórar mesta áherslu á framlagið, hversu hart var lagt að sér, á meðan skipstjórar sem ekki 

áttu velgengni að fagna bentu helst á bátinn sjálfan og tækjabúnaðinn. 

Rannsóknir hafa bæði sýnt fram á markverð áhrif lukku í tengslum við skilvirkni í fiskveiðum 

(Salvanes og Steene, 1994) og takmörkuð áhrif hennar (Vázques-Rowe og Tydemers, 2013). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á spænskum skipum sem stunda veiðar á lýsingi veitir 

nánari innsýn í samspil þessara þátta (Alvarez og Schmidt, 2006). Höfundarnir bentu á að 
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mælingar þeirra tækju til skemmri tímabila en aðrar sambærilegar rannsóknir. Niðurstöðurnar 

sýndu því að þegar horft er á stutt tímabil, eins og nokkra daga eða eina veiðiferð, er erfitt að 

greina á milli lukku og hæfileika. Þannig getur einn skipstjóri verið heppinn þennan túrinn á 

meðan aðrir hafa fengið minna á sama tíma. Þegar horft er yfir lengri tíma gerist það hins vegar 

að lukkan víkur fyrir hæfileikunum, af þeirri einföldu ástæðu að hæfileikar eru stöðugt 

fyrirbæri, á meðan lukka er hverful. Þegar horft er yfir lengri tímabil á aflasæld einstakra 

skipstjóra þá gerist það að hæfileikar skýra mismunandi árangur, á meðan þáttur lukku er 

víkjandi og hverfur að lokum alveg. Rannsóknir hafa sýnt fram á þennan stöðugleika í árangri 

og röðun skipstjóra eftir afla, á milli ára (Barth, 1966; Þórólfur Þórlindsson, 1988; Wadel, 

1972).  

Hér að ofan sést að rannsóknir benda til mannlegra áhrifa, umfram lukku. Fyrri rannsóknir 

sýndu jafnframt að áhrif mannlegra þátta væru umfram áhrif tæknilegra þátta (Hilborn og 

Ledbetter, 1985). Svo virðist hins vegar vera að í seinni tíð hafi áhrif skipstjóra og áhafnar 

minnkað á kostnað tæknilegra þátta. Nýleg rannsókn sýndi fram á að áhrif tæknilegra þátta 

væru meiri en skipstjóra og áhafnar (Mahévas o.fl., 2011). Um leið var bent á að tæknileg 

atriði, sem sjaldan hafi verið tekin til athugunar s.s. lengd línu, þyngd hlera og annað slíkt, varpi 

skýrara ljósi á þátt tæknilegra forspárþátta en áður. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á takmörkuð tengsl á milli starfsaldurs og aflasældar (sjá Gísli 

Pálsson, 1987) og formlegrar menntunar og aflasældar (Gísli Pálsson og Agnar Helgason, 

1999). Þetta rennir sterkum stoðum undir þá hugmynd að starfið krefjist ákveðinna eiginleika 

og það hversu mikið menn hafi af þessum eiginleikum eða hversu vel þeim gangi að þroska þá, 

hafi mikil áhrif á aflasæld. Um leið bendir þetta til þess að það komi ekki endilega fram fyrr en 

komið er í starfið, hvernig staða manna sé í þessu tillti. Margir góðir stýrimenn hafa ekki orðið 

farsælir skipstjórar, þótt þeir hafi fengið til þess tækifæri. 

Samhliða örri tækniþróun innan greinarinnar má ætla að þáttur formlegrar menntunar hafi 

farið vaxandi. Sem dæmi má nefna að formleg menntun skipstjóra spáði marktækt fyrir um 

skilvirkni á togveiðum í Norðursjónum, í rannsókn sem framkvæmd var á tíunda áratugnum 

(Coglan og Pascoe, 2007). Þrátt fyrir það reyndist óformleg menntun, eins og hún birtist í 

fjölskyldusögu um skipstjórn og tengsl í nærsamfélagi, einnig hafa marktæka forspá í þessari 

rannsókn. Því er ljóst að óformleg menntun heldur áfram að hafa áhrif, þótt þáttur formlegrar 

menntunar hafi vaxið. 
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Einn þáttur í áhrifum skipstjóra er hvernig áhöfn hann nær að byggja upp og halda á skipi 

sínu. Geta, reynsla og samhæfing áhafnarinnar er sérstaklega mikilvæg, ekki aðeins vegna 

skilvirkni í daglegum störfum, heldur jafnframt þegar aðstæður eru erfiðar og upp koma 

vandamál (Palsson og Durrenberger, 1982; 1983). Áhöfnin skiptir því miklu máli þegar kemur 

að árangri skipstjóra við veiðar. Um leið falla sterk rök að því að gæði og stöðugleiki áhafnar 

séu í beinum tengslum við sömu þætti hjá skipstjóranum (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 

Þórlindsson, 1993). Góðir sjómenn eru fljótir að yfirgefa skipstjóra sem fiskar ekki á meðan 

þeir haldast vel hjá aflasælum skipstjórum. Gæði, skilvirkni og stöðugleiki áhafnarinnar er því 

í beinum tengslum við skipstjóraáhrifin, í raun einn og sami hluturinn. 

Þórólfur Þórlindsson (1988) telur að áhrif skipstjóra á aflasæld hafi risið hæst á 

nótaveiðunum á síldarárunum. Gísli Pálsson og Paul Durrenberger (1983) sögðu árangur á 

síldveiðum hafi fyrst og fremst byggst á lukku. Bent hefur verið á að ekki hafi fengist 

ásættanlegur botn í fræðilegar deilur um áhrif skipstjóra á aflasæld (sjá King, 2011). Vafalaust 

liggur þetta að hluta í mismunandi aðferðum sem brúkaðar eru og margvíslegum aðstæðum 

við fiskveiðarnar. Þannig kunna áhrif skipstjóra að vera mikil við vissar aðstæður, á meðan þau 

eru minni við aðrar aðstæður (Palsson og Durrenberger, 1990; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 

Þórlindsson, 1993). Önnur skýring liggur í mismunandi skilgreiningum á hugtakinu og hvað í 

því felst. Hér má nefna sem dæmi að „fishing tactics“ var á einum stað ekki sett undir sama 

hatt og „skipper skill“ (Mahévas o.fl., 2011). Þannig féllu hæfileikar skipstjóra undir „fishing 

power“ á meðan atriði eins og val á miðum féll undir „fishing tactics“. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar voru skýrar hvað varðar áhrif skipstjóra á aflasæld, en ekki þarf að undra að erfitt 

sé að komast til botns í hugmyndinni um „skipper effect“ ef ekki er samkomulag um að atriði 

eins og val á miðum falli undir það hugtak. Þetta kann að vera ágætt dæmi um þann fræðilega 

vanda sem felst í misjöfnum landfræðilegum aðstæðum þar sem rannsóknirnar eru gerðar. 

Ljóst er að í tilfelli íslenskra skipstjóra er um að ræða gífurlega stórt hafsvæði þar sem til greina 

kemur að stunda veiðar í hverri veiðiferð. Val á fiskimiðum hverju sinni verður því 

óhjákvæmilega að falla undir „skipper effect“ hér á landi, en það er ekki víst það geri það á 

svæðum þar sem fiskimið eru af skornum skammti og hafsvæðið takmarkað.  

Þótt yfirgnæfandi meirihluti rannsókna á áhrifum skipstjóra hafi snúið að aflasæld, þá hefur 

einnig verið litið til áhrifa á stöðu þeirra og virðingu í samfélaginu. Virðing skipstjóra skýrist 

ekki nema að takmörkuðu leyti af efnalegum þáttum (Poggie, 1979; Jepson, Thomas og 

Robbins, 1987). Þannig fer virðing og samfélagslegt álit á skipstjórum lítið eftir stærð og gerð 
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þeirra skipa sem þeir stýra. Hins vegar virðist áhugahvöt þeirra sjálfra skipta mun meira máli í 

þessu tilliti, hversu iðnir þeir eru við kolann og farsælir í samhengi við aðra skipstjóra á 

sambærilegum skipum. Mikilvægasta prófraun skipstjóra og það sem mestu máli skipti þegar 

kom að stöðu hans og virðingu var einfaldlega hvort og þá hversu mikið hann fiskaði 

(Gatewood, 1983). 

 

Samspil tækni og aflasældar 

Í rannsókn sem tók til skipa víðsvegar um Evrópu kom fram að stærsta einstaka skýringin í 

mismunandi afla, miðað við úthald, lá í einstökum skipum (Mahévas o.fl., 2011). Hlutdeild 

skipsins sjálfs í skýringunni var misjöfn á milli svæða, en í tveimur tilfellum af sjö var hún yfir 

40%. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á samspil tæknilegra og mannlegra þátta 

við skýringu á aflasæld. Þegar litið er sérstaklega til tæknilegra þátta var í tilfelli uppsjávarskipa 

stærð skipsins veigamest. Heilt yfir var niðurstaðan sú að gerð veiðarfæra hafði meiri áhrif en 

gerð skipsins sjálfs. Það er í samræmi við vaxandi hlutdeild tæknilegra þátta í skýringu á 

aflasæld. Niðurstaða þessarar rannsóknar sýndi jafnframt að áhrif hins mannlega þáttar 

mældust markverð í öllum tilfellum, en þó ætíð minni en þess tæknilega. 

Þessa þróun má vafalítið rekja til innleiðingar margvíslegrar nýrrar tækni. Rannsókn á 

rækjuskipum undan ströndum Ástralíu sýndu að veiðigeta skipa hafði aukist um að jafnaði 

12%, þremur árum eftir að þau höfðu fengið GPS staðsetningartæki og ferilrita (Robins, Wang 

og Die, 1998). Önnur rannsókn sýndi fram á veruleg áhrif hraðrar innleiðingar GPS tækja og 

ferilrita (Marriott, Wise og John, 2011). Jafnframt jákvæð áhrif litafisksjáa umfram gömlu 

pappírsmælana. Það var þó ekki einhlítt hversu miklar breytingar urðu við þessar 

tækniframfarir og lá það í mismunandi viðleitni eða getu skipstjóranna til þess að tileinka sér 

þessa þætti. Þetta sýnir að tækniframfarirnar hafa ekki umtalsverð áhrif nema sem því nemur 

hvernig skipstjórnarmönnum gengur að tileinka sér þessar nýju græjur. 

Við sjáum hér að ofan að nýlegar rannsóknir benda til þess að þáttur tæknilegrar þróunar 

hafi vaxið þannig á undanförnum áratugum, að hlutfallslega fari vægi hins mannlega þáttar 

sífellt minnkandi. Um leið sjáum við að áhrif skipstjóra og forspárþættir eins og stærð skips, 

aldur og sókn á miðin, eru upp að óþekktu marki samþætt (e. confounded) (Gatewood, 1984a; 

Gatewood og Mace, 1990). 
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Samþætting skipstjóraáhrifa og tæknilegra forspárþátta 

Það er mikilvægt að hafa í huga að hugmyndin um áhrif skipstjóra segir ekki að áhrifin séu 

óháð tæknilegum skýribreytum eins og stærð báta. Þannig má hugsa sér að skipstjóraáhrif og 

stærð skips séu upp að vissu marki samþættar breytur (Gatewood, 1984a; Gatewood og Mace, 

1990; McNabb, 1985). Þetta er grundvallað á þeirri hugmynd að áhrif skipstjóra hafi um það 

að segja hversu stór skip menn fái í hendurnar (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 

1993). Ljóst er að í kjölfar síldaráranna og þegar kom fram á loðnuveiðarnar sátu farsælir 

skipstjórar eftir á best búnu bátunum. Eins fengu skipstjórar sem á síldarárunum höfðu sannað 

getu sína, stór skip í hendurnar til loðnuveiða á áttunda áratugnum. Þetta kann því að vera 

sérstaklega mikilvægt í þeim gögnum sem hér verða skoðuð, þar sem margir af skipstjórum 

öflugri loðnuskipanna voru farsælir skipstjórar og stýrimenn á síldarárunum. Þessa skipstjóra 

er jafnvel enn að finna á skipum sem tilheyra makrílgögnunum og yfirgnæfandi meirihluti 

skipstjóra á uppsjávarflotanum í dag eru einstaklingar sem voru hásetar, stýrimenn og sumir 

skipstjórar, á loðnuflotanum. 

Áhrif skipstjóra á uppsjávarveiðum 

Sé litið sérstaklega til rannsókna sem byggjast á uppsjávarveiðum þá sýndi Byron (1980) fram 

á mikilvægi verkmenningar og hvernig hún þróast á hverjum stað. Aðferðir og tækni skipstjóra 

og áhafna mótast af viðleitni þeirra við að hámarka skilvirkni sína, en eru um leið háðar 

umhverfi og aðstæðum. Grundvallarmunur á uppsjávarveiðum og veiðum á botnlægum 

tegundum er sú að uppsjávarveiðin er ekki staðbundin með sama hætti og sú síðarnefnda. 

Gatewood (1983) benti á hversu miklum erfiðleikum skipstjórar mæta á uppsjávarveiðum 

varðandi það hvert skuli haldið til veiða. Ákvarðanir þeirra geti aldrei verið rökvísar nema að 

vissu marki, réttara sé að segja þær vera skynsamlegar hverju sinni. Þessi niðurstaða er í takti 

við aðrar rannsóknir sem benda til þess að á uppsjávarveiðum hvíli árangurinn meira á herðum 

skipstjórans en á öðrum veiðiskap (Þórólfur Þórlindsson, 1988; 1994). Gatewood (1984b) 

skoðaði þennan vanda skipstjóranna á uppsjávarveiðunum nánar og komst að þeirri 

niðurstöðu að samvinna innan afmarkaðra hópa væri skipstjórunum mikilvæg þegar kæmi að 

því að staðsetja sig við veiðarnar. Þessi rannsókn sýnir því fram á sambærileg einkenni á 

uppsjávarveiðunum og Þórólfur Þórlindsson (1988) þegar hann fjallaði um samvinnu í 

samkeppni sem eitt einkenna veiðanna. Vafalaust má rekja ástæður þess hverjir veljist í hvaða 

hóp af félagslegum þáttum eins og frændsemi og kunningsskap (sjá Curtis og McConnell, 2004) 
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og eins heimahöfnum skipanna. Hilborn og Ledbetter (1985) sýndu fram á veruleg áhrif skipa, 

skipstjóra og áhafna á uppsjávarveiðum. Rannsókn þeirra var á laxveiðum undan vesturströnd 

Kanada og þeir áætluðu þátt skipsjóra og áhafnar skýra á bilinu 20-24% í breytileika á afla. Eins 

og þegar hefur komið fram voru niðurstöður bæði Gísla Pálssonar og Paul Durrenberger (1983) 

og Þórólfs Þórlindssonar (1988) samhljóma um að hér um bil helmingurinn af dreifingu í afla 

skýrðist af öðru en tæknilegum þáttum eins og stærð skipa og úthaldi.  

Gatewood og Mace (1990) bentu á að í tilfelli uppsjávarveiða hafi með tilkomu betri asdik 

tækja komið upp sú staða að skipstjórar köstuðu ekki lengur á það sem þeir sáu, heldur þurftu 

þeir frekar að taka ákvörðun um hvaða torfu þeir ætluðu að kasta á. Ruttan og Tyemers (2007) 

skoðuðu skilvirkni á uppsjávarveiðum í Mexíkóflóa. Um var að ræða mjög sambærilegan flota 

tæknilega fullkominna uppsjávarskipa, þar sem jafnvel var stuðst við flugvélar í leit að fiski. 

Niðurstaðan var sú að hvað sem leið öllum þessum tæknilegu þáttum voru áhrif skipstjóra 

umtalsverð. Þótti niðurstaðan sýna fram á mikilvægi herkænsku og tæknilegrar hæfni 

skipstjóra og áhafnar eftir að fiskurinn er fundinn á veiðislóðinni. 
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Tækniþróun á uppsjávarveiðum 

Áhrif skipstjóra á aflasæld verður að skoða í ljósi þess veruleika sem skipstjórinn býr við hverju 

sinni. Í þessari rannsókn eru greiningar gerðar á gögnum þar sem elstu mælingarnar eru frá 

1959 og þær nýjustu frá 2009. Í því ljósi er óhjákvæmilegt að rekja það helsta í þróun starfsins, 

tækni og þekkingar á þessu tímabili. 

Tækniþróun á síldarárunum 

Í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar átti sér stað veruleg endurnýjun bátaflotans. Til landsins 

komu trébátar, flestir frá 50 og upp í 90 brúttórúmlestir að stærð. Þessir bátar einkenndu 

síldveiðiflotann fram yfir 1960 (Jón Þ. Þór, 2005). Góður gangur á síldarárunum gerði mönnum 

kleift að hefja stórtæka endurnýjun flotans í byrjun sjöunda áratugarins. Þá komu til landsins 

ný og stærri stálskip, hönnuð í takti við öra tækniþróun á tímabilinu (Jón Þ. Þór, 2005). 

Íslenskir skipstjórar voru fyrstu síldveiðimenn í heiminum til þess að leita og kasta eftir 

asdiki úr veiðiskipinu sjálfu (Birgir Sigurðsson, 1989). Þessi tæki voru upphaflega þróuð til þess 

að finna kafbáta. Á sumarsíldveiðunum 1954 gerðu nokkrir skipstjórar tilraunir með þessi tæki 

og var árangurinn misjafn. Skýrðist það bæði af misjafnri nákvæmni þeirra sem fóru með tækin 

og misjöfnum gæðum tækjanna sjálfra (Guðmundur Jörundsson, 1955). Þessar fyrstu gerðir 

asdiktækja voru frumstæðar, það var erfitt að lesa af þeim upplýsingarnar sem þau veittu og 

ljóst að hver skipstjóri varð að gera sitt besta til þess að fá tilfinningu fyrir sínu tæki. 

Eggert Gíslason var fyrstur síldarskipstjóra til þess að ná verulegum og ótvíræðum árangri 

með asdiki og sannaði þar með ágæti þess (Birgir Sigurðsson, 1989). Eggert benti sjálfur á að 

þrátt fyrir augljósan ávinning af asdiktækjunum hafi margir skipstjórar verið tregir til. Greina 

má af orðum Eggerts að innreið nýrrar tækni hafi veist eldri skipstjórum erfiðari en þeim yngri. 

Það kann að skýra að stórum hluta þau kynslóðaskipti sem urðu meðal skipstjóra í 

síldarflotanum um og upp úr 1960 (sjá Birgir Sigurðsson, 1989). 

Næsta afgerandi framför varð með tilkomu kraftblakkarinnar. Á árunum 1956-1958 voru 

gerðar tilraunir á veiðum með kraftblökk, þekktri aðferð í Bandaríkjunum, en bátarnir reyndust 

of litlir og kraftlausir. Árangur náðist ekki fyrr en Haraldur Ágústsson, ungur skipstjóri á nýjum 
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bát, hóf æfingar sínar með blökkina á vertíðinni 1959 (Guðni Þorsteinsson, 1980). Talið er að 

skip hans, Guðmundur Þórðarson RE, sé fyrsta afturbyggða fiskiskipið í heiminum þar sem 

viðunandi árangur náðist við notkun kraftblakkar (Emil Ragnarsson og Auðunn Ágústsson, 

1979). Ljóst var að afköst á veiðunum jukust stórum með kraftblökkinni og var hún sett í 

fjölmarga báta strax árið 1960. Á vertíðinni 1962 voru nánast allir bátar búnir kraftblökk. 

Samhliða tilkomu kraftblakkarinnar varð gerlegt að stækka veiðarfærið umtalsvert. Næturnar 

höfðu áður verið á bilinu 220-330 metra langar og 35-65 metra djúpar. Um og upp úr 1960 var 

hins vegar farið að framleiða nætur allt að 450 metra langar og upp undir 200 metra djúpar 

(Guðni Þorsteinsson, 1980). 

Mikil framför fyrir nótaskipstjóra varð árið 1964 með tilkomu hliðarskrúfunnar. Hér var um 

algera nýjung að ræða sem gerði skipstjórum mun hægara um vik að eiga við veiðarnar og 

gerði þetta mönnum kleift að vera að í verri veðrum (Emil Ragnarsson og Auðunn Ágústsson, 

1979). Enn ein nýjungin sem mjög jók afköst á veiðunum var tilkoma fiskidælunnar. Fyrstu 

dælurnar komu um borð í skipin í lok síldaráranna. Nú þurfti ekki lengur að háfa aflann úr 

nótinni og varð af þessu mikill tímasparnaður. Gátu þessar dælur afkastað allt að 250 tonnum 

á klukkustund (Emil Ragnarsson og Auðunn Ágústsson, 1979).  

Þessi öra þróun tækjabúnaðar var drifin áfram af þeirri staðreynd að hún var forsenda 

frekari veiða. Hegðunarmynstur síldarinnar var breytt og ljóst að aðstæður í hafinu voru 

sömuleiðis að breytast. Síldin hætti að „vaða“ og hún dýpkaði sífellt á sér. Í stað nótabassans, 

sem dvaldi uppi í skýli á brúarþakinu og fann síldina með augunum, kom asdikið í brúnna. 

Kraftblökkin kom í stað nótabátanna og næturnar urðu stærri. Skipin máttu elta síldina langt 

norður í höf og ekki annað í stöðunni en að þau stækkuðu og að búnaður þeirra tryggði þeim 

meira öryggi við veiðarnar. 

Tækniþróun fram að aldamótun 

Eftir að síldin hvarf kom það flotanum til góða að vera fjölhæfur og skipin einbeittu sér mörg 

hver að veiðum í net og troll. Um og upp úr 1970 hófust svo loðnuveiðar fyrir alvöru og 

nótaskipstjórarnir komust aftur á heimavöll. Loðnan er mun verðminni fiskur en síldin og því 

ljóst að mikið mátti fiska ef veiðarnar ættu að vera arðbærar. Nú kom sér vel hversu mjög 

skipin höfðu stækkað á síldarárunum og allar þær tækniframfarir sem orðið höfðu gerðu 

þessar veiðar mögulegar. 
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Tækniþróunin hélt áfram og það voru ekki aðeins síldarbátarnir sem tóku breytingum. Nú 

komu stór skip til sögunnar á uppsjávarveiðunum þar sem stórum síðutogurum var breytt í 

nótaskip. Á þessum árum héldu skipstjórarnir áfram að fá betri búnað í brúna. Miðunarstöðvar 

höfðu fyrst komið í bátana árið 1956, en stórkostlegasta framförin á þessu sviði var tilkoma 

hins sjálfvirka Loran-C kerfis árið 1973. Þetta olli byltingu í staðarákvörðun og möguleikum 

skipstjóra til mun meiri nákvæmni við veiðarnar en áður hafði þekkst. Nokkru síðar komu 

ferilritar sem tengdir voru við lorantækin og var það til mikils hægðarauka (Emil Ragnarsson 

og Auðunn Ágústsson, 1979). 

Afkastageta loðnuflotans þegar komið var fram á seinni hluta áttunda áratugarins var mikil 

í samhengi við það sem áður hafði verið. Mikil aukning varð í þessum veiðum um og eftir 1975 

með tilkomu sumar- og haustveiða djúpt úti fyrir Norðurlandi og Vestfjörðum (Sigfús Jónsson, 

1984). Þessar veiðar voru stundaðar af stærri nótaskipunum frá síldarárunum og breyttum 

síðutogurunum og brátt tóku að koma nýsmíðuð, stór fjölveiðiskip. Þessi sérhæfðu 

uppsjávarveiðiskip voru á þessum árum á milli 50 og 60 að tölu. Vaxandi veiðum og 

afkastameiri flota fylgdi gífurleg aukning í aflamagni. Heildarveiði á loðnu hafði náð hámarki 

árið 1978 þegar alls veiddust 967 þúsund tonn (Sigfús Jónsson, 1984). Þrátt fyrir það vera ekki 

rými til mikillar endurnýjunar skipa, svo við tók tímabil þar sem gömlu síldarskipin gengu 

ítrekað í endurnýjun lífdaga. Lýsandi fyrir þessa þróun er breytingasaga Arnar KE. Skipið var 

upphaflega smíðað árið 1966 og var 216 brúttórúmlestir að stærð. Árið 1998 var skipið orðið 

566 brúttórúmlestir, hafði verið lengt, breikkað og hækkað og vélin 3000 hestöfl eða ríflega 

fjórum sinnum aflmeiri en upphaflega. Í raun var ekkert annað eftir af upprunalega skipinu en 

plata í kilinum (Guðbergur Rúnarsson, 1998). Með svipuðum hætti var breytingasaga margra 

íslenskra uppsjávarskipa sem smíðuð voru á sjöunda áratugnum. Þessi skip, mismikið breytt, 

mynduðu uppsjávarflotann á loðnu og síldveiðum á áttunda, níunda og tíunda áratugnum. 

Þótt vissulega kæmu ný skip til sögunnar á þessu tímabili, þá má gróflega segja að hinum eldri 

hafi verið breytt til samræmis við þau skip sem komu ný. Afkastageta flotans hafði aukist 

verulega á þessu breytingaskeiði og heildaraflinn í loðnu fór fyrst yfir milljón tonn árið 1996 

og varð mestur ríflega 1,3 milljónir tonna árið 1997 (Hagstofa, 2017). Á níunda áratugnum var 

fjöldi skipanna að jafnaði á milli 40 og 50 og það var ekki fyrr en kom fram á miðjan tíunda 

áratuginn að ljóst varð að þessum skipum yrði ekki breytt frekar og tími þeirra væri liðinn. 

Ástæðan var sú að nótaveiðar voru að leggjast af í fyrri mynd og flottrollið að taka við. Til þess 

þurfti skip með öflugri vélar en unnt var að setja í þessi gömlu skip. 
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Tækniþróun á nýrri öld 

Með tilkomu flottrollsveiðanna var ljóst að gömlu síldarskipin voru orðin úrelt ásamt flestum 

þeim skipum sem komu nýsmíðuð á áttunda áratugnum. Ástæðan var fyrst og fremst skortur 

á vélarafli, vinnslu- og/eða burðargetu. Um leið urðu markverð kynslóðaskipti meðal skipstjóra 

í flotanum. Með flottrollsveiðunum má segja að frystitogarahefðin hafi verið innleidd í 

uppsjávarveiðarnar og nótaveiðarnar urðu ekki annað en aukabúgrein, sem aðeins er stunduð 

á meðan loðnan gengur með suðurströndinni á vetrarvertíðinni og ef sérstakar aðstæður 

skapast eins og þegar síldin veiddist inni á Breiðafirði. Sem dæmi má nefna að eitt farsælasta 

uppsjávarveiðiskip flotans, Vilhelm Þorsteinsson EA, stundaði árið 2009 veiðar með nót aðeins 

í febrúarmánuði. Ef við tökum dæmi árið 2015, þá var skipið á loðnunót frá byrjun febrúar og 

til enda vetrarvertíðar seinni hluta marsmánaðar. Allar aðrar veiðar skipsins þessi tvö ár sem 

hér eru tekin sem dæmi, fóru fram með flottrolli (Fiskistofa, 2017a).   

Þessi nýju skip sem tóku að koma til landsins um og fyrir aldamótin voru af allt annarri gerð 

en þau skip sem áður höfðu verið notuð til uppsjávarveiða hér við land. Þannig má nefna að 

Vilhelm Þorsteinsson EA er 1633 brúttórúmlestir og vélaraflið er 7500 hestöfl (Íslenska 

sjómannaalmanakið, 2009). Með þessum öflugu skipum fylgdu annars konar og stærri flottroll 

en áður höfðu sést á síldveiðunum. Þannig má sem dæmi nefna flottroll frá Hampiðjunni sem 

sérhönnuð eru til veiða á hraðsyndum uppsjávarfiski eins og makríl. Þar getur lárétt opnun 

trollsins verið allt að 200 metrar (Hampiðjan, 2017). Þótt lítið hafi reynt á það, hafa verið 

framleiddar nætur fyrir þessi skip sem eru allt að 700 metrar á lengd og yfir 200 metrar á dýpt 

(Hörður Sævaldsson, 2016). Algengara er að þau noti smærri nætur, enda ekki á nótaveiðum 

nema á grunnslóð rétt yfir hávertíðina á loðnu. Skilvirkni flottrollanna á uppsjávarveiðunum er 

augljós þar sem þau nota orðið vart annað. 

Tækniþróun samhliða þessari nýju kynslóð skipa er veruleg. Asdiktækin eru í sífelldri þróun 

þar sem næmni og langdrægni hafa aukist til muna, að viðbættum stórstígum framförum í 

viðmóti og notagildi fyrir skipstjóra. Bylting hefur orðið í tækjum til þess að hafa eftirlit með 

virkni veiðarfærisins í sjó og fiskidælurnar sem áður afköstuðu allt að 250 tonnum á 

klukkustund, afkasta nú um 5-600 tonnum á klukkustund (Hörður Sævaldsson, 2016). Nú hafa 

skipstjórar, og raunar landsmenn allir, aðgengi að staðsetningu fiskiskipa í rauntíma og 

mikilvæg framþróun við fiskileit á uppsjávarveiðum varð með tilkomu CATSAT kerfisins (Geir 

Zoëga, 2016). Með því geta skipstjórar fylgst með hitastigi og straumum á yfirborði sjávar, 

ásamt vísbendingum um átu og þörungalíf, allt í kring um landið, í rauntíma. Vafalaust hefur 
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þessi bylting, gerleg vegna annarrar byltingar í tækni og fjarskiptum, leitt til mun skilvirkari 

fiskileitar. 
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Skipstjórar innan ramma uppsjávarveiða 

Í þessari ritgerð verður gerð greining á síldarvertíðunum 1959 og 1962, haustloðnuveiðum 

1978 og makrílveiðum 2009. Allar vertíðirnar eiga það sameiginlegt á þeim voru stundaðar 

frjálsar veiðar. Varðandi tæknilegt samhengi veiða á þessum vertíðum vísast í umfjöllun 

kaflans hér að ofan. Niðurstöður greininga verður að skoða með hliðsjón af samhengi veiðanna 

eins og það birtist í þróun skipa, búnaðar þeirra og veiðarfæra.  

Hvað sem líður tæknibreytingum og ólíku samhengi yfir langan tíma, þá mynda 

skipstjórarnir að stórum hluta eina afmarkaða heild mannauðs, sem nær yfir allt tímabilið. 

Farsælir skipstjórar og stýrimenn frá síldarárunum mynduðu að stórum hluta skipstjórahópinn 

á loðnuveiðunum. Það sama á við um makrílveiðarnar, þar sem hópurinn er að stórum hluta 

myndaður af farsælum skipstjórum og stýrimönnum úr loðnuflotanum. 

Innsýn í þróun þessarar félagsheildar skipstjóra má fá með því að skoða hugmyndir James 

S. Coleman (1988) um félagslegan auð og þátt hans í myndun og mótun mannauðs. Skipstjórar 

á hverjum tíma eru afrakstur þess félagslega auðs sem fyrri kynslóð skipstjóra myndaði. Þannig 

hvílir árangur þeirra á hverjum tíma að stórum hluta á þeim jarðvegi sem þeir eru sprottnir 

upp úr. Ungur skipstjóri hefur lært og mótast af þeim sem fyrir eru, síðar verður framlag hans 

gagnvirkt í sköpun og endursköpun þessa félagslega auðs. Þannig á sköpun mannauðs sér 

grundvöll og viðhald í þeim félagslega veruleika sem uppi er hverju sinni.  

Slík þróun fær byr undir báða vængi í félagslegum veruleika sem veitir þessari þróun 

brautargengi. Þannig bendir Coleman (1988) á efnislegan auð (e. physical capital) eins og hann 

birtist í tækjum og tólum og hvernig slíkur auður leiðir til framfara í gagnvirkum tengslum við 

mannauðinn. Ágæt dæmi um slíka gagnvirkni eru dæmin hér að ofan um Eggert og asdikið, 

Harald og kraftblökkina. Í framhaldi af því má sjá hvernig slíkt samspil mannauðs og efnalegs 

auðs leiðir til framleiðslu félagslegs auðs. Innan skamms tíma frá baráttu Eggerts og Haraldar 

var notkun asdiktækja og kraftblakkar orðin að almennri þekkingu og færni skipstjóra í 

flotanum.  

Sú þróun að farsælir skipstjórar sitja eftir í flota þar sem skipum fer fækkandi hefur þegar 

verið rakin. Þróun í kjölfar kvótakerfisins hefur leitt til þess að skipum hefur fækkað hratt í 
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seinni tíð og félagsheild skipstjóra sífellt orðið fámennari. Um leið hefur hugmyndin um 

aflakónginn og harða samkeppni á miðunum misst merkingu sína. Skipin eru tæknilega flókin 

og dýrar fjárfestingar. Þessi mikla fækkun skipa, samhliða góðu gengi greinarinnar, hefur leitt 

til þess að útvegsmenn hafa getað vandað val sitt á skipstjórum vel. Þessi þróun síðustu ára 

kann að hafa stuðlað að sterkara gagnvirku samspili félagslegs auðs og mannauðs meðal 

heildarhóps skipstjóra. Granovetter (1985) benti á mikilvægi félagslegra tengsla í efnahagslegu 

tilliti og hvernig hefðir og tengsl viðhaldist og þróist innan félagsheilda. Það aftur hafi sjálfstæð 

áhrif á efnahagslega virkni hennar og þróun. Þessar hugmyndir Granovetter (1985) og 

Coleman (1988) hér að ofan, má segja að hafi verið skoðaðar í beinu samhengi við áhrif 

skipstjóra á aflasæld (sjá Gatewood, 1984b; King, 2011). Niðurstöður sýndu fram á að árangur 

skipstjóra sé að stórum hluta grundvallaður í sameiginlegri getu og þekkingu 

félagsheildarinnar. Þannig eigi sér stað starfsmögnun; tengsl, samvirkni og samstarf leiði til 

heildaráhrifa sem séu umfram samanlögð áhrif einstakra þátta (King, 2011). Af þessu má leiða 

þá hugmynd að árangur skipstjóra hverju sinni mótist af þekkingu og getu félagsheildarinnar, 

sem er um leið í sífelldri mótun vegna samspils mannauðs og tækniþróunar, innan ramma 

félagsgerðar. 
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Forsendur, rannsóknarspurning og tilgátur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða skilvirkni uppsjávarskipa á völdum 

tímapunktum á síðast liðinni hálfri öld og álykta um áhrif skipstjóra á aflasæld í mismunandi 

samhengi. Stuðst verður við aflaskráningar frá fjórum vertíðum; síldarvertíðunum 1959 og 

1962, haustloðnuvertíðinni 1978 og makrílvertíðinni 2009. Ástæður þess að ekki er 

einvörðungu litið til veiða á einni og sömu tegundinni snýr bæði að eðli rannsóknarinnar og 

aðgengis að gögnum. Það er ekki gerlegt að framkvæma rannsókn á áhrifum skipstjóra, með 

gögnum sem eru aðgengileg almenningi, eftir að veiðar eru orðnar kvótabundnar. Því er 

forsenda greiningar á gögnum í þessu samhengi að veiðarnar séu frjálsar.  

Valið á síldarvertíðunum helgast helst af tæknilegum þáttum. Á vertíðinni 1959 voru flestir 

bátar komnir með asdik, en aðeins einn bátur með kraftblökk. Á vertíðinni 1962 voru aðeins 

örfáir bátar sem ekki höfðu kraftblökk. Þessar vertíðir eru samanburðarhæfar og veita innsýn 

í bein áhrif tækniframfara á skilvirkni og skipstjóraáhrif. 

Valið á loðnuvertíðinni helgast af því að þetta er síðasta heila haustvertíð uppsjávarflota 

þessa tíma, þar sem hann fékk stundaðar frjálsar veiðar. Á vertíðinni 1979 voru veiðarnar 

stöðvaðar í miðjum klíðum með reglugerð (Már Elísson og Jónas Blöndal, 1980). Ætla má að 

veiðarnar á haustloðnunni, sem fóru fram á afar stóru svæði norður af landinu, hafi ekki síður 

reynt á skipstjórana en aðrar veiðar á þessum tíma, hvort heldur sem var á síld eða loðnu. 

Valið á makrílveríðinni helgast af því að hún veitir einstakt tækifæri til þess að skoða áhrif 

skipstjóra í seinni tíð. Komin var nokkur reynsla á veiðarnar og útvegsmenn meðvitaðir um að 

kvótasetning veiðanna væri handan við hornið. Því var vitað að um tímabil aflareynslu var að 

ræða og skipstjórum án efa uppálagt að veiða eins mikið og þeir gátu. Því var á þessari vertíð 

uppi sú sjaldgæfa staða í seinni tíð á Íslandsmiðum að skipstjórar almennt veiddu eins og þeir 

gátu, án sérstaks tillits til verðmæta. Annað mikilvægt atriði er sú staðreynd að 

makrílveiðarnar voru ekki aðeins nýmæli fyrir skipstjórana, heldur er makrílinn talsvert 

hraðsyndari en bæði síld og loðna. Því kann það að eiga við, rétt eins og með loðnuveiðarnar, 

að þessar veiðar hafi verið ekki verið síður krefjandi en veiðar á öðrum uppsjávartegundum á 

þessum tíma. 
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Þær breytur sem stjórnað er fyrir í þessari rannsókn eru stærð skips í brúttórúmlestum, 

vélarafl í hestöflum, aldur í árum og úthald í sólarhringum. Því er haldið fram hér að þessar fáu 

breytur séu fullnægjandi til þess að svara rannsóknarspurningunni. Stærð veiðarfæra á 

hverjum tíma er sambærileg á milli skipa. Á nótaveiðunum var stærð veiðarfæra að mestu 

óháð stærð og vélarafli skipanna. Á þessu hefur orðið breyting með tilkomu flottrollanna en 

ljóst að stærð veiðarfæra er þá í sterku sambandi við afl vélarinnar. Fjöldi í áhöfn er 

sambærilegur á milli skipa á hverjum tíma og hefur nokkuð staðið í stað. Þannig voru að jafnaði 

11-12 í áhöfnum síldarbátanna og 15 í áhöfnum loðnuskipanna. Áhafnir makrílskipanna ráðast 

af því hvort vinnsla er um borð eða ekki. Áhrif þessa eru hverfandi fyrir vertíðina 2009 þar sem 

afla var landað til bræðslu ef ekki hafðist undan í vinnslu. Tækjabúnaður á dekki og í brú 

skipanna er sambærilegur á milli þeirra á hverjum tíma. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er sú hver áhrif skipstjóra eru á aflasæld, að teknu 

tilliti til stærðar skipa og vélarafls, aldurs skipanna og úthalds á vertíð. Hér er lagt upp með 

þær tilgátur að áhrif skipstjóra á aflasæld, að teknu tilliti til skýribreytanna, hafi verið mikil á 

síldarárunum. Á loðnuveiðum í aðdraganda kvótasetningar um 1980, er reiknað með að þessi 

áhrif mælist minni en á síldarárunum og skilvirkni heildarflotans um leið meiri. Reiknað er með 

að skilvirkni flotans á frjálsum veiðum á makríl 2009 hafi verið meiri en fyrir setningu 

aflatakmarkana og þannig mælist áhrif skipstjóra minnst á þessum veiðum. 
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Aðferð 

Umfjöllunarefni þessa kafla er byggt á bók Subal C. Kumbhakar og C. A. Knox Lovell ([2000] 

2003) um slembijaðargreiningu (e. Stochastic Frontier Analysis). Í hagfræðilegum rannsóknum 

á framleiðslu hefur helst verið stuðst við aðferðir minnstu kvaðrata og gjarnan svo að frávik 

frá hámörkun framleiðslu eru eingöngu eyrnamerkt tilviljunarbundnu suði. Þótt framleiðendur 

leggi sig alla fram við að hámarka framleiðslu sína, þá tekst þeim það ekki öllum. Margvíslegir 

tilviljunarbundnir þættir geta raskað framleiðsluferlinu og um leið eru framleiðendur 

misjafnlega skilvirkir við framleiðslu sína. Þessi aðferð snýst um að áætla jaðar framleiðslunnar 

út frá þeim framleiðendum sem ná að hámarka árangur sinn. Mat á skilvirkni annarra 

framleiðenda byggist í kjölfarið á því hvernig þeir eru staðsettir með hliðsjón af þessum 

framleiðslujaðri. Með þessari aðferð ramma framleiðendur á jaðrinum inn gögnin, skilgreina 

mögulegan efri jaðar þeirra. En um leið er áfram gert ráð fyrir áhrifum tilviljunarbundins 

tölfræðilegs suðs (e. random statistical noise). Af þessu dregur aðferðin nafn sitt; 

slembijaðargreining (e. Stochastic Frontier Analaysis). 

Mikilvægi aðferðarinnar liggur meðal annars í því að þótt gera megi ráð fyrir að 

framleiðendur leitist ávallt við að hámarka skilvirkni sína, þá er ljóst að þeim tekst það ekki 

alltaf. Enda hlýtur það að vera svo að sumir framleiðendur ná meiri árangri en aðrir og 

margvíslegir umhverfisþættir geta haft áhrif. Aðferðin er því að koma til móts við þá 

takmörkun eldri aðferða að öll frávik frá forspá um framleiðslu séu tölfræðilegt suð og um leið 

að mæta þeirri einföldu hugmynd að framleiðendur eru misjafnlega skilvirkir. 

Jaðarframleiðandi er sá sem nær hámarks árangri við framleiðsluna, að teknu tilliti til þess 

framlags sem hann leggur til. Sá framleiðandi er tæknilega skilvirkur (e. technically efficient), 

á meðan framleiðendur sem leggja fram sama magn aðfanga, en mælast neðan við þann jaðar 

sem myndast hefur, skortir skilvirkni. Vegna þess að hér er um bæði tilviljunarbundinn þátt og 

óskilvirkni þátt að ræða, er ljóst að villan frá jaðarlínunni er samsett úr tveimur þáttum; annars 

vegar samhverfum tilviljunarbundnum lið (e. two-sided noise component) og hins vegar 

einhliða óskilvirkni lið (e. one-sided inefficiency component). Þessir tveir villuliðir saman geta 

ekki verið samhverfir og þeir geta ekki haft meðaltal núll. Þeir verða að hafa neikvæða skekkju 
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og neikvætt meðaltal. Í þessari framsetningu á framleiðslu eru jaðarframleiðendur, rétt eins 

og aðrir, „stochastic“ vegna þess að tilviljunarbundinn breytileiki er til staðar í umhverfinu. 

Frávik frá þeim, eins og þau birtast með einhliða villuliðnum, eru hins vegar til komin vegna 

skorts á skilvirkni.  

Þær aðferðir sem leiddu til þróunar slembijaðargreiningar lutu allar að því markmiði að 

áætla ákvarðandi framleiðslujaðar, annað hvort með einhvers konar línulegum aðferðum eða 

með hliðrunum á aðferð minnstu kvaðrata. Aðferðin kom til sögunnar á tveimur stöðum, 

nánast samtímis, þar sem tvær greinar birtust með mánaðarmillibili sumarið 1977. Þetta voru 

grein Meeusen og van den Broeck (1977) og grein Aigner, Lovell og Schmidt (1977). Þessar 

greinar áttu það sameiginlegt að koma fram með tvískiptan villulið (e. composed error term). 

Í báðum tilfellum var aðferðin þróuð upp úr hugmyndunum um framleiðslujaðar (e. production 

function frontier).  

Slembijaðargreining er stikuð aðferð og á mynd 1 má sjá fallið f(x) fyrir jaðar mögulegrar 

framleiðslu. 

 

Mynd 1. Framleiðslujaðar. 
(Mynd fengin úr bók Kumbhakar og Lovell ([2000] 2003)). 

 

GR stendur fyrir mengi mögulegrar framleiðslu, það er {(y, x): x getur framleitt y} og lýsir því 

mögulegum vigrum aðfanga (e. inputs) og afurðar (e. output). Línan táknar mestu mögulegu 

framleiðslu á afurð y út frá minnsta mögulega magni aðfanga x. Framleiðslumöguleikamengið 

(GR) hefur eftirfarandi eiginleika: 
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a. (0, x)  GR og (y, 0)  GR  y = 0. 

b. GR er lokað mengi. 

c. GR er takmarkað fyrir hvert x  RN
+ 

d. (y, x)  GR  (y, x)  GR fyrir  ≥ 1. 

e. (y, x)  GR  (y, x)  GR fyrir 0 ≤  ≤ 1. 

 

Fyrsti eiginleikinn sýnir að vigur aðfanga sem hefur jákvætt gildi mun hið minnsta framleiða 

enga afurð og jafnframt að án aðfanga er engin afurð. Annar eiginleikinn tryggir tilvist 

tæknilega skilvirkra aðfanga- og afurðavigra. Þriðji eiginleikinn sýnir að takmörkuð aðföng geta 

ekki skilað óendanlegu magni afurða. Eiginleikar d og e tryggja línulega aukningu aðfanga og 

línulegan samdrátt afurða. 

Framleiðslujaðar er fallið f(x) = max{y: y  P(x)}, þar sem P(x)={y: (y, x)  GR}. 

Framleiðslujaðarinn f(x) lýsir því mesta mögulega magni afurðar sem unnt er að framleiða fyrir 

hvern gefinn vigur aðfanga. Þannig skilgreinir framleiðslujaðarinn efri mörk mögulegrar 

framleiðslu og samsetning aðfanga-afurðar hvers framleiðanda er staðsett á eða undir þessum 

jaðri. Af þessu má sjá að framleiðandi er tæknilega skilvirkur nái hann mesta magni afurðar, 

að gefnu magni þeirra aðfanga sem hann notast við. Jafnframt sýnir þetta að minna magn 

aðfanga getur ekki framleitt meira magn afurðar. 

 

Mynd 2. Dæmi um staðsetningu framleiðanda undir framleiðslujaðri. 
(Mynd fengin úr bók Kumbhakar, Wang og Horncastle (2015)). 

 

Mynd 2 sýnir f(x) framleiðslujaðarinn. Framleiðanda A skortir í tvennum skilningi tæknilega 

skilvirkni. Sama magn aðfanga (x) getur gefið meira magn afurðar (y). Þannig táknar fjarlægðin 
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frá A til B skort framleiðanda á tæknilegri skilvirkni. Á hinn bóginn sýnir fjarlægðin frá A til C 

að sama magn afurðar er unnt að framleiða með minna magni aðfanga. Í þessari rannsókn er 

framleiðslan (aflinn) eingöngu skoðuð út frá afurðahlið, það er fjarlægðinni frá A til B. Ef við 

tökum stærð skips sem dæmi, þá hefði skipstjóri A, í ljósi þess hversu stóran bát hann hafði til 

umráða, átt að fiska umtalsvert meira. Ástæðan liggur í því að aðrir skipstjórar á bátum 

sambærilegrar stærðar höfðu fiskað meira en skipstjóri A og hann því verulega undir jaðri 

framleiðslunnar. 

Í þversniðsgögnum, þar sem N aðföng spá fyrir um magn einnar afurðar, getum við skrifað 

líkanið fyrir jaðar framleiðslunnar sem  

 

 
 

þar sem yi er framleiðsla framleiðanda i, xi er vigur fyrir N aðföng notuð af framleiðanda i og 

f(xi;β) er fallið fyrir framleiðslujaðarinn. Þar sem TEi er tæknileg skilvirkni framleiðanda i, þá 

höfum við 

 

 
 

sem skilgreinir tæknilega skilvirkni sem hlutfall mældrar útkomu af mestu mögulegu útkomu. 

Í þessari framsetningu er allt það sem framleiðanda skortir á mestu mögulegu framleiðslu 

skilgreint sem skortur á tæknilegri skilvirkni. Hér er því horft framhjá því að útkoman kunni að 

vera háð margvíslegum tilviljunarbundnum þáttum, sem framleiðendur hafa ekki stjórn á. Til 

þess að mæta þessum annmarka þarf að skilgreina jaðarinn sem slembijaðar. Til þess að gera 

það endurskrifum við formúluna sem 

 

 
 

þar sem [f(xi;β)∙exp{vi}] er slembijaðarinn. Þessi slembijaðar samanstendur af tveimur þáttum, 

f(xi;β) sem er sameiginlegur öllum framleiðendum í safninu og exp{vi} sem nemur 

tilviljunarbundin áhrif og er breytilegur á milli framleiðenda. yi hefur náð hæsta mögulega gildi 

á f(xi;β) þegar og aðeins ef TEi = 1. Að öðrum kosti gefur TEi < 1 mælingu á því sem á vantar að 

mesta mögulega magni afurðar.  
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Þar sem framleiðslujaðarinn hefur nú verið skilgreindur sem slembijaðar og áhrif 

tilviljunarbundinna þátta á hvern framleiðanda eru metin, þá getum við skrifað 

 

 
 

sem skilgreinir tæknilega skilvirkni sem hlutfall mældrar útkomu af mestu mögulegu útkomu, 

í umhverfi sem einkennist af exp{vi}. 

Í slembijaðargreiningu hefur verið stuðst við ýmis föll. Ræðst það meðal annars af því hvort 

meta á framleiðslufall eða kostnaðarfall. Í rannsóknum á áhrifum skipstjóra á aflasæld hefur 

verið stuðst við framleiðsluföll (sjá t.d. Kirkley, Squares og Strand, 1995). Í þessari rannsókn 

verður notast við Cobb-Douglas framleiðslufall til þess að meta framleiðslujaðarinn. Aðferð 

mesta sennileika (e. maximum likelihood) er notuð til þess að meta stika líkansins. Aðeins er 

reiknað með einni afurð og stikar metnir fyrir vigur skýribreyta (í þessu tilfelli stærð, vélarafl 

og aldur skips og úthald í sólarhringum) og dreifingu á leifarliðunum. Fallið er einfalt og hentar 

því vel þegar um lítil gagnasöfn er að ræða eins og hér er raunin. Við reiknum með að f(xi;β) 

taki Cobb-Douglas framleiðslufall og þá er fengin lógri af bæði aðfangavigrum og afurðarvigur 

og líkanið verður því 

 

 

 

Um leið setjum við fram þessar forsendur um dreifni leifarliða: 

 

 
 

þar sem vi er samhverf dreifing tilviljunarbundinnar leifar og ui er hálf-normal (nonnegative) 

dreifing skorts á tæknilegri skilvirkni. Við setjum fram þá forsendu að dreifing leifarliðanna sé 

óháð forspárþáttunum. Einnig setjum við fram þá forsendu að dreifing vi er óháð dreifingu ui. 

Sameiginlegur leifarliðurinn εi = vi – ui verður því ósamhverfur, þar sem ui > 0. Ef ui = 0 þá er εi 

= vi og leifarliðurinn er samhverfur og við getum ekki stutt þá tilgátu að skort á tæknilegri 

skilvirkni sé að finna í gögnunum. Hins vegar ef ui > 0 þá er εi = vi – ui neikvætt skekkt og skortur 

á tæknilegri skilvirkni til staðar. 
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Slembijaðargreining er viðkvæm fyrir útlögum. Eðli þessarar rannsóknar er hins vegar 

þannig að útlagar veita mikilvægar upplýsingar. Með útlögum í þessu samhengi er átt við 

aflakóngana og þetta kann sérstaklega að varða síldargögnin. Tilvist útlaga með óeðlilega há 

gildi á afurð bjagar mat á tæknilegri skilvirkni heildarsafnsins, sem þá mælist óeðlilega lág. 

Þetta er ekki vandi hér og er raunar mikilvægur liður í rannsóknarspurningunni. 

Slembijaðargreining er viðkvæmari fyrir misleitni í dreifingu leifarliða (e. heteroskedasticity) 

en hefðbundin aðhvarfsgreining. Slík misleitni getur komið upp í öðrum eða báðum leifarliðum 

líkansins og bjagað matið á stikum þess. Áður en slembijaðargreiningin verður framkvæmd 

verða gagnasöfnin skoðuð hvað þetta varðar. Við tölfræðilega útreikninga var stuðst við bók 

Subal C. Kumbhakar, Hung-Jen Wang og Alan P. Horncastle (2015) og tölfræðiforritið STATA. 

Rannsóknir á skipstjóraáhrifum með nýrri aðferð 

Ákveðin þáttaskil í þessum rannsóknum urðu með grein Kirkley, Squires og Strand (1995) þar 

sem þeir notuðu slembijaðargreiningu við mat á tæknilegri skilvirkni við fiskveiðar. Þeir beittu 

aðferðinni við að meta skilvirkni á hörpudiskveiðum undan austurströnd Bandaríkjanna og 

norður til Nýfundnalands á árunum 1987-1990. Kirkley, Squires og Strand benda á að aðferðin 

falli vel að mati á áhrifum skipstjóra. Með aðferðinni er hægt að meta hversu langt hver 

skipstjóri er frá því að ná jaðri framleiðslunnar. Jaðar framleiðslunnar ákvarðast af þeim sem 

fiska mest, að teknu tilliti til þeirra forspárþátta sem í líkaninu eru hverju sinni. Síðar hefur 

aðferðinni oft verið beitt við rannsóknir á skilvirkni og skipstjóraáhrifum (sjá Alvarez og 

Schmidt, 2006; Herrero, 2005; Kirkley, Squires og Strand, 1998; Pascoe og Coglan, 2002; 

Villasante og Sumaila, 2010). Notast hefur verið við ýmsar aðrar aðferðir, t.d. greiningar á 

langsniðsgögnum þar sem áhrif þess að halda stikum föstum eða leyfa þeim að vera 

breytilegum á milli ára eru könnuð (Squires og Kirkley, 1999). Einnig hefur verið stuðst við 

gagnaumgjarðargreiningu (e. data envelopment analysis) (sjá Vázquez-Rowe og Tyedmers, 

2013), sem er óparametrísk aðferð en að sumu leyti sambærileg slembijaðargreiningunni. 

Þannig rammast gögnin inn af skilvirkustu stökunum, en ókostur er að aðferðin tekur ekki tillit 

til tilviljunar. Þar liggur helsti kostur slembijaðargreiningarinnar og það sem hún hefur umfram 

aðrar aðferðir, möguleikann á aðgreiningu tilviljunarbundins suðs og skorts á skilvirkni.  
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Gögn 

Í þessari rannsókn er stuðst við gögn frá fjórum vertíðum; sumar- og haustsíldveiðum 1959 og 

1962, haustveiðum á loðnu 1978 og loks markrílvertíðinni 2009. Gögnin um síld- og 

loðnuveiðarnar eru fengnar úr aflaskýrslum sem birtust í tímaritinu Ægi og makrílgögnin 

byggjast á aflaskýrslum sem fengnar eru af vef Fiskistofu (Davíð Ólafsson, 1959; 1962; 

Fiskistofa, 2017a; Már Elísson og Jónas Blöndal, 1979).  

Alls stunduðu 224 bátar sumar- og haustsíldveiðarnar 1959 og varð aflinn um 145 þúsund 

tonn. Eggert Gíslason á Víði II GK varð langaflahæstur á þessari vertíð, fiskaði 2.450 tonn á 

meðan næsti bátur aflaði 1.974 tonn. Nokkrir bátar heltust úr lestinni snemma eða stunduðu 

veiðar stutt. Þegar tekið hefur verið tillit til þessa inniheldur gagnasafnið alls 216 skip og 

meðalafli þeirra ríflega 671 tonn. 

Árið 1962 lönduðu 225 skip einhverjum afla á sumar- og haustvertíðinni. Heildaraflinn varð 

328 þúsund tonn. Aflahæstur á vertíðinni varð Garðar Finnsson á Höfrungi II AK með 4.117 

tonn. Úthaldstími fjögurra báta var það stuttur að ákveðið var að sleppa þeim hér og inniheldur 

gagnasafnið því 221 skip. Meðalafli þeirra reyndist tæplega 1.484 tonn. 

Alls stunduðu 56 skip loðnuveiðar haustið 1978 og inniheldur gagnasafnið þann fjölda. 

Haraldur Ágústsson og Kristbjörn Árnason á Sigurði RE urðu aflahæstir með 21.210 tonn, á 

meðan Eggert Gíslason og Sigurður Sigurðsson á Gísla Árna RE komu næstir með 16.424 tonn. 

Þarna hefur burðargetan án efa spilað inn í, þótt ljóst sé að Gísli Árni hafi verið hærri en öll 

stærri skip utan við Sigurð. Þannig var stærsti farmur Sigurðar RE á vertíðinni 1.438 tonn, á 

meðan stærsti farmur Gísla Árna RE var 664 tonn. Alls höfðu 16 skip meiri burðargetu en Gísli 

Árni RE á þessari vertíð. Af þessu má glögglega sjá í hvers konar sérflokki þessi tvö ofangreind 

skip voru á þessari vertíð. Meðalafli báta á vertíðinni reyndist ríflega 9.000 tonn og 

heildaraflinn varð alls 496.843 tonn. Veiðarnar voru stundaðar frá byrjun septembermánaðar 

og fram í miðjan desember.  

Makríll fór að veiðast hér við land í einhverjum mæli sem meðafli á síld sumarið 2006 og 

sumarið 2007 veiddu íslensk skip tæplega 36.500 tonn. Ýmsar kenningar hafa verið lagðar fram 

um ástæður þess að makríll hóf að ganga í íslenska lögsögu, en helst hefur verið bent á 
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stækkandi stofn og hækkandi hitastig sjávar (Anna Heiða Ólafsdóttir, 2017). Fyrsta alvöru 

makrílvertíðin varð svo sumarið 2008 þegar alls veiddust ríflega 112 þúsund tonn. Veiðin árið 

2009 varð rúmlega 116 þúsund tonn. Fyrsti markríllinn barst á land í maí og sá síðasti í 

september. Frá og með vertíðinni 2010 var makríll kominn í kvóta og heildarveiði íslenska 

flotans síðan þá verið frá 122 þúsund tonnum og upp í tæplega 160 þúsund tonn (Fiskistofa, 

2017b). Í þessari rannsókn er aðeins litið til svokallaðra aflareynsluskipa. Þann flokk fylla skip 

sem alla jafna eru á uppsjávarveiðum árið um kring, ýmist á síld, loðnu, kolmunna eða makríl. 

Aflareynsluskipin á makrílveiðunum 2009 voru 21 talsins. Skráning afla eins skipsins var í 

áberandi ósamræmi við öll önnur skip sem veiðarnar stunduðu og því var það fjarlægt úr 

gögnunum. Gagnasafnið inniheldur því 20 skip. Eðli makrílvertíðarinnar er frábrugðið bæði 

síld- og loðnuveiðunum að því leyti að verulegur aukaafli af síld fylgir þessum veiðum og mörk 

eiginlegra síld- og makrílveiða þegar kemur fram á haustið óljós. Því var ákveðið að miða aðeins 

við það tímabil þar sem hlutfall makríls í afla skipanna var að jafnaði það hátt að hafið var yfir 

vafa að skipin væru að einbeita sér að þeim veiðum. Afli skipanna er sá makrílafli sem þau 

lönduðu frá 20. júní til 15. september. Af þessum sökum gætir lítilsháttar ósamræmis í heildar 

makrílafla skipanna allt árið 2009, eins og hann birtist í aflaskýrslum, og heildarafla þeirra í 

þeim gögnum sem hér er stuðst við. Heildarafli þeirra skipa sem hér er stuðst við varð ríflega 

108 þúsund tonn. Aflahæstir urðu Guðmundur Jónsson og Birkir Hreinsson á Vilhelm 

Þorsteinssyni EA með 7.090 tonn. Meðalaflinn reyndist tæp 4.708 tonn. 

Í öllum gagnasöfnunum er unnið með heildarafla í tonnum. Afli skipanna frá 

síldarvertíðunum var hins vegar gefinn upp í málum og tunnum. Við umreikning afla þeirra í 

tonn var stuðst við reiknistuðulinn 135 kíló málið og 108 kíló tunnan (sjá í Davíð Ólafssyni, 

1960). Úthaldstími bæði síldar- og loðnubátanna var gefinn upp í aflaskýrslunum og byggist sú 

mæling á þeim gögnum. Upplýsingar um stærð skipanna, vélarafl og aldur eru fengnar úr 

skipaskrá (Íslenska sjómannaalmanakið, 2009; Íslenzkt sjómannaalmanak, 1959; 1962; 1978). 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir afla skipanna á vertíðunum, stærð þeirra, vélarafl, aldur 

og úthald. Í töflunni má sjá hversu mikið bátarnir stækkuðu á milli vertíðanna 1959 og 1962. 

Þannig voru þeir að meðaltali 68 tonn 1959 á meðan þeir reyndust að meðaltali 98 tonn 1962. 

Vélaraflið hafði að sama skapi aukist úr að meðaltali 279 hestöflum í 365 hestöfl. Í því 

samhengi vekur einnig athygli hversu miklu munar á aflmesta bátnum 1959 og þeim aflmesta 

1962, eða 480 hestöfl á móti 800 hestöflum. Mikil endurnýjun flotans kemur, eðlilega, einnig 

fram í því að meðalaldur flotans lækkar um ríflega tvö ár. 



34 

Þegar kemur að loðnugögnunum má sjá hversu mjög skipin voru færri og stærri. Stærð 

þeirra var að jafnaði á milli 350 og 400 tonn og vélaraflið í kring um 1200 hestöfl. Þarna má 

einnig sjá tilvist áberandi stórra skipa, þar sem stærsta skipið var 987 tonn á meðan miðgildin 

á vertíðunum voru 312 og 326 tonn.  

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir gögn um uppsjávarflotann á síldveiðum 1959 og 1962, 
              á loðnuveiðum 1978 og á makrílveiðum 2009.  

 
Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Miðgildi Hæsta gildi 

Síldveiðar 1959 
(N=216)      
Afli 671,1 376,2 30,5 621,4 2450,1 

Stærð 68,2 22,8 34 64 209 

Vélarafl 279,1 66,4 120 280 480 

Aldur 10,5 8,6 0 12 52 

Úthald 73,6 11,6 29 73 96 

Síldveiðar 1962 
(N=221)      
Afli 1483,9 829 182,9 1300,8 4117,2 

Stærð 97,6 49 35 76 249 

Vélarafl 364,6 125,5 180 360 800 

Aldur 8,3 8,6 0 5 71 

Úthald 75,1 10,2 34 78 97 

Loðnuveiðar 1978 
(N=56)      
Afli 9003,9 4484,4 1010 9393 21210 

Stærð 352,9 170,5 185 312 987 

Vélarafl 1108,5 508,6 450 990 2700 

Aldur 10,9 4,4 0 11 22 

Úthald 129,3 31,7 25 144 155 

Makrílveiðar 2009 
(N=20)      
Afli 4707,5 1239,5 2687 4676 7019 

Stærð 1898,4 664,2 1086,6 1717 3239 

Vélarafl 5673,4 2233,7 2999 5875 11257 

Aldur 22,2 12,2 8 22 49 
Úthald 76,5 14,9 38 85 88 

Afli í tonnum, stærð í brúttórúmlestum, vélarafl í hestöflum, aldur í árum og úthald í dögum. 

 

Í gögnunum um makrílveiðarnar má sjá hversu umfangsmikil breyting hefur orðið á flotanum 

í kjölfar endurnýjar. Meðalstærð skipanna mælist næstum 1000 tonnum meiri en stærsta 

skipið á loðnuveiðunum. Markverðust var þó breytingin á vélaraflinu, sem varð í takti við 

breyttar aðferðir við veiðarnar. Meðalafl véla skipanna var rúmlega 5.673 hestöfl og aflmesta 

skipið var með 11.257 hestafla aðalvél.  
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Niðurstöður 

Á mynd 3 má sjá dreifingu á stöðluðum afla uppsjávarskipa á þeim vertíðum sem hér voru 

skoðaðar. Sjá má strjála dreifingu aflakónga sem útlaga á vertíðinni 1959 og hvernig þeir hópa 

sig þéttar og nær heildarhópnum á vertíðinni 1962. Á loðnuveiðunum 1978 er ekki um útlaga 

að ræða og dreifing skipanna er innan +/- 2 staðalfrávika á makrílveiðunum. Eggert Gíslason á 

Víði II GK mældist í gögnunum frá 1959 vera með z stigið 4,73. Garðar Finnsson á Höfrungi II 

AK varð aflahæstur á vertíðinni 1962 með z stigið 3,18. Haraldur Ágústsson og Kristbjörn 

Árnason á Sigurði RE, sem voru aflahæstir 1978, reyndust vera með z stigið 2,72. Guðmundur 

Jónsson og Birkir Hreinsson á Vilhelm Þorsteinssyni EA, sem urðu aflahæstir á makrílveiðunum 

2009, reyndust með z stigið 1,76. 

Mynd 3. Staðlaður afli uppsjávarskipa á síldveiðum 1959 og 1962, 
á loðnuveiðum 1978 og á makrílveiðum 2009. 
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Þessi niðurstaða sýnir hvernig heildardreifing á afla skipa var mest á síldarárunum. Rétt er að 

minnast þess að 216 skip eru að baki dreifingunni 1959 á meðan aðeins 20 skip eru að baki 

henni árið 2009.  

Slembijaðargreining 

Áður er slembijaðargreiningin var framkvæmd, voru eiginleikar gagnanna skoðaðir, nánar 

tiltekið dreifing leifarliða og samtvinnun breyta. Dreifni leifarliða reyndist ekki vandi í þessum 

gagnasöfnum, Breusch-Pagan / Cook-Weisberg próf fyrir dreifni villuliðar var ómarktækt í 

öllum tilfellum og því um jafna dreifingu leifar að ræða (e. homoscedasticity). Samtvinnun 

breyta (e. multicollinearity) reyndist ekki vandi í þessum greiningum. Helst var að vænta vanda 

varðandi samtvinnun stærðar og vélarafls. Gjarnan er miðað við að gildi á VIF séu ekki hærri 

en 10 og Tolerance ekki lægra en 0,1. Í þessum gögnum mældist hæsta gildið á VIF 2,03 og 

Tolerance gildin fyrir stærð og vél voru á bilinu frá 0,39-0,72. Sambærileg gildi fyrir aldur skipa 

og úthald voru að jafnaði í kring um 0,9. 

Forsenda fyrir slembijaðargreiningu er að leifin sé neikvætt skekkt. Sé hún það ekki, verður 

ekki unnt að fullyrða, með tölfræðilegri vissu, að framleiðslujaðar sé til staðar í gögnunum. Í 

öllum tilfellum reyndist leifin marktækt neikvætt skökk. Að fenginni þeirri niðurstöðu var 

næsta skref að hafna núlltilgátunni um ui = 0, það er að þessi skekkja sé tilkomin vegna skorts 

á skilvirkni. Hér er því verið að leita staðfestingar á tilvist einhliða leifarliðar í líkaninu. Sé hann 

ekki til staðar, er horfið aftur til línulegrar aðhvarfsgreiningar og óskýrður hluti dreifingar er 

tölfræðilegt suð. Í öllum tilfellum var núlltilgátunni hafnað með 99% öryggi, að undanskildum 

makrílgögnunum þar sem henni var hafnað með 95% öryggi. Því var hægt að fullyrða með 

tölfræðilegri vissu að framleiðslujaðar væri að finna í öllum gögnunum. 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður fyrir tæknilega stika slembijaðargreiningarinnar. Þar sem notast 

var við Cobb-Douglas framleiðslufall og fenginn lógri af bæði aðfanga- og afurðavigrum eru 

forspárgildin samanburðarhæf á milli líkana. Þannig táknar forspárgildi stika í töflu þá 

prósentustigsbreytingu sem verður á afla, við prósentustigs hækkun á forspárbreytu. Varðandi 

marktektarútreikninga er rétt er að minnast þess að hér er um þýðisgögn að ræða í hverju 

tilfelli fyrir sig og hópurinn er fámennur á bæði loðnu- og makrílveiðunum. 
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Tafla 2. Slembijaðargreining á uppsjávarskipum á síldveiðum 1959 og 1962, á  
              loðnuveiðum 1978 og á makrílveiðum 2009. 

 
1959 1962 1978 2009 

Fasti -2,814** -4,642*** -2,789*** 0,612 

Stærð (brl) 0,219 0,483*** 0,606*** 0,325* 

Vélarafl (hö) 0,076 0,067 0,349*** 0,489*** 

Aldur (ár) -0,084* -0,055* 0,071 0,088 

Úthald (dagar) 1,996*** 2,260*** 1,234*** 0,299 

𝜎𝑢
2 0,584*** 0,267*** 0,123*** 0,057** 

𝜎𝑣
2 0,057*** 0,030** 0,001 0,001 

N 216 221 54 20 

Log likelihood -153,6 -76,5 9,6 11,2 

Wald χ2 174,96*** 519,23*** 441,81*** 318,45*** 

*p<,050  **p<,010  ***p<,001 
 

 

Eins og við mátti búast voru sterk tengsl á milli þess hversu lengi var róið á vertíðunum og þess 

hversu mikið var fiskað og því mikilvægt að stjórna fyrir þessari breytu. Ástæða þess hversu 

mun minni forspá hún hafði í makrílgögnunum lá í lítilli dreifingu. Aðeins eitt skip stundaði ekki 

veiðarnar megnið af tímabilinu. Aldur skipa hefur sambærileg og takmörkuð áhrif á aflasæld á 

öllum fjórum tímapunktunum.  

Veruleg breyting varð á áhrifum stærðar skipa á milli vertíðanna 1959 og 1962. Á vertíðinni 

1962 spáði prósentustigs hækkun í stærð skipa fyrir um tæplega hálfs prósentustigs hækkun í 

afla. Hér er rétt að minnast þeirra tækniframfara sem urðu á milli þessara vertíða með tilkomu 

kraftblakkar og endurnýjunar í flotanum. Stærð skipa hafði mikil áhrif á loðnuveiðunum og 

einnig vélarafl þeirra. Vélarafl skipa spáði ekki fyrir um afla á síldarvertíðunum. Eins og kom 

fram hér að ofan voru skipin orðin umtalsvert stærri á þessum árum, veiðarnar fóru fram þegar 

komið var fram á haust og langt að sækja aflann. Á makrílveiðunum mælist forspá stærðar 

skipa minni en á loðnuveiðunum og raunar einnig síldveiðunum 1962. Hins vegar spáir vélarafl 

sterkar fyrir um afla á þessari vertíð en hinum þremur vertíðunum. Þessi niðurstaða var 

viðbúin þar sem flottrollið var tekið við af nótinni.  

Í töflu 3 má sjá niðurstöður fyrir mælingar á tæknilegri skilvirkni skipa á þessum fjórum 

vertíðum. 
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Tafla 3. Skilvirkni uppsjávarskipa á síldveiðum 1959 og 1962, á loðnuveiðum 
               1978 og á makrílveiðum 2009. 

 
1959 1962 1978 2009 

Tæknileg skilvirkni 0,611 0,690 0,753 0,862 

Staðalfrávik 0,186 0,165 0,157 0,126 

Lægsta gildi 0,052 0,252 0,353 0,599 

 

Í töflunni má sjá hvernig skilvirkni uppsjávarflotans óx á milli áranna 1959 og 1962 og hvernig 

hún mælist hærri 1978 og 2009. Í ljósi þeirra sem mest fiskuðu á síldarvertíðinni 1959, þá náðu 

skipstjórar að jafnaði ekki að afla nema ríflega 60% af því sem þeir hefðu átt að geta fiskað, að 

teknu tilliti til stærðar skipa, vélarafls, aldurs skipanna og úthalds. Hér hefur að auki verið 

stjórnað fyrir tilviljunarbundnu suði, en það getur átt sér margvíslegt birtingarform, til dæmis 

brælur, heppni og óheppni. Það hversu langt skipstjórarnir eru frá jaðrinum á þessari vertíð 

snýst fyrst og fremst um tilvist skipstjóra sem öfluðu miklu meira en aðrir. Þannig ber Eggert 

Gíslason á Víði II GK þunga ábyrgð þar sem hann fiskaði hlutfallslega miklu meira en flestir 

aðrir og það á fremur litlum bát. Báturinn hans var 56 tonn að stærð og eins og fram hefur 

komið var meðalstærð báta á vertíðinni rúm 68 tonn. Þegar jaðarinn hefur verið myndaður á 

einum stað, á leið í gegnum gagnasafnið, getur hann ekki lækkað. Því er það skilgreint svo hér 

að þegar tekið hefur verið tillit til allra skýribreytanna, þá áttu þeir, sem höfðu meiri aðföng 

en Eggert, að fiska meira en hann.  

Á vertíðinni 1962 mælast áhrif skipstjóra minni en á vertíðinni 1959, um leið og skilvirkni 

heildarflotans er meiri. Að jafnaði fiskuðu skipstjórar 69% af því sem þeir hefðu mögulega átt 

að gera fiskað, þegar mið er tekið af þeim sem best gekk. Um leið hefur orðið veruleg breyting 

í neðra lagi dreifingarinnar. Lægsta gildi mældrar skilvirkni reyndist 0,052 á vertíðinni 1959 á 

meðan hún mældist 0,252 á vertíðinni 1962.  

Á loðnuvertíðinni mælist skilvirkni flotans umtalsvert hærri en á síldarvertíðunum. Þannig 

fiskuðu skipstjórar að jafnaði 75,3% af því sem þeir hefðu átt að ná á vertíðinni 1978. Lægsta 

gildið er hærra en á síldveiðunum og staðalfrávikið lægra. Skilvirkni þess skips þar sem síst 

gekk vel á þessari vertíð var 0,353. Skilvirkni flotans mældist mest á makrílveiðunum 2009. Að 

jafnaði fiskuðu skipstjórar 86,2% af því sem þeir hefðu mögulega átt að fiska, hafi þeim öllum 

gengið jafn vel og þeim sem gekk best, að teknu tilliti til skýribreytanna. Skipið sem gekk verst 

á þessari vertíð, sýndi sambærilega skilvirkni við veiðarnar gagnvart jaðrinum og heildarflotinn 
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gerði að jafnaði á síldarvertíðinni 1959. Á mynd 4 má sjá skilvirkni uppsjávarflotans á þessum 

fjórum vertíðum myndrænt. 

Mynd 4. Skilvirkni uppsjávarveiðiskipa á síldveiðum 1959 og 1962,  
á loðnuveiðum 1978 og á makrílveiðum 2009. 

 

Af dreifingu á skilvirkni skipa á þessum vertíðum má sjá tvær grundvallarbreytingar eftir því 

sem mælingarnar færast nær nútíma. Annars vegar er dreifingin þéttari nær 

framleiðslujaðrinum, hins vegar mælast hlutfallslega fleiri skip alveg upp við 

framleiðslujaðarinn. 
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Umræða 

Mikilvægur kostur slembijaðargreiningar er sá að hún tekur tillit til tilviljunarbundinna þátta. Í 

tilfelli rannsókna á fiskveiðum ber þar helst að nefna frátafir frá veiðum vegna veðurs og bilana 

og heppni eða ólán á veiðislóð. Niðurstaða þessarar rannsóknar er skýr hvað það varðar að 

áhrif skipstjóra á aflasæld voru mikil á síldarárunum. Áhrifin mælast minni á loðnuveiðunum 

og makrílveiðunum. Skipstjórar á nýrri öld hafa áhrif á aflasæld skipa, en þau áhrif mælast 

minni en á síldarárunum.  

Vandi í fræðilegri umræðu um skipstjóraáhrif varðar samhengisáhrif. Þannig hefur ekki 

verið lögð nægjanleg áhersla á að eðli áhrifa einstaklingsins á gang veiðanna markast mjög af 

því umhverfi þar sem þær eiga sér stað. Túlkun niðurstaða og samanburður á milli ólíkra 

tímabila og menningarsvæða er því varhugaverður. Í framhaldi af því eru það svo áhrif 

samþættingar. Hér verður ekki fullyrt um áhrif þeirra annars staðar en í því samhengi sem 

skipstjóraáhrifin voru skoðuð hér. Þróun í eðli og umgjörð starfs skipstjórans hér á landi bendir 

til þess að samþætting áhrifa skipstjóra og tæknilegra þátta í starfsumhverfi þeirra hafi vaxið 

jafnt og þétt allt frá tæknibyltingum síldaráranna. Skipum á uppsjávarveiðum hefur fækkað úr 

um 220 niður í ríflega 20 á þessu tímabili og einkennandi er hvernig fyrri kynslóðir skipstjóra 

hafa horfið á braut um það leyti sem stökk hafa orðið í tækniþróuninni. Um leið er það 

einkennandi hvernig farsælir skipstjórar á hverjum tíma hafa orðið lykilþáttakendur í 

innleiðingu nýrrar tækni og öflugri skipa. Í flota sem er nærri því fullkomlega skilvirkur er 

mannamunur hverfandi, eðli málsins samkvæmt. Það segir hins vegar ekki til um hversu 

mikillar tæknilegrar getu, þekkingar og hæfni það krefst að fiska af nærri því fullkominni 

skilvirkni. Ljóst er að enginn afli kemur um borð í fiskiskip án skipstjóra, það hefur ekki breyst. 

Hins vegar kann leiðin að þessu marki að hafa breyst, hvaða eiginleika og tæknilega getu þarf 

til. Í ljósi þess hversu mjög skipum hefur fækkað og velgengni stærri útgerða hefur verið mikil, 

er áreiðanlegt að útgerðarmenn hafi getað vandað val sitt á skipstjórum vel. Í því ljósi er ekki 

hægt að fullyrða hver raunverulegur þáttur mannsins er í því samhengi að áhrif skipstjóra á 

aflasæld mælist minni í seinni tíð en áður. 
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Við allar félagsvísindalegar rannsóknir er augljóst mikilvægi þess að þær séu grundvallaðar 

á þeim veruleika sem þeim er ætlað að skýra. Þetta er sérstaklega mikilvægt við rannsóknir á 

skipstjóraáhrifum, þar sem misjafnar aðstæður ríkja og eðli veiðanna er ólíkt á milli svæða og 

yfir tíma. Samanburður á slíkum rannsóknum heimshorna á milli verður ekki gerður án sérstaks 

tillits til margvíslegra samhengisáhrifa. Við túlkun á tölfræðilegum niðurstöðum um 

skipstjóraáhrif, verður því að taka sérstakt mið af samhengisáhrifum, s.s. staðsetningu í tíma 

og rúmi, þróun starfsumhverfis, tækni og þekkingar. Þessi samhengisáhrif kunna að hafa snúið 

túlkun tölfræðilegra niðurstaða um skipstjóraáhrif hér á landi á hvolf. Hugsanlegt er að áhrif 

skipstjóra á aflasæld séu verulega meiri en gerlegt er að mæla með tölfræðilegum athugunum. 

Þótt hér sé því hugsanlegt að skipstjóraáhrif dyljist í tölfræðilegum niðurstöðum, þá veita 

gögnin ekki svör við því með hvaða hætti það nákvæmlega gerist. Þetta leiðir í ljós mikilvægi 

þess að færa athuganir á þessu sviði yfir í eigindlegar rannsóknaraðferðir með tilheyrandi 

vettvangsathugunum, viðtölum og rýnihópum. Slíkar rannsóknir myndu varpa mikilvægu ljósi 

á hvers eðlis áhrif skipstjóra eru í fámennum flota skipa sem er nærri því fullkomlega skilvirkur.  

Hvað sem þessu líður má lesa umtalsvert í eiginleika skipstjórans þegar við skoðum 

þekkingar- og tækniþróunina. Ljóst er að allt frá síldarárum hefur þung áhersla verið lögð á að 

auka skilvirkni við veiðarnar. Skipstjórar hafa fengið betri og hraðvirkari búnað til þess að eiga 

við veiðarfærin og koma aflanum um borð. Stærri og endingarbetri veiðarfæri, áreiðanlegri og 

langdrægari fiskileitartæki. Bylting hefur orðið í búnaði til staðsetningar, skráningar ferla og 

fjarskipta við önnur skip. Veðurspár eru áreiðanlegri og aðgengi að þeim miklu betra en áður 

var. Skipstjórar geta nú metið ástand sjávar með aðstoð gervihnatta. Miklar framfarir hafa 

orðið í búnaði til þess að sýna hegðun, afstöðu og virkni veiðarfæra í sjó. Í þessari upptalningu 

eru augljós tengsl við þá eiginleika sem nefndir hafa verið til grundvallar skipstjóraáhrifa á 

aflasæld. Af þessu má sjá hvernig þróun tækni og þekkingar hefur leitast við að beisla þá 

mannlegu þætti sem helst voru taldir orsaka mismunandi aflasæld. En fyrir vikið koma upp 

nýjar kröfur. Með alla þessa þekkingu og tækni í farteskinu er það krafan um hámörkun 

skilvirkninnar sem verður sífellt ágengari. Til þess að blómstra í slíku umhverfi, endast í því og 

þroskast þarf að búa yfir ákveðnum eiginleikum og getu. Skipstjórinn þarf að geta unnið með 

stjórnendum í landi og aðlagað daglegar athafnir sínar að kröfum markaðarins hverju sinni. En 

hann þarf jafnframt að vera sjálfstæður sérfræðingur á sínum vettvangi. Hann þarf að búa yfir 

getu til þess að nýta flókinn búnað af öryggi og fiska af mikilli og stöðugri skilvirkni. Þannig er 

starfið enn háð mannlegum hæfileikum og getu, þótt með öðrum hætti sé en á síldarárunum. 
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Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að breytingar í eðli og umhverfi skipstjórans hafi 

orðið til þess að ekki er hægt að mæla áhrif skipstjóra á aflasæld með sama hætti og áður. 

Þjóðfélagsþróun, kerfisbreytingar og stórstígar tækniframfarir hafa leitt til þess að 

birtingarform áhrifa skipstjóranna kann að hafa breyst. Áður grundvölluðust áhrif skipstjóra í 

því að sumir fiskuðu miklu meira en aðrir. Nú grundvallast áhrif skipstjóra í því að ná að vera 

fullkomlega skilvirkir í starfi. Eftir sem áður grundvallast mat á hámörkun skilvirkni á árangri 

heildarflotans hverju sinni. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hinn fámenni 

hópur skipstjóra sem stýrir uppsjávarflota Íslendinga á nýrri öld raði sér þétt nærri þessum 

jaðri mögulegrar skilvirkni. Mikil færni og tæknileg geta þeirra fáu manna sem hafa þessi skip 

í höndunum hefur jafnað árangur þeirra nærri framleiðslujaðrinum. Í þeirri staðreynd kann 

eðli áhrifa þeirra á aflasæld að grundvallast. Hugsanlegt er að áhrif skipstjóra á aflasæld séu 

síst minni nú en fyrir setningu aflatakmarkana. Þessi áhrif eru hins vegar að óþekktu marki 

dulin í félagsgerðinni og breyttri stöðu skipstjórans. 
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