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Útdráttur 

Sjávarútvegur er talinn hafa bæði bein og óbein áhrif á allt í efnahagslífinu og er þar með oft 

kallaður grunnatvinnuvegur Íslendinga. Í atvinnuveginum er að finna fyrirtæki sem eru miklir 

máttarstólpar í íslensku atvinnulífi.  

Í ritgerðinni er að finna umfjöllun um hagræn sérkenni sjávarútvegs á Íslandi og hvernig 

umframarðsemi skapast við þær aðstæður sem ríkja í atvinnuveginum.  

Fá ágreiningsefni hafa verið jafn lengi í gangi og deilurnar í kringum sjávarútveg. Þar takast 

á sjónarmið sem snúa að tilfinningum og gildismati annars vegar og hins vegar sjónarmið sem lúta 

að því hvernig hlutirnir eru eða geta verið. Í ritgerð sem þessari er ekki hægt að taka afstöðu um 

hvað er rétt eða rangt út frá gildismati heldur er aðeins hægt að skoða staðreyndir. Dæmi um 

ágreiningsefni sem fjallað er um í ritgerðinni er auðlindagjaldið sem sett var á árið 2004/2005 og 

kvótakerfið og áhrif þess á íbúaþróun í landsbyggðinni. 

Í fiskveiðistjórnun er auðvelt að hámarka hagsmuni ákveðinna aðila innan 

atvinnugreinarinnar en á sama tíma hafa slæm áhrif á aðra. Því er mikilvægt að stofnað sé til 

hagsmunasamtaka í sjávarútvegi og er farið yfir nokkur slík samtök ásamt hagrænum hvötum í 

hagsmunagæslu. 

Í ritgerðinni er svo fjallað um hvernig hagsmunabandalög hafa orðið til í baráttunni um 

auðlindina. Tekin eru fyrir tvö stór sjávarútvegsfyrirtæki sem staðsett eru á landsbyggðinni og voru 

tekin djúpviðtöl við stjórnendur þeirra. Farið er yfir hvernig bæði þessi fyrirtæki hafa komið á 

fyrirkomulagi þar sem hagsmunir fyrirtækisins og samfélagsins koma saman. Þessi fyrirtæki 

stunda samfélagslega ábyrgð og innviðafjárfestingu í þeim samfélögum sem þau starfa í og með 

þeim hætti standa þau að þessum sameiginlegu hagsmunum og þar með halda auðlindarentunni 

heima í héraði. 
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1 Inngangur 

Íslenskur sjávarútvegur hefur lengst af verið líflína landsmanna og höfuðatvinnuvegur í gegnum 

tíðina. Sjávarútvegur er þannig talinn hafa bæði bein og óbein áhrif á flest allt í efnahagslífinu og 

er oft kallaður grunnatvinnuvegur Íslands (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). Þegar 

litið er á bein áhrif íslensks sjávarútvegs til landsframleiðslu var framlag hans árið 1979 heil 17,9% 

og nýlega, eða árið 2015, var framlagið 8,1% þrátt fyrir gríðarlega mikinn vöxt í atvinnugreinum 

eins og ferðaþjónustu, tæknigeiranum og fjármálageiranum (Ágúst Einarsson, 2016). En 

sjávarútvegurinn hefur sjálfur mikil áhrif á aðra atvinnuvegi og framlag þeirra til landsframleiðslu 

og er því mikilvægt að taka tillit til þessara áhrifa þegar litið er á heildarframlag sjávarútvegs til 

landsframleiðslu. Þegar skoðað er bæði beint og óbeint framlag íslensks sjávarútvegs kemur í ljós 

að raunveruleg hlutdeild atvinnuvegsins í heildar landsframleiðslu Íslands sé töluvert hærri eða, 

samkvæmt tölum frá árinu 2015, um 25%. (Bjarki Vigfússon, Haukur Már Gestsson og Þór 

Sigfússon, 2016). 

 Þó atvinnugreinin hafi verið stunduð frá landnámi varð hún ekki að þeirri grein sem hún er 

í dag fyrr en á 20. öld (Jón Þ. Þór, 2012). Mikil tækniþróun átti sér þá stað og á sama tíma og 

fiskveiðilandhelgi Íslendinga færðist úr 3 mílum í 200 mílur (Ágúst Einarsson, 2016). Þessi mikla 

þróun leiddi til ofneyslu á sameiginlegu auðlindinni sem eru fiskimiðin við strendur Íslands. 

Ofveiðin sem átti sér þar stað er gott dæmi um markaðsbrestinn, harmleik almenninganna (e. 

tragedy of the commons) sem hætta er á ef um sameiginlega auðlind er að ræða. Hægt er að koma 

í veg fyrir markaðsbrestinn með því að koma á útilokun á neyslu auðlindarinnar og var það gert í 

formi fiskveiðistjórnunarkerfisins (Perloff, 2016). 

Árið 1984 var svo sett á fiskveiðistjórnunarkerfi sem hefur verið betur þekkt sem 

kvótakerfið. Það var sett á til þess að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu fiskistofna eða 

einfaldlega til þess að koma í veg fyrir ofveiði (Ágúst Einarsson, 2016). Þetta kerfi virkaði sem 

aðgangshindrun inn á markað í sjávarútvegi og við slíkar aðstæður myndast svokölluð 

umframarðsemi. Þessi umframarðsemi hefur verið kölluð auðlindarenta og er skilgreind sem 

viðbótarfórnarkostnaður takmörkuðu aðfanganna sem eru í þessu tilfelli fiskistofnarnir (Perloff, 

2016). 

Í sjávarútvegi á Íslandi er að finna allskyns fyrirtæki, bæði stór fyrirtæki sem ná yfir allan 

eða stóran hluta virðiskeðjunnar og smærri fyrirtæki sem sérhæfa sig í ákveðnum hluta 
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virðiskeðjunnar eins og til dæmis markaðssetningu og sölu á afurðinni eða einungis í fiskvinnslu. 

Í þessari ritgerð verður farið yfir 10 stærstu fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi, sögu þeirra og helstu 

tölur úr rekstri. Þessi fyrirtæki geta verið virkilega stór og svo dæmi sé tekið er stærsta 

sjávarútvegsfyrirtæki Íslands Samherji hf. sjötta stærsta fyrirtæki Íslands um þessar mundir 

(„Keldan 300+“, e.d.). 

Íslenskur sjávarútvegur er og hefur alltaf verið umdeildur. Í raun eru fá ágreiningsefni sem 

hafa verið jafn lengi í gangi eins og deilurnar í kringum sjávarútveg og sitt sýnist hverjum. Þar 

takast á annars vegar sjónarmið sem snúa að tilfinningum og gildismati og hins vegar sjónarmið 

sem lúta að því hvernig hlutirnir eru eða geta verið. Í ritgerð sem þessari er aldrei hægt að taka 

afstöðu um hvað sé rétt eða rangt út frá gildismati heldur einvörðungu að skoða staðreyndir og á 

endanum verður það síðan val á vettvangi stjórnmálanna og meðal almennings hvert valið er. 

 Hagræn umgjörð fiskveiðistjórnunarkerfis er ætlast að láta í té hvata sem gera það að 

verkum að auðlindin sé nýtt á hagkvæman hátt og á sama tíma er ætlað til þess að það sé stuðlað 

að uppbyggingu sjávarbyggða. Þetta er í sjálfu sér erfitt viðfangsefni og oft verða til fórnarskipti 

hagkvæmninnar annars vegar og byggðarsjónarmiðanna hins vegar (Sérfræðihópur skipaður af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 2011). Kröfur almennings til fiskveiðistjórnunarinnar eru 

gríðarlega miklar og er erfitt að standast þær en um þessi málefni verður frekar fjallað í ritgerðinni. 

Það hefur löngum verið deilt um það hver áhrif framseljanleikans og kvótakerfisins væru 

á sjávarbyggðir, en þessi tvö fyrirbæri minnkuðu veiðar og gerðu fyrirtækjum það kleift að 

auðveldara væri að kaupa og selja kvóta og færa hann þar með á milli staða. Þessar breytingar í 

sjávarútvegi höfðu í för með sér samræmingu í atvinnuveginum þar sem illa rekin fyrirtæki þurftu 

að selja kvótann sinn til þeirra sem betur voru rekin og óhjákvæmilega færðust veiðar og vinnsla 

á færri staði (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). Þessi samræming var 

nauðsynleg eftir innleiðingu kvótakerfisins. Það verður hins vegar ekki um það deilt að 

fiskveiðistjórnunarkerfið hefur leitt til gríðarlegrar hagræðingar og verðmætasköpunar frá því að 

það var tekið upp en um leið hafa orðið miklar deilur um það hvernig afrakstrinum er ráðstafað. Í 

þessari ritgerð verður fjallað um skiptingu afrakstursins og hvernig greinin skiptir þessari arðsemi 

heima í héraði þar sem til verða tengsl og hagsmunabandalög sem veita mótspyrnu öllum tilraunum 

sem gerðar eru til þess að koma á annarri skiptingu. 

Eitt birtingarform þessarar skiptingar á ábatanum er hlutaskiptikerfið sem sjómenn búa við. 

Það er dæmi um hvernig orðið hefur til fyrirkomulag þar sem hagsmunir útgerðarinnar og 
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starfsfólks fara saman. Hlutaskiptikerfið var sett á til þess að ákvarða laun sjómanna og virkar 

kerfið þannig að sjómenn fá greidda hlutdeild af því aflaverðmæti sem skipin veiða og koma með 

í land hverju sinni. Þetta getur haft í för með sér miklar sveiflur í launum sjómanna, sem sagt ef 

vel fiskast þá eru launin hærri og öfugt ef illa fiskast. Gengi krónunnar hefur líka áhrif á laun 

sjómanna þar sem að meira fæst fyrir aflann ef gengi íslensku krónunnar er lágt og minna ef það 

er hátt. Einnig er farið yfir hvernig arðsemi í veiðum skiptist almennt í sjávarútvegi. Ríkið fær sinn 

hlut í gegnum skattgreiðslur og auðlindagjöld en farið verður yfir útreikninga á slíku gjaldi ásamt 

ólíkum sjónarmiðum varðandi það. Bæjarfélögin sem útgerðirnar eru með aðsetur í fá svo sinn hlut 

greiddan í útsvari og að lokum fá eigendur fyrirtækjanna sinn skerf í formi arðgreiðslna. 

Í íslenskum sjávarútvegi er að finna ýmsa hagsmunaárekstra. Hægt er að einblína einungis 

á hagsmuni ákveðinna aðila innan atvinnugreinarinnar en þá hefur það í för með sér neikvæð áhrif 

á aðra. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að stofnað sé til hagsmunasamtaka sem gæta hagsmuna 

allra aðila innan greinarinnar. Hagsmunagæsla er í raun almannagæði (e. public good) og þegar 

boðið er upp á slíka vöru er alltaf hætta á laumufarþegavanda (e. free rider problem). Mikilvægt 

er að til verði þéttur hópur sem er ágengur með sína hagsmuni svo að sterk hagsmunagæsla 

myndist. Í sjávarútvegi er að finna fjöldann allan af hagsmunasamtökum en dæmi um slík eru 

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS), Sjómannasamband Íslands (SSÍ), Félag skipstjórnarmanna 

(FS), Samtök smærri útgerða (SSÚ) og Landssamband smábátaeiganda (LS), svo einhver séu 

nefnd. Í ritgerðinni er farið yfir tvö hagsmunasamtök, SFS og SSÍ, sögu þeirra og megin 

áhersluatriði í hagsmunabaráttu þeirra.  

Eins og nafn ritgerðar ber með sér er rannsóknarspurningin: Hvernig myndast 

hagsmunabandalög í baráttunni um auðlindina og hvernig vinna þau að því að halda ábatanum 

heima í héraði? Farið er yfir hvernig fyrirtæki í sjávarútvegi stunda samfélagslega ábyrgð og 

innviðafjárfestingu í samfélaginu sem þau starfa í. Þannig hafa orðið til bandalög hagsmuna sem 

standa vörð um að halda auðlindarentunni heima í héraði. 

Eins og komið hefur fram er að finna gríðarstór fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi og er 

umfang þeirra í þeim bæjarfélögum sem þau starfa í verulegt. Fjallað verður ítarlega um hvernig 

Vinnslustöðin hf. í Vestmannaeyjum stundar samfélagslega ábyrgð og hvernig fyrirtækið styður 

við uppbyggingu Vestmannaeyjabæjar með rekstri sínum. Tekið var djúpviðtal við Sigurgeir 

Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, þar sem hann svaraði spurningum um 

málefnið. Eins verður umfjöllun um fyrirtækið Skinney-Þinganes hf. sem staðsett er á Höfn í 
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Hornafirði. Fyrirtækið hefur tekið virkan þátt í uppbyggingu bæjarfélagsins og einnig var tekið 

djúpviðtal við Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóra veiða og vinnslu fyrirtækisins, þar sem hann 

var spurður út í efnið.  

Fiskvinnslan Íslandssaga er töluvert minna fyrirtæki sem staðsett er á Suðureyri, smáu 

sjávarþorpi á Vestfjörðum. Fyrirtækið samræmir starfsemi sína við ferðaþjónustu og skapar þar 

með auknar tekjur fyrir bæði fyrirtækið og þorpið og hefur Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins, sagt að meginmarkmið þess sé aðallega að efla þorpið. Öll þessi fyrirtæki styðja 

samfélagið með rekstri sínum og halda með þeim hætti rentunni heima í héraði. 
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2 Fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi 

Í sjávarútvegi er að finna fjöldann allan af fyrirtækjum, bæði stór og smá. Til eru fyrirtæki sem 

veiða fisk, vinna afurðina, markaðssetja og selja afurðina og ná þarf af leiðandi yfir meirihluta eða 

alla virðiskeðjuna. Önnur fyrirtæki geta verið smærri og sérhæft sig í ákveðnum hluta 

virðiskeðjunnar eins og t.d. í markaðssetningu og sölu á afurðinni eða í fiskvinnslu. Fyrirtæki í 

íslenskum sjávarútvegi eru sum hver gríðarlega stór og er t.d. Samherji hf., stærsta 

sjávarútvegsfyrirtæki landsins, sjötta stærsta fyrirtæki Íslands um þessar mundir. Samherji hf. er 

aðeins á eftir Icelandair Group, Marel, Arion banka, Alcoa Fjarðarál og Landsbankanum á 

listanum yfir stærstu fyrirtæki á Íslandi („Keldan 300+“, e.d.). Til þess að setja í samhengi hversu 

stór sjávarútvegurinn er er einnig áhugavert að líta á á stærstu fyrirtæki í einstökum kjördæmum á 

Íslandi frá árinu 2014. Þá má sjá sjávarútvegsfyrirtæki á borð við FISK-Seafood ehf. á Sauðárkróki 

og Agustsson ehf. á Stykkishólmi í 4. og 5. sæti í norðvesturkjördæmi, í þeirri röð sem um var 

getið. Í suðurkjördæmi eru einnig sjávarútvegsfyrirtæki í 4. og 5. sæti en þau fyrirtæki eru Ísfélagið 

í Vestmannaeyjum og Vinnslustöðin hf. í Vestmannaeyjum. Þegar litið er á Norðausturkjördæmi 

má sjá Samherja hf. á Akureyri í 2. Sæti og Síldarvinnsluna hf. í Neskaupstað í 3. sæti. Þegar svona 

tölur eru skoðaðar er óhætt að segja að gríðarlega stór og áhrifamikil fyrirtæki er að finna í 

sjávarútvegi um land allt (Ágúst Einarsson, 2016). 

Í þessum kafla verður farið yfir 10 stærstu fyrirtæki í útgerð og fiskvinnslu. Farið verður 

stuttlega yfir sögu hvers fyrirtækis ásamt lykiltölum í rekstri og aflahlutdeild þeirra. 

2.1 Samherji hf. 

Stærsta fyrirtækið í íslenskum sjávarútvegi er Samherji hf. Fyrirtækið hefur aðalaðsetur á Akureyri 

en starfsemi þess er bæði hér á landi og erlendis. Fyrirtækið var stofnað árið 1983 af þremur 

frændum, þeim Þorsteini Má Baldvinssyni, Kristjáni Vilhelmssyni og Þorsteini Vilhelmssyni, 

þegar þeir keyptu félagið Samherja en þaðan kemur nafnið á fyrirtækinu. Fljótt fóru frændurnir að 

fjárfesta í frystitogurum og voru þeir fyrstir til að gera slíkt hér á landi. Samherji hefur eignast 

mörg fyrirtæki á borð við Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, Hrönn á Ísafirði, Fiskimjöl og lýsi í 

Grindavík og Snæfell á Dalvík en fljótlega eftir að Samherji eignaðist helmingshlut í 

Síldarvinnslunni hf. á Neskaupsstað varð fyrirtækið stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Íslands og hefur 

það haldið þeirri stöðu síðan (Ágúst Einarsson, 2016; Samherji, e.d.). 
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Velta Samherja hf. árið 2015 var 81 milljarður íslenskra króna og hagnaður fyrirtækisins 

13,4 milljarðar íslenskra króna en eins og komið hefur fram er fyrirtækið sjötta veltuhæsta fyrirtæki 

landsins („Samherji hf.“, e.d.). Kvóti fyrirtækisins fyrir núverandi fiskveiðiár er 6.24% af 

heildarkvóta (Fiskistofa, 2016a). Þorsteinn Már Baldvinsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins 

enn þann dag í dag. 

2.2 HB grandi hf. 

Beint á eftir Samherja hf. í röðinni er HB Grandi en það gerir fyrirtækið að næst stærsta 

sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Árið 1985 sameinuðust Bæjarútgerð Reykjavíkur, þá í eigu 

Reykjavíkurborgar, og Ísbjörninn, fjölskyldufyrirtæki, og til varð fyrirtækið Grandi. Árið 1990 

sameinaðist Grandi Hraðfrystistöðinni í Reykjavík og enn seinna, árið 2004, sameinaðist Grandi 

Haraldi Böðvarssyni á Akranesi og þá varð til nafnið HB Grandi hf.. Aðalaðsetur HB Granda hf. 

í dag er í Reykjavík (Ágúst Einarsson, 2016). 

Velta HB Granda hf. árið 2015 var 32,8 milljarðar íslenskra króna og hagnaður 

fyrirtækisins var 6,3 milljarðar íslenskra króna („GRND“, e.d.). Kvóti fyrirtækisins fyrir núverandi 

fiskveiðiár er 10,95% af heildarkvóta sem gerir það að kvótahæsta fyrirtæki landsins (Fiskistofa, 

2016a). Forstjóri HB Granda hf. er Vilhjálmur Vilhjálmsson (HB Grandi, e.d.). 

2.3 Síldarvinnslan hf. 

Síldarvinnslan hf. á Neskaupsstað er þriðja stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Íslands. Fyrirtækið var 

stofnað árið 1957 og hefur verið mikilvægt í atvinnumálum Norðfirðinga til dagsins í dag. 

Fyrirtækið hefur keypt fjölmörg fyrirtæki og meðal þeirra er fyrirtækið SR-mjöl hf. Árið 2003 

sameinuðust Síldarvinnslan hf. og SR-mjöl undir nafni Síldarvinnslunnar hf. og þá varð fyrirtækið 

stærsta fyrirtæki á Íslandi í veiðum og vinnslu á uppsjávarfiski (Síldarvinnslan, e.d.-a).  

Velta Síldarvinnslunnar hf. árið 2015 var 26,6 milljarðar íslenskra króna og hagnaður 

fyrirtækisins 6,1 milljarður íslenskra króna („Síldarvinnslan hf.“, e.d.). Kvóti fyrirtækisins fyrir 

núverandi fiskveiðiár er 4,2% af heildarkvóta (Fiskistofa, 2016a). Framkvæmdastjóri 

Síldarvinnslunnar hf. er Gunnþór Ingvason (Síldarvinnslan, e.d.-b).  
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2.4 Vinnslustöðin hf. 

Upphaf Vinnslustöðvarinnar hf.  í Vestmannaeyjum má rekja til ársins 1946 þegar 105 útvegsmenn 

ákváðu að stofna Vinnslu- og sölumiðstöð fiskframleiðanda í Vestmannaeyjum. Árið 1952 varð 

fyrirtækið að hlutafélagi og nafninu breytt í Vinnslustöðin hf. („Saga VSV í hnotskurn”, e.d). 

Velta Vinnslustöðvarinnar hf. árið 2015 var 15,55 milljarðar íslenskra króna og hagnaður 

fyrirtækisins 1,4 milljarðar íslenskra króna („Vinnslustöðin hf.“, e.d.). Kvóti fyrirtækisins fyrir 

núverandi fiskveiðiár er 4,14% af heildarkvóta (Fiskistofa, 2016a). Framkvæmdastjóri 

Vinnslustöðvarinnar hf. er Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson („Skipurit VSV”, e.d.). 

2.5 Ísfélag Vestmannaeyja hf. 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. var stofnað árið 1901 og er elsta starfandi fyrirtæki í íslenskum 

sjávarútvegi. Merkilegt er að nefna að Ísfélag Vestmannaeyja hf. er einnig elsta enn starfandi 

hlutafélagið á Íslandi. Árið 1992 sameinuðust Ísfélagið og Hraðfrystistöð Vestmannaeyja undir 

nafni Ísfélagsins (Heimaslóð, e.d.).  

Velta Ísfélagsins hf. árið 2015 var 15,1 milljarður íslenskra króna og hagnaður fyrirtækisins 

var 1,25 milljarður íslenskra króna („Ísfélag Vestmannaeyja hf.“, e.d.). Kvóti fyrirtækisins fyrir 

núverandi fiskveiðiár er 4.14% af heildarkvóta (Fiskistofa, 2016a). Stefán Friðriksson er 

framkvæmdarstjóri fyrirtækisins (Ísfélag Vestmannaeyja, e.d.). 

2.6 FISK Seafood ehf. 

FISK Seafood ehf. hefur aðalaðsetur á Sauðárkróki. Fyrirtækið varð til við samruna margra 

fyrirtækja. Samruninn náði yfir marga áratugi og meðal fyrirtækjanna sem sameinuðust eru 

Fiskiðjan Skagfirðingur hf., Skagstrendingur, Hraðfrystihús Grundafjarðar hf., Fiskiðja 

Sauðárkróks hf., Útgerðarfélag Skagfirðinga hf. og Skjöldur hf.. Árið 2005, þegar Fiskiðjan 

Skagfirðingur hf. og Skagstrendingur hf. sameinuðust, varð til nafnið FISK Seafood ehf. (FISK 

Seafood ehf., 2011b). 

Velta FISK Seafood ehf. árið 2014 var 9,9 milljarðar íslenskra króna og hagnaður var 2,1 

milljarður íslenskra króna (Ágúst Einarsson, 2016). Kvóti fyrirtækisins fyrir núverandi fiskveiðiár 

er 4,67% af heildarkvóta eða 18.557 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2016a). Framkvæmdastjóri FISK 

Seafood er Jón Eðvald Friðriksson (FISK Seafood ehf., 2011a). 
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2.7 Skinney-Þinganes hf. 

Skinney-Þinganes hf. er með aðalstarfsstöð á Höfn í Hornafirði. Fyrirtækið var stofnað árið 1999 

við samruna þriggja fyrirtækja. Þau fyrirtæki voru Borgey hf. Skinney hf.og Þinganes ehf. Eins og 

sést þá sameinuðust þau undir nöfnum Skinneyjar hf. og Þinganess ehf. (Skinney-Þinganes hf., 

e.d.-a). 

Velta fyrirtækisins árið 2014 var 9,8 milljarðar íslenskra króna og hagnaður var 1,8 

milljarðar íslenskra króna (Ágúst Einarsson, 2016). Kvóti Skinney-Þinganes fyrir núverandi 

fiskveiðiár er 4,02% af heildarkvóta sem gerir 15.947 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2016a). 

Forstjóri fyrirtækisins er Aðalsteinn Ingólfsson (Skinney-Þinganes hf., e.d.-b). 

2.8 Vísir hf. 

Vísir hf. er fjölskyldufyrirtæki sem var stofnað í Grindavík fyrir rúmlega 50 árum síðan. 

Velta Vísis hf. árið 2014 var 8,8 milljarðar íslenskra króna (Ágúst Einarsson, 2016). Kvóti 

Vísis hf. fyrir núverandi fiskveiðiár er 3,76% af heildarkvóta sem gerir 14.937 þorskígildistonn 

(Fiskistofa, 2016a). Framkvæmdastjóri Vísis hf. er Pétur Hafsteinn Pálsson (Vísir hf., e.d.). Ekki 

fundust tölur um afkomu félagsins.  

2.9 Brim hf. 

Fyrirtækið Brim hf. var stofnað árið 1998 undir nafninu Útgerðafélagið Tjaldur ehf  þegar 

feðgarnir Kristján Guðmundsson, Hjálmar Kristjánsson og Guðmundur Kristjánsson skiptu upp 

rekstri sínum á Rifi á Snæfellsnesi. Guðmundur tók þá við rekstri fyrirtækisins sem hafði aðsetur í 

Reykjavíkurborg. Brim hf. hefur keypt fyrirtæki á borð við Básafell árið 1999, Útgerðarfélag 

Akureyrar árið 2004 og Ögurvík árið 2016. Samherji keypti Útgerðarfélag Akureyrar af Brim árið 

2011 (Brim hf., e.d.). 

Velta Brim hf. árið 2014 var 8 milljarðar íslenskra króna (Ágúst Einarsson, 2016). 

Fyrirtækið var rekið með 2,5 milljarða króna tapi sama ár en það tap skýrist af 2,9 milljarðar króna 

gjaldfærslu vegna gengisdóms. Hagnaður Brim hf. árið 2015 var 629,5 milljónir íslenskar krónur 

(Viðskiptablaðið, 2016). Kvóti fyrirtækisins fyrir núverandi veiðiár er 3,79% af heildarkvóta sem 

gerir 15.052 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2016a). Enn þann dag í dag er Guðmundur Kristjánsson 

forstjóri fyrirtækisins. 
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2.10 Þorbjörn hf. 

Þorbjörn hf. var stofnað árið 1953 af fjórum sjómönnum, Sigurði Magnússyni, Kristni Ólafssyni, 

Sæmundi Sigurðssyni og Tómasi Þorvaldssyni. Þorbjörn hf. hefur sameinast nokkrum fyrirtækjum 

í gegnum tíðina og þau eru Bakki í Hnífsdal, Fiskanes í Grindavík og Valdimar í Vogum (Thorfish, 

e.d.). 

Velta Þorbjarnar hf. árið 2014 var 7,9 milljarðar íslenskra króna og hagnaður 592,5 

milljónir íslenskar krónur (Ágúst Einarsson, 2016). Kvóti fyrirtækisins fyrir núverandi fiskveiðiár 

er 5,14% af heildarkvóta eða 20.429 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2016a). Frá árinu 1977 hafa synir 

Tómasar, þeir Eiríkur Tómasson og Gunnar Tómasson, séð um daglegan rekstur fyrirtækisins.  
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3 Hagræn sérkenni í sjávarútvegi 

Áður en fjallað er um hagræn sérkenni í íslenskum sjávarútvegi er mikilvægt að skerpa á nokkrum 

hagfræðilegum hugtökum. 

 Ytri áhrif er hugtak í hagfræði sem hefur verið skilgreint sem þau áhrif sem viðskipti á 

milli tveggja aðila hafa á þann þriðja, sem ekki er aðili í viðskiptunum, án þess að sá hinn sami fái 

greitt eða greiði fyrir þessi áhrif. Til eru bæði neikvæð ytri áhrif, sem skaða þá þriðja aðila, og 

jákvæð ytri áhrif, sem gagnast þriðja aðila. Dæmi um neikvæð ytri áhrif er mengun sem kemur frá 

verksmiðju og hljóðmengun frá flugvöllum en dæmi um jákvæð ytri áhrif er bólusetning sem 

dregur úr líkum á að aðrir smitist af sjúkdómi og menntun einstaklings sem skilar einnig ávinningi 

fyrir samfélagið.  

Öll gæði hafa í eðli sínu tvennskonar víddir, annars vegar samkeppni um neyslu (e. rivalry) 

þannig að gæðin geta klárast við notkun og hins vegar hvort hægt sé að að útiloka aðra frá neyslu 

gæðanna (e. exclusion). Gæðum er svo skipt í fjóra flokka út frá þessum víddum. Einkavörur (e. 

private good) eru gæði sem hafa samkeppni um neyslu og hægt er að útiloka aðra frá neyslu þeirra. 

Dæmi um slík gæði eru raftæki, matur, húsnæði og bílar. Klúbbvörur (e. club good) er svo önnur 

tegund af gæðum en þau gæði hafa enga samkeppni um neyslu en útilokun er þó möguleg. Dæmi 

um klúbbvöru er áskrift af sjónvarpsstöð, ef að fleiri fá áskrift hefur það engin áhrif á upplifun 

annarra og þar af leiðandi er engin samkeppni. Almannagæði (e. public good) eru gæði sem engin 

samkeppni ríkir um neyslu og útilokun er ómöguleg. Dæmi um almannagæði er hreina loftið sem 

við öndum að okkur og vitar sem víða má finna við strendur Íslands. Síðasta tegund af gæðum er 

svo sameiginleg auðlind (e. open-access common property) en slík gæði hafa samkeppni um 

neyslu en útilokun er ómöguleg. Dæmi um slík gæði eru almenningsgarðar, vegir og fiskimið. 

Harmleikur almenninganna (e. tragedy of the commons) er markaðsbrestur sem myndast þegar um 

sameiginlega auðlind er að ræða. Neytendur taka þá ekki tillit til ytri áhrifa á aðra og ofneysla 

verður á gæðunum. Dæmi um slíka ofneyslu er ofveiði á fiskimiðum. Hægt er að koma í veg fyrir 

þennan markaðsbrest með því að gera útilokun. 

 Í gegnum aldirnar hefur heimild til veiða verið inngreypt í þjóðarvitund Íslendinga. 

Fiskveiðar hafa verið stundaðar alveg frá landnámi og í fyrstu miðuðu þær einungis að því að afla 

matvæla til neyslu hér á landi. Saga íslensks sjávarútvegs hefur hins vegar oft verið skipt upp í 
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þrjú tímabil. Árabátaöld sem nær frá árunum 1300-1800, skútuöld sem hófst á 18.öld og nær fram 

á byrjun 20. aldar og vélaöld sem hófst á 19. öld og nær fram til dagsins í dag.  

Fyrri hluti árabátaaldar hefur verið nefndur við fiskveiðiöld og nær hún frá árunum 1300-

1550. Á þessum tíma var mikill uppgangur í íslenskum sjávarútvegi sem hafði mikil áhrif á 

byggðaþróun og mótun samfélagsins. Útflutningur í sjávarútvegi hófst á þessum tíma og mótuðust 

ýmsir verkþættir sem einkenndu greinina allt fram á 20. Öld. Um miðja 16. öld tók svo við nýtt 

skeið sem einkenndist af erfiðleikum sem leiddi til hnignunar í atvinnuveginum. 

Skútuöld einkenndist af útgerðum þilskipa og voru þær fyrstu stórútgerðir í sögu 

sjávarútvegs á Íslandi. Á þessum tíma lengdist fiskveiðitímabil Íslendinga með komu 

saltfisksverkunar þar sem loks var hægt að vinna fisk að vor- og sumarlagi. 

Á vélaöld varð sjávarútvegur að höfuðatvinnuvegi Íslendinga og  undirstöðugrein íslensks 

efnahagslífs. Í stað árabáta og þilskipa tóku við vélknúin skip og urðu veiðarfæri mun öflugri. Á 

þessum tíma átti einnig sér stað mikil barátta um útfærslu fiskveiðilandhelgi Íslendinga og færðist 

landhelgin úr 3 sjómílum í 200 frá árunum 1901 til 1975. Áður fyrr hafði umferð erlendra 

veiðiskipa á fiskimiðum í kringum landið verið mikil en með útfærslunni breyttist það og fjölgaði 

íslenskum skipum til muna. Við þessa miklu tæknivæðingu og útfærslu fiskveiðilandhelginnar sem 

átti sér stað á 20. öld margfölduðu afköst við veiðar og fljótlega fóru menn að hafa áhyggjur af 

ástandi fiskistofna og hættu á ofveiði. 

Heimildin til veiða er eins og komið hefur fram grafin inní þjóðarvitund Íslendinga og 

leiddi þessi þróun í sjávarútvegi til markaðsbrestsins sem þekktur hefur verið sem harmleikur 

almenninganna. Fiskimiðin við strendur Íslands eru sameiginleg auðlind þjóðarinnar og varð 

ofneysla á auðlindinni. Þannig rákust saman hagkvæmnin og hugmyndir almennings til veiða því 

að þessi almenningsréttur var einfaldlega að eyðileggja auðlindina. Skerða þurfti þessa heimild og 

réttindi með útilokun sem kom í formi fiskveiðistjórnunarkerfisins sem takmarkar þann afla sem 

veiða má á ári hverju. 

3.1 Kvótakerfið 

Árið 1975 kom fram í tímamótaskýrslu Hafrannsóknarstofnunna, betur þekkt sem „svarta 

skýrslan“, að mikil sókn í fiskveiðar höfðu leitt til þess að stofnstærðir fisks, aðallega þorsks, 

hefðu minnkað. Vegna aukinnar fiskisóknar var ákveðið að setja á fiskveiðistjórnunarkerfi til þess 

að koma í veg fyrir ofveiði þorsks, kerfið var kallað skrapdagakerfið. Því kerfi var háttað þannig 
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að ákveðna daga ársins máttu bátar ekki veiða þorsk og einnig mátti hlutfall þorsks í heildarafla 

fiskitogara ekki vera meira en 15% á ákveðnum tímabilum (Birgir Þór Runólfsson, 1999). 

Hafrannsóknarstofnun gaf svo út nýja skýrslu árið 1983 og í henni kom í ljós að 

þorskstofninn væri enn í ástandi sem seint taldist vera viðunandi og að skrapdagakerfið væri 

hreinlega ekki að hafa þau áhrif sem vonast var eftir (Auðlindanefnd, 2000). Þá var ákveðið að 

koma á nýju fiskveiðistjórnunarkerfi, svokölluðu aflamarks- og kvótakerfi. Þetta kerfi var 

samþykkt til eins árs, eða fyrir árið 1984, og er oftast kallað kvótakerfið. Þetta kerfi hefur svo verið 

samþykkt aftur og aftur með ýmsum breytingum fram til dagsins i dag. Ein mesta breytingin á 

kerfinu var árið 1991 en þá var framsal kvótaheimilda leyft. Þegar kvótakerfið var sett á var öllum 

skipum sem keypt voru fyrir árslok 1983 úthlutað kvóta og var það gert út frá veiðireynslu (Birgir 

Þór Runólfsson, 1999). Kvóti er einfaldlega ákveðið magn sem hvert skip má veiða á hverju 

veiðiári, í raun eins og veiðileyfi. Kvótakerfið er útskýrt, í sinni einföldustu mynd, þannig að 

ákveðið er heildarmagn afla sem veiða má á veiðiári hverju og svo er kvóti bundin við ákveðin 

skip. Fyrirtækin sem eiga þessi skip geta svo, með ýmsum takmörkunum, framselt kvótann til 

annarra skipa. 

3.1.1 Átök og ýmsar deilur 

Íslenska kvótakerfið hefur ávallt verið mjög umdeilt. Þó vitað sé að fiskveiðistjórnunarkerfi sé 

nauðsynlegt hefur það í för með sér misjafnar skoðanir meðal almennings. Margir eru á þeirri 

skoðun að fiskurinn í sjónum hafi verið gefinn útgerðarmönnum og einnig má segja að nýliðun í 

atvinnugreinin sé ekki í boði nema að um sé að ræða mjög fjársterka aðila. Einnig er vert að nefna 

hvað sumir telja að kerfið hafi haft mjög slæm áhrif á bæði byggðir og samfélag og sé lykilástæða 

fyrir fólksfækkun í sjávarbyggðum úti á landi.  

Jafnvel þó að kerfið sé umdeilt og hafði mögulega slæm áhrif á landsbyggðina er 

staðreyndin sú að íslenskur sjávarútvegur varð mun hagkvæmari með komu kvótakerfisins. Á 

mynd 1 hér að neðan, sem fengin var að láni frá Ágústi Einarssyni úr bók hans „Íslenskur 

sjávarútvegur í alþjóðlegu samhengi“, má sjá tekjur og hreinan hagnað í sjávarútvegi frá árunum 

1980-2014. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2015 (Ágúst Einarsson, 2016).  
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Mynd 1: Tekjur og hreinn hagnaður í sjávarútvegi á verðlagi ársins 2015. 

Heimild: Ágúst Einarsson (2016) 

Eins og sjá má á mynd 1 lækka tekjur fram að komu kvótakerfisins, árið 1984. Þá byrja 

tekjur að hækka og á sama tíma má líta til hreins hagnaðar en hann er stöðugt neikvæður en byrjar 

svo að hækka í kringum árið 1985. Fljótlega eftir þennan tíma lækka hins vegar tekjur í 

sjávarútvegi og það er ekki fyrr en framsal kvótaheimildar er leyft, árið 1991, að bæði tekjur og 

hreinn hagnaður fara að taka við sér á ný. 

Fyrir níunda áratug tuttugustu aldar var mikið kapp eftir fiskinum sem var að finna við 

strendur Íslands og var mikil uppbygging í sjávarþorpum um land allt. Árið 1970 voru togarar á 

Íslandi 22 talsins og árið 1980 voru þeir orðnir 85. Á þessum tíma spruttu upp ný hverfi í kringum 

fiskvinnslur og var þessi uppbygging svo mikil og hröð að henni hefur verið líkt við gullæði (Axel 

Hall o.fl., 2002). En eins og komið hefur fram leiddi þessa mikla aukning veiða til þess að stærð 

fiskistofnanna við strendur Íslands hnignuðu og þurfti að koma á svokölluðu 

fiskveiðistjórnunarkerfi til þess að koma í veg fyrir ofveiði. Kvótakerfið var þá innleitt og með 

minni aflaheimildum voru breytingar í sjávarútvegi í raun óhjákvæmilegar. Þessar breytingar 

leiddu til þess að fyrirtækin sem voru verr rekin þurftu að selja kvótann sinn og betur reknu 

fyrirtækin keyptu þar af leiðandi meiri kvóta. Á þessum tíma var samræming í sjávarútvegi 

nauðsynleg vegna þess að kvótakerfið minnkaði aflaheimildir til muna og gátu veiðar ekki lengur 

staðið undir vinnslu allstaðar á landinu.  

Margir eru á þeirri skoðun að fólksfækkun í landsbyggðinni sé að miklu leiti kvótakerfinu 

að kenna. Nú verður litið á íbúaþróun og kvótaflutninga frá Vestfjörðum en eftir að framsal 
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aflaheimilda var leyft með lögum fluttist kvóti þaðan og á sama tíma dróst íbúafjöldi saman. Það 

er skoðun sumra að ástæðan fyrir þessari þróun á Vestfjörðum megi rekja að miklu leiti til 

kvótavæðingar (sjá t.d. Hávarður Örn Hávarðsson, 2010).  

Í töflu 1 hér að neðan má sjá flutning aflahlutdeila til og frá Vestfjörðum á árunum 1991-

1998, reiknað í þorskígildistonnum. 

Tafla 1: Flutningur aflaheimilda til og frá Vestfjörðum 1991-1998. 

 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 Samtals 

Til Vestfjarða 3.528 2.840 1.211 10.334 2.126 3.393 20.653 44.085 

Frá Vestfjörðum 3.599 6.716 1.191 10.667 1.963 4.393 24.041 52.570 

Mismunur -71 -3.875 20 -333 163 -1.000 -3.406 -8.485 

Heimild: Birgir Þór Runólfsson (1999)  

Eins og sést á töflu 1 fluttist kvóti frá Vestfjörðum á þessum tíma og er áhugavert að benda  

á að ári eftir að framsal aflaheimilda var leyft, árið 1992/1993, var mesti flutningur þaðan. Á mynd 

2 hér að neðan má hins vegar sjá íbúafjölda á Vestfjörðum milli áratuga, frá 1970 fram að deginum 

í dag (Hagstofa Ísland, e.d.-b; Hagstofa Íslands, 2017). 

 

 
Mynd 2: Íbúafjöldi á Vestfjörðum 1970-2017 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-b; 2017) 
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Eins og sést á mynd 2 fluttist fólk frá Vestfjörðunum á sama tíma og mikill hluti kvótans 

færðist þaðan. Mesti fólksflutningurinn var á milli 1990 og 2000 en eins og sjá má á töflu 1 var á 

sama tíma mikill flutningur aflaheimilda. Þegar litið er á bæði mynd 2 og töflu 1 er eðlilegt að 

hugsa sér að kvótakerfið og framsal aflaheimilda hafði í för með sér slæm áhrif íbúafjölda á 

Vestfjörðum. Mikil fylgni er á milli kvótaflutninga og fólksflutninga frá Vestfjörðum og er þannig 

auðvelt að kenna kvótakerfinu um. 

Hins vegar eru margir ósammála slíkum fullyrðingum og telja að margt annað sem snýr að 

landsbyggðinni sé ástæða fólksfækkunarinnar. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að beint 

samband sé á milli stærðar þéttbýlis og ánægju íbúa til menningar, skemmtanalífs, afþreyingar, 

verslunar og þjónustu (Stefán Ólafsson, 1997). Einnig tekur Sveinn Agnarsson, hagfræðingur, 

undir það að samþjöppun í sjávarútvegi, sem nauðsynleg var með komu kvótakerfisins, hafi verið 

hagkvæm fyrir hagkerfi Íslands í heild og að fátt bendi til þess að kerfið hafi stefnt smáum 

sjávarbyggðum og útgerðarstöðum í hættu (Sveinn Agnarsson, 2000).  Þegar litið er á íbúaþróun 

á Vestfjörðum alla 20. öldina sést einnig að fólk hefur verið að flytjast þaðan áður en fyrir tíma 

kvótakerfisins. Á mynd 3 hér að neðan má sjá íbúaþróun á Vestfjörðum frá árunum 1920 fram til 

dagsins í dag, á henni má sjá hvernig fólksflutningar þaðan frá hafa átt sér stað löngu fyrir tíma 

kvótakerfisins. 

.  
Mynd 3: Íbúaþróun á Vestfjörðum 1920-2017 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-b; 2017)  
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Möguleg ástæða fyrir þessari þróun er sú að lífskjörin sumstaðar á Vestfjörðum voru alls 

ekki góð, aðgengi að markaðnum var erfitt og jafnvel þó stutt sé í auðlindina þá var það ekki 

nægjanleg ívilnun til þess að vega á móti hinum miklu fjarlægðum sem fólk þurfti að búa við. 

Annað sem mikilvægt er að nefna eru breytingar á öðrum sviðum en staðsetningu kvótans, 

eins og breytingar í tækniþróun og breytingar á mörkuðum í sjávarútvegi. Á þessum tíma jukust 

kröfur markaða í sjávarútvegi um gæði sjávarafurða og til þess að mæta þeim kröfum þurfti til 

nýjustu tækni. Fyrirtæki í sjávarútvegi voru einfaldlega misvel sett til þess að mæta þessum kröfum 

og fluttist kvóti frá þeim sem voru verr sett til þeirra sem í raun voru með samkeppnishæfi á 

alþjóðamarkaði.  

Áður en dregið er sú ályktun að fólksflutningar frá stöðum eins og Vestfjörðum sé einungis 

komu kvótakerfisins að kenna er mikilvægt að kynna sér áhrif annarra þátta. Eins og vikið hefur 

verið að voru aðrir þættir sem höfðu einnig mikil áhrif á íbúaþróun á þessum stöðum, dæmi um 

slíka þætti eru tækniframfarir, einhæfni atvinnulífs og samgöngur. Í samræmi við minnkandi afla 

þurfti að fækka skipum og vinnsluhúsum sem gerði það að verkum að bæði fiskveiðar og vinnsla 

var til staðar á færri stöðum en áður (Axel Hall o.fl., 2002). Frá innleiðingu kvótakerfisins árið 

1984 hefur arðsemi í sjávarútvegi aukist gríðarlega og á sama tíma hefur hagkvæmni í rekstri og 

samþjöppun sjávarútvegsfyrirtækja stóraukist. Mörg sjávarútvegsfyrirtæki í dag ná yfir alla 

virðiskeðjuna, veiðar, vinnslu, markaðssetningu og sölu og með þessari samþættingu hefur tekist 

að hagræða í rekstri (Arion Banki, 2011). 

Í ramma 1, á næstu blaðsíðu, er fjallað um kvikmyndina Hafið sem kom út árið 2002. 

Kvikmyndin lýsir þessum tilfinningatengdu átökunum sem áttu sér stað um auðlindina á þeim 

stöðum þar sem auðlindin var í raun allt. 
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Rammi 1: Ádeilur úr kvikmyndinni Hafið 

Kvikmyndin Hafið eftir Baltasar Kormák kom út árið 2002. Hún á sér stað í smáu, óskilgreindu sjávarþorpi 

úti á landi og hefur Þórður gamli rekið fiskvinnslu þar í 50 ár. Kvikmyndin gerist eftir komu kvótakerfisins 

og var mikil tækniþróun í sjávarútvegi á þessum tíma.  

 Í kvikmyndinni berst Þórður við að halda kvótanum heima í héraði og gefur sú barátta góða mynd 

af átökunum sem áttu sér stað á þessum tíma. Haraldur, sonur Þórðar, sér um rekstur útgerðarinnar á þessum 

tíma en það gengur ekki nógu vel. Þeir fá tilboð í kvótann frá mönnum að sunnan og vill Haraldur selja 

þeim hann þar sem þeir feðgar geta einfaldlega ekki keppt við stóru sjávarútvegsfyrirtækin. Þórður hefur 

verið aðalatvinnurekandinn í bænum og stjórnað öllu sjávarplássinu eftir sínu höfði. Þegar íbúar bæjarins 

fara að heyra að kvótinn yrði mögulega seldur úr bænum segjast þau sjálf alveg eins geta flutt þaðan þar 

sem fiskvinnlan og kvóti Þórðar gamla heldur sjávarþorpinu einfaldlega uppi. 

 Þó svo að Þórður vilji ekki selja kvótann eru börnin hans á annari skoðun. Þau stinga til að mynda 

upp á því að svipta gamla manninum sjálfræði til þess að fá þeirra skoðun framfylgt. Haraldur áttaði sig á 

því að þeir feðgar gætu ekki keppt við þessa öru tækniþróun í íslenskum sjávarútvegi á þessum tíma. Hann 

sagði það vera úrelda hagfræði að vera flaka fisk í hverju krummaskuði og kallaði það trúarbrögð en ekki 

skynsemi þegar hann reyndi að sannfæra föður sinn. Á þessum tíma var sjávarútvegur að verða að þeim 

atvinnuvegi sem hann er í dag og voru hugtök eins og samræming og stærðarhagkvæmni að verða lykilatriði 

til  þess að ná samkeppnishæfi. Fiskvinnsla Þórðar var einfaldlega að verða úreld. 

Annar sonur Þórðar kveikti að lokum í frystihúsinu og brann það niður til kaldra kola. Þrátt fyrir það var 

Þórður ekki tilbúin að selja kvótann suður og gaf hann sínum helsta óvini og keppinaut kvótann með því 

eina skilyrði að hann yrði eftir í sjávarplássinu.   

 Kvikmyndin endar svo með því að mun tæknivæddari og flottari fiskvinnslu er að finna í 

sjávarþorpinu en gamli maðurinn er fluttur til Reykjavíkur á elliheimili og kona hans les fyrir hann nýjustu 

kvótatölur fyrir komandi veiðiár. 

Í kvikmyndinni eiga sér stað tilfinningarík sjónarmið en á sama tíma eiga sér stað stjónarmið 

hagkvæmninnar en eins og komið hefur fram eru þessi sjónarmið með fórnarskiptum. Í Þórði gamla erum 

við með mann sem telur sig skulda fólkinu í sjávarþorpinu atvinnu. Honum finnst hann sjálfur ekki vera 

nema handhafi þess að vera ábyrgur umsjónaraðili auðlindarinnar. Á sama tíma er hann með rekstur sem er 

ekki lengur hagkvæmur og hvað gefur þá eftir? Hagkvæmnin eða byggðarsjónarmiðin? 
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3.2 Myndun auðlindarentunnar 

Sjávarútvegur er atvinnuvegur sem byggir á sameiginlegri auðlind og hefur orðið til útilokun sem 

virkar eins og aðgangshindrun inn á markað í atvinnugreininni. Auðlind atvinnuvegsins eru 

fiskistofnar og hefur sagan sýnt að ekki sé hægt að veiða ótakmarkað magn af fiski án þess að 

skemma fiskistofnana. Fiskistofnarnir eru þ.a.l. takmörkuð auðlind. Kvótakerfið var sett á svo 

ofveiði ætti sér ekki stað og með því að takmarka þann afla sem má veiða að hverju sinni verður 

til svokölluð auðlindarenta. Kvótakerfið virkar eins og aðgangshindrun inn á markað í fiskveiðum. 

Auðlindarenta í hagfræði hefur verið skilgreind sem greiðslur umfram fórnarkostnað eða greiðslur 

til framleiðsluþátta umfram það sem rynni til þeirra við næstbestu nýtinguna. Þegar skoðað er 

auðlindarentu verður að líta til hagræns kostnaðar en ekki bókhaldslegs hagnaður. Til hagræns 

kostnaðar er bæði talinn beinn kostnaður, eins og t.d. keypt aðföng, og óbeinn kostnaður, sem er 

kostnaður tengdur eigin aðfanga. Í rekstrarhagfræði eru oft notuð almenn samkeppnislíkön sem 

sýna að á mörkuðum án aðgangshindrana eyðist hagrænn hagnaður út vegna fjölgun fyrirtækja á 

markaði. Í íslenskum sjávarútvegi er takmarkað hversu mikinn afla má veiða og þá verður til 

mismunur á kostnaði og tekjum í greininni og þannig skapast rentan (Sérfræðihópur skipaður af 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 2011). 

Á mynd 3 má sjá einfalt líkan sem sýnir samband tekna, kostnaðar og veiða. 

 
Mynd 4: Samband tekna, kostnaðar og veiða 
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Á X-ásnum má sjá magn veiða og á Y-ásnum má sjá tekjur og kostnað. Inni á grafinu eru 

svo tvær línur, ein fyrir tekjur og hin fyrir kostnað. Áður en frekar er fjallað um myndina hér að 

ofan er mikilvægt að það komi fram að líkanið á myndinni byggir á að ákveðin jafnstaða sé í 

veiðum. Líkanið er svokallað grunnlíkan í fiskihagfræði og í slíkum líkönum er einfaldlega gengið 

út frá því að veiðar séu jafnar vexti auðlindarinnar, sem eru fiskistofnar í þessu tilfelli, en í 

raunveruleikanum er þó engin trygging fyrir því að svo sé (Ágúst Einarsson, 2016). Þetta líkan 

byggir á samspili á milli líffræðilegra eiginleika auðlindarinnar annars vegar og tekna- og 

kostnaðaraðstæðna hennar hins vegar. Gefin er sú forsenda að nýliðun í fiskistofninum sé akkúrat 

sú sama og veiðar og þannig tökum við af höfuðstól stofnanna því sem vegur nýliðun í stofnunum 

að hverju sinni.  

Ef að um enga aðgangshindrun væri að ræða myndi jafnvægi myndast á markaðinum í 

punkti A. Hann er semsagt punkturinn sem sýnir jafnvægið við fullkomlega frjálsar veiðar. Magn 

aflans sem veiddur yrði væri M1 og tekjurnar og kostnaðurinn væri þar sem K1 og T1 er. Ef að 

veiðar yrðu minni, eða einhverstaðar á X-ásnum á milli M2 og M1, myndu ný fyrirtæki koma inn 

á markaðinn og hefja útgerð því tekjur væru hærri en kostnaður. Ef veiði myndi aukast og færast 

nær M0 yrði ekki hagkvæmt fyrir fyrirtæki að starfa á markaðinum því tekjur væru lægri en 

kostnaður og myndu fyrirtæki fara af markaðinum. Þess vegna mun jafnvægismagnið vera þar sem 

veiðin er M1. 

Við þessar aðstæður sem lýst er hér að ofan er veiði í raun orðin of mikil fyrir fiskistofnanna 

en eins og komið hefur fram tekur líkanið ekki tillit til þess þar sem gefin er sú forsenda að veiðar 

að hverju sinni eru þær sömu og sem vegur nýliðun í stofninum. Í punkti A, við magn M1, eru 

semsagt fiskistofnarnir veiddir svo mikið að þeir eru í hættu en einnig er notkun búnaðar og tækja 

orðin óhagkvæm, þetta leiðir til þess að aflinn verður ekki nýttur á sem verðmætastan hátt. 

Til þess að koma í veg fyrir svona aðstæður var kvótakerfinu komið á. Það takmarkar 

fiskisókn svo ofveiði eigi sér ekki stað og atvinnuvegurinn verði sem hagkvæmastur. Í líkaninu 

hér að ofan má sjá rauða línu sem sker líkanið við miðju. Hægt er að líta á þá línu sem kvótakerfið 

en það kemur í veg fyrir að veiði fari umfram magnið M2. Í þessum punkti eru tekjur sem hæstar, 

sjá punkt B og tekjur í T2, og kostnaður enn tiltölulega lágur miðað við tekjur, sjá punkt C og 

kostnað í K2. Bilið á milli B og C er þessi svokallaða auðlindarenta sem skapast við þessar 

aðstæður. Í þessu jafnvægi sem myndast þegar kvótakerfið hefur verið sett á sem aðgangshindrun 

inn í greinina eru fiskistofnarnir ekki sóttir um of og aflinn nýttur mun betur. 
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Eins og sýnt var hér að ofan gerir kvótakerfið íslenskan sjávarútveg mun hagkvæmari 

atvinnuveg en ef um væri að ræða frjálsar veiðar en með komu kerfisins hafa miklar deilur verið 

um hvernig skal verðleggja kvóta og hvernig skal skipta auðlindarentunni. 

Í ramma 2, á næstu blaðsíðu, má finna dæmisögu sem útskýrir mjög einfaldlega hvernig 

auðlindarenta verður til á markaði þar sem að um takmarkaða auðlind og aðgangshindranir er að 

ræða.  
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Rammi 2: Dæmisaga um myndun auðlindarentu 
Bræðurnir Siggi og Palli voru með samning hjá bæjarfélaginu, eins og flestir aðrir krakkar í 

hverfinu þeirra, sem virkaði þannig að ef þeir voru duglegir að tína rusl og dósir og skiluðu því inn á 
bæjarskrifstofuna fyrir klukkan 17:00 á daginn fengu þeir 1000 krónur hver. Einn sólríkan sumardag voru 
strákarnir orðnir leiðir á að eiga svona lítinn vasapening og ákváðu að finna sér nýja leið til þess afla sér 
meiri vasapenings. Þeir byrjuðu snemma daginn eftir að tína sítrónur í sítrónugarðinum sem finna mátti rétt 
hjá hverfinu þeirra. Sítrónurnar í þessum garði voru sérstakar því þetta voru einu sítrónurnar í öllum bænum 
sem voru nógu safaríkar til þess að búa til límonaði úr. Bræðurnir tíndu sítrónur og kreistu úr þeim safann. 
Safanum blönduðu þeir svo við örlítið vatn og sykur og bjuggu til límonaði. Þeir ákváðu að setja upp bás 
og selja límonaði í hverfinu og sjá hvort að þeir gætu náð sér í meiri vasapening með því að selja límonaði. 
Allt gekk með miklum sóma hjá Sigga og Palla og græddu þeir heilar 8000 krónur og voru þeir mjög sáttir 
að fá 4000 krónur í vasapening, 3000 krónum meira en fyrir dósa- og ruslatínsluna.  

Eftir nokkra daga fóru krakkarnir í hverfinu að taka eftir því að Siggi og Palli ættu meiri pening og 
ákváðu vinkonurnar Ásdís og María einnig að prófa að tína sítrónur í garðinum og setja upp límonaði bás. 
Þær voru hæst ánægðar með niðurstöðuna og seldu þær límonaði fyrir 4000 kr þann sama dag, sem auðvitað 
hækkaði vasapening þeirra úr 1000 krónum í 2000 krónur. Siggi og Palli voru ekkert alltof sáttir með þetta 
þar sem þeir seldu líka aðeins fyrir 4000 krónur. Þetta var þó meiri peningur en þeir fengu frá bænum þannig 
þeir héldu áfram að selja límonaði. Nokkrir dagar liðu þangað til að frændsystkinin Óli og Jóna fóru í 
sítrónugarðinn að tína sítrónur og settu upp þriðja básinn í sama hverfi og krakkarnir. Þau seldu límonaði 
fyrir tæpar 2700 krónur þann dag og voru hæstánægð þar sem þær fengu sirka 350 krónum meira fyrir 
límonaðið og líka vegna þess að þeim fannst mjög leiðinlegt að tína rusl og dósir fyrir bæjarfélagið. Það 
var ekki fyrr en fimmti límonaði básinn var opnaður í hverfinu að krakkarnir fóru að efast um límonaði 
básana. Krakkarnir voru þá farnir að selja límonaði fyrir 1600 krónur hvern dag sem gerði 800 krónur á 
mann en þá urðu bræðurnir Siggi og Palli ekki sáttir og ákváðu að hætta límonaði ævintýrinu og fara að 
tína rusl og dósir aftur á fá 1000 krónur hvor fyrir daginn. Þetta leiddi til þess að fjórir básar voru eftir í 
hverfinu sem þýddi það að hver bás seldi fyrir 2000 krónur hvern dag, s.s. 1000 kr á mann. Krakkarnir voru 
allir sammála því að sítrónutínslan væri töluvert skemmtilegri en ruslatínslan og varð til svokallað 
markaðsjafnvægi í hverfinu með 4 límonaði bása.  

Nokkrum vikum seinna sá bæjarstjórinn að það var verið að tína of mikið af góðu sítrónunum í 
sítrónugarðinum og ekki var víst að tréin gætu lifað af svona mikla sítrónutínslu. Bæjarstjórinn ákvað þá a 
setja hámark á sítrónutínslu til þess að verja sítrónutréin í garðinum. Hann sagði að aðeins mætti tína 50 
sítrónur á dag en það var aðeins nóg af sítrónum fyrir tvo límonaði bása dag hvern. Þetta leiddi til þess að 
krakkarnir sem bjuggu næst sítrónugarðinum gátu aðeins verið með básana. Það vildi svo til að vinkonurnar 
Ásdís og María og frændsystkinin Óli og Jóna bjuggu alveg við sítrónugarðinn og urðu aðeins þeirra básar 
eftir í hverfinu. Með aðeins tvo starfandi sítrónubása í hverfinu seldi hver bás límonaði fyrir 4000 krónur 
og fengu krakkarnir 2000 krónur hvert þeirra í vasapening, 1000 krónum meira en fyrir dósa- og 

ruslatínsluna. 
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Í dæmisögunni í ramma 2 eru sérstöku sítrónurnar sameiginleg auðlind. Þar sem að þetta 

eru einu sítrónurnar í bænum sem eru nógu safaríkar til þess að gera límonaði verður til 

umframarðsemi í sítrónugarðinum. Samkeppni ríkir er um neyslu sítrónanna og útilokun er 

ómöguleg og þar með myndast markaðsbresturinn sem kallaður hefur verið harmleikur 

almenninganna. Krakkarnir tíndu og tíndu sítrónur og tóku ekki tillit til neikvæðu ytri áhrifanna 

sem voru þau að fallegu sítrónutrén í garðinum fóru að visna. Þessu er hægt að líkja við ofveiði á 

fiskimiðum við strendur Íslands sem átti sér stað fyrir tíma kvótakerfisins. Bæjarstjórinn þurfti að 

grípa til aðgerða og setti á útilokun í formi hámarks tínslu dag hvern sem hafði sömu áhrif og 

kvótakerfið í íslenskum sjávarútvegi. Ef að engin útilokun hefði verið sett á, semsagt um frjálsan 

markað án aðgangshindrana væri að ræða, hefði markaðsjafnvægi myndast í fjórum 

límonaðibásum. Tekjur krakkanna voru þá 1000 krónur sem er jafnt fórnarkostnaðinum við það 

að tína dósir og rusl. En útilokun var sett á sem takmarkaði sítrónutínslu hvern dag og varð til 

markaðsjafnvægi í tveimur límonaðibásum. Þá græddu krakkarnir 2000 krónur hvert sem eru 1000 

krónum hærra en það sem þau hefðu fengið fyrir dósa- og ruslatínslu. Umframarðsemin sem 

myndaðist við þessar aðstæður sem nam 1000 krónum á barn er með öðrum orðum auðlindarentan. 

Hún myndast þegar um er að ræða markað með takmarkaða auðlind og aðgangshindrun.  

3.2.1 Gengisáhrif í sjávarútvegi 

Þegar fjallað er um arðinn sem verður til í greininni er mikilvægt að fjalla um allt það sem miðlar 

arði til greinarinnar. Búið er að fjalla um kvótakerfið sem virkar eins og aðgangshindrun sem gerir 

það að verkum að framboð í sjávarútvegi verður ekki yfirdregið og til verður þessi títtnefnda 

auðlindarenta. Annað sem miðlar arði til greinarinnar er verðið sem fæst fyrir fiskinn erlendis og 

raungengi íslensku krónunnar. Íslenska krónan féll í efnahagshruninu árið 2008 um 50% og þar 

með lækkaði raungengi hennar. Lækkun raungengisins var himnasending fyrir sjávarútveginn á 

Íslandi vegna þess að þá fékkst gríðarlega mikið fyrir afurðir á sama tíma og mörg aðföng hækkuðu 

ekki neitt. Á eftirfarandi mynd má sjá graf sem sýnir tekjur í sjávarútvegi á skilaverði frá árunum 

2008 til 2014. 
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Mynd 5: Tekjur í sjávarútvegi frá árunum 2008-2014 á skilaverði 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-c) 

Eins og sést á grafinu hækkuðu tekjur í íslenskum sjávarútvegi á sama tíma og krónan féll. 

Á þessum tíma margfaldaðist umræðan um auðlindagjald þar sem arðsemi í sjávarútvegi varð mun 

meiri á meðan hrunið hafði slæm áhrif á flest allt annað í efnahagskerfi Íslands. 

Á undanförnum árum hefur gengið hins vegar hækkað en það leiðir að lokum til þess að 

samkeppnisstaða íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja versnar eins og sést á endanum á grafinu hér að 

ofan. 

 



24 

 

4 Skipting tekna í sjávarútvegi og ólík sjónarmið 

Eins og komið hefur fram myndast svokölluð renta þegar um takmarkað framboð af auðlind er að 

ræða. Í íslenskum sjávarútvegi eru fiskistofnarnir þessi takmarkaða auðlind og virkar kvótakerfið 

sem aðgangshindrun inn á markað í atvinnuveginum. Við þessar aðstæður skapast þessi 

umframarðsemi sem hefur verið skilgreind sem auðlindarenta eða greiðslur til framleiðsluþátta, 

s.s. fjármagns og vinnuafls, umfram fórnarkostnað. 
Mat á auðlindarentunni er mjög misjafnt vegna breytinga á aðstæðum í fiskveiði og verði 

á markaði svo eitthvað sé nefnt. Til dæmis kom fram í greinargerð hagfræðideildar Háskóla Íslands 

að rentan sé um 35 milljarðar íslenskra króna en Jón Steinsson hagfræðingur taldi hana vera 

töluvert lægri eða um 14 milljarða íslenskra króna. Talið er að rentan sé eitthverstaðar á milli 

þessara tveggja upphæða eða um 30 milljarðar íslenskra króna (Indriði H. Þorláksson, 2011). 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir dreifingu tekna í sjávarútvegi. Til að ákvarða laun 

sjómanna er notað svokallað hlutaskiptakerfi þar sem þeim er greiddur hlutur af því aflaverðmæti 

sem komið er með í land hverju sinni. Hlutaskiptikerfið er einnig gott dæmi um hvernig hagsmunir 

starfsfólks og útgerða fara saman en frekari umfjöllun um hagsmunabandalög er að finna seinna í 

þessari ritgerð.  Ríkið fær svo sinn skerf af tekjum sjávarútvegsfyrirtækja í formi skattgreiðslna og 

veiðigjalds en það gjald hefur ollið miklum deilum í atvinnuveginum. Bæjarfélögin fá svo greitt 

til sín útsvar sem er hluti af staðgreiðslu launþeganna í bæjarfélaginu og að lokum fá eigendur 

útgerðanna greiddan til sín arð þegar rekstur fyrirtækisins er gerður upp. 

4.1 Hlutaskiptakerfið 

Hlutaskiptakerfið er kerfi sem notað er til að ákvarða laun sjómanna. Laun sjómanna eru greidd út 

sem hlutdeild af því aflaverðmæti sem skipin sem þeir vinna á koma með í land hverju sinni, 

semsagt þeir eru ekki með föst mánaðarlaun heldur fá þeir greitt eftir því hvernig skipinu vegnar í 

hverjum túr. Einnig hefur gengi krónunnar áhrif á laun þeirra, eftir því sem krónan styrkist því 

lægri upphæð fæst fyrir aflann og þar af leiðandi fá sjómenn lægri laun (Samtök fyrirtækja í 

sjávarútvegi [SFS], 2017). Þetta gerir það að verkum að það geta verið miklar sveiflur í launum 

sjómanna. Seinustu ár hefur krónan verið að styrkjast og þar af leiðandi hafa laun sjómanna verið 

að lækka og hefur það haft í för með sér óánægju meðal sjómanna.  

Vert er að nefna að miklar kjaradeilur hafa átt sér stað fyrir sjómenn og fóru þeir í verkfall 

undir árslok 2016. Þann 18. febrúar á þessu ári skrifuðu Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) og 
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Samtök atvinnulífsins (SA) annars vegar og hins vegar Sjómannasamband Íslands (SSÍ) undir 

samning um framlengingu og breytingar á kjarasamningum þeirra aðila sem eru undir SSÍ (Samtök 

atvinnulífsins, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og Sjómannasamband Íslands [SA, SFS og SSÍ], 

2017). Þessi samningur var gerður í kjölfar verkfalls sjómanna en í honum voru meðal annars 

gerðar breytingar á skiptakjörum sjómanna á frystitogurum. 

Í ramma 3, hér að neðan, má sjá skiptakjör sjómanna á frystitogurum. Þau kjör gefa góða 

mynd af hvernig hlutaskiptakerfi sjómanna er háttað. 

Rammi 3: Skiptakjör sjómanna á frystitogurum 

                                30,5% miðað við 20 menn 

                                31,0% miðað við 21 mann 

                                31,5% miðað við 22-24 menn 

                                32,0% miðað við 25 menn 

                                32,5% miðað við 26 menn 

                                33,0% miðað við 27 menn  

„Ef færri menn eru um borð en að ofan greinir skal skiptaprósentan lækka um 0,8 fyrir 

hvern mann sem á vanta. Fyrir hvern mann sem eru um borð umfram 27, skal skiptaprósentan 

hækka um 0,1%“ (SA, SFS og SSÍ, 2017). 

Eins og sést í ramma 2 hér að ofan er hlutur hvers sjómanns á frystitogara þegar 20 menn 

eru um borð á togaranum 1,525% en 1,22% þegar 27 menn eru um borð. Nánari útreikninga má 

sjá í viðauka. 

4.2 Tekjur ríkisins á sjávarútvegi 

Ríkið fær sinn skerf af rentunni greiddan í gegnum skattgreiðslur og auðlindagjald. 

Skattgreiðslurnar geta verið af ýmsum toga. Fyrirtæki greiða tekjuskatt en almennt tekjuskattsþrep 

segir að greiddur verði 20% skattur af skattskyldum tekjum. Fyrirtæki á almennu þrepi eru 

hlutafélög og einkahlutafélög, svo dæmi séu tekin, og skattskyldar tekjur eru einfaldlega tekjur 

fyrirtækis að frádregnum rekstrarkostnaði. Fyrirtæki greiða einnig önnur skattagjöld eins og 

tryggingargjöld en almennt tryggingargjald er 7,49% af launum starfsmanna en ofan á þau bætast 

0,65% ef um er að ræða laun sjómanna (Ríkisskattstjóri [RSK], 2016). Önnur dæmi um 

skattgreiðslur fyrirtækja til hins opinbera eru mótframlög í lífeyrissjóð og óbeinar skattgreiðslur 
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eins og greiðslur í virðisaukaskatt. Umfjöllun um auðlindagjaldið í sjávarútvegi og ólík sjónarmið 

varðandi það er að finna seinna í þessum kafla. 

4.3 Útsvar og arðgreiðslur 

Bæjarfélögin fá sinn skerf af arðsemi fyrirtækjanna í formi útsvarsgreiðslna. Útsvar er hlutfall af 

staðgreiðslu íbúanna sem þeir greiða við launagreiðslu en staðgreiðslan skiptist í tekjuskatt og 

útsvar. Bæjarfélögin ákveða útsvarsprósentuna sem þau fá og samkvæmt lögum getur hún verið á 

milli 12,44% og 14,52%. Meðalútsvar á árinu 2017 er 14,44% (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2016) 

Hluthafar fá svo sinn hlut í formi arðgreiðslna. Arðgreiðslur er einfaldlega greiddar til 

þeirra sem eiga hlutabréf í fyrirtækinu og ef fyrirtækið er rekið í hagnaði er sá hagnaður, eða hlutur 

hans, greiddur til eiganda hlutabréfanna. 

4.4 Skipting verðmætasköpunnar Vinnslustöðvarinnar árið 2015 

Til að sjá dæmi um hvernig verðmætasköpun sjávarútvegsfyrirtækja skiptist skal líta á hvernig 

verðmætasköpun Vinnslustöðvarinnar árið 2015 skiptist. Tölur eru fengnar úr Skattaspori 

Vinnslustöðvarinnar hf. sem gefið var út af ráðgjafa- og endurskoðendafyrirtækinu KPMG 

(KPMG, 2016).  

Verðmætasköpun Vinnslustöðvavarinnar árið 2015 nam 12,89 milljörðum íslenskra króna. 

Þessari verðmætasköpun er svo ráðstafað til samfélagsins á ýmsa vegu eins og með launagreiðslum 

til starfsmanna og greiðslu veiðigjalda, svo dæmi séu tekin. Skattaspor Vinnslustöðvarinnar var 

3,15 milljarðar íslenskra króna en skattaspor fyrirtækja vísar til þeirra skatta og gjalda sem myndast 

vegna verðmætasköpunar sem reksturinn skilar. Skattasporið samanstendur þ.a.l. af bæði þeim 

sköttum sem gjaldfærðir eru í rekstri fyrirtækisins og þeim sköttum sem það innheimtir og stendur 

skil á. 

Skattbyrði Vinnslustöðvarinnar hf., s.s. þeir skattar sem gjaldfærðir eru í rekstri 

fyrirtækisins, var 1,76 milljarðar íslenskra króna. Af því voru 495 milljónir, rúmlega fjórðungur, 

vegna veiðigjalda og til tekjuskatts töldust svo 452 milljónir. Fyrirtækið greiddi svo 570 milljónir 

í starfsmannaskatt en til þeirra skatta teljast „Skattar og gjöld sem tengjast starfsmönnum fyrirtækis 

og skuldbindingum vegna þeirra“ (KPMG, 2016). Að lokum fóru svo 251 milljónir íslenskra króna 

aðra skatta. 
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Fyrirtækið innheimti og stóð svo skil á sköttum, sem tengjast ekki rekstri fyrirtækisins með 

beinum hætti, en þeir skattar námu 1,38 milljörðum íslenskra króna. 

4.5 Veiðigjaldið 

Frá fiskveiðiárinu 2004/2005 hefur Fiskistofa lagt á svokallað veiðigjald sem eigendur íslenskra 

fiskiskipa sem stunda veiðar á nytjastofnum sjávar þurfa að greiða. Fyrst var aðeins um eitt, 

almennt, veiðigjald að ræða en á fiskveiðiárinu 2012/2013 var bætt við sérstöku veiðigjaldi. 

Veiðigjöldin urðu þá tvennskonar, bæði almennt og sérstakt veiðigjald, næstu 2 fiskveiðiárin. Hins 

vegar er aðeins um eitt veiðigjald að ræða frá og með fiskveiðiárinu 2015/2016 (Fiskistofa, 2016b). 

Veiðigjöld eru lögð á samkvæmt lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld og í þeim stendur að 

„eigendur íslenskra fiskiskipa sem stunda veiðar á nytjastofnum sjávar skulu greiða veiðigjald“. 

Til þessara nytjastofna teljast „sjávardýr, svo og sjávargróður, sem nytjuð eru og kunna að verða 

nytjuð, hvort sem er innan eða utan íslenskrar fiskveiðilögsögu“ (Lög um veiðigjöld). 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í veiðigjaldsnefnd til fimm ára í senn en í 

henni eru þrír aðilar og aðrir þrír til vara. Þessir aðilar þurfa allir að hafa mikla þekkingu í hagfræði, 

sjávarútvegsmálum og reikningshaldi. Veiðigjaldsnefndin ákvarðar svo veiðigjald viðkomandi 

fiskveiðiárs með eftirfarandi hætti. 

Fyrst er ákvarðað framlegð við veiðar á hverjum nytjastofni með því að draga bæði 

launakostnað og breytilegan úthaldskostnað frá aflaverðmæti nytjastofnsins. Launakostnaður er 

ákvarðaður sem hlutfall af aflaverðmæti og skal hlutfallið vera „það sama og aflahlutir, annar 

launakostnaður og launatengd gjöld áhafna eru sem hlutfall af aflaverðmæti á heilu almanaksári 

samkvæmt upplýsingum sem aflað er með skattframtölum“ (Lög um veiðigjöld). Til breytilegs 

úthaldskostnaðar telst svo „kostnaður fiskiskipa við veiðar á viðkomandi nytjastofni vegna 

eldsneytis eða annars orkugjafa, viðhalds, veiðarfæra, frystingar og umbúða um borð í skipum auk 

flutnings- og löndunarkostnaðar“ (Lög um veiðigjöld). 

Á sama tíma og reiknuð er framlegð við veiðar á nytjastofni þarf veiðigjaldsnefndin að 

reikna svokallað afkomuígildi fyrir hvern nytjastofn fyrir sig. Afkomuígildi er einfaldlega 

hlutfallið á milli reiknuðu framlegðarinnar við veiðar á hverju kílógrammi, af óslægðum afla, úr 

viðkomandi nytjastofni og reiknaðrar framlegðar við veiðar á hverju kílógrammi af óslægðum afla 

af þorski. Þetta afkomuígildi er oft kallað þorskígildi. 



28 

 

Að þessu loknu er ákvarðaður reiknigrunnur veiðigjalds en það er gert á grundvelli 

upplýsinga sem finna má í nýjustu útgáfu skýrslu sem Hagstofa Íslands gefur út. Skýrslan ber 

nafnið Hagur veiða og hún er unnin á grundvelli ársreikninga fyrirtækja og skattframtali 

rekstraraðila í sjávarútvegi. Reiknigrunnurinn fyrir botnfisk er hreinn hagnaður botnfiskveiða auk 

5% af öllum hreinum hagnaði í bæði ferskfiskvinnslu og söltun og herslu ásamt 78% af hreinum 

hagnaði í landfrystingu. Reiknigrunnurinn fyrir uppsjávarfisk er hins vegar hreinn hagnaður 

uppsjávarveiða ásamt 25% af hreinum hagnaði í mjöl- og lýsisvinnslu ásamt öðrum 25% af 22% 

hreins hagnaðar í frystingu (Lög um veiðigjöld). 

Veiðigjaldsnefnd skal svo fyrir 1. júlí hvers árs ákvarða veiðigjald hvers nytjastofns. 

Gjaldið skal vera sett fram „sem krónur á kílógramm óslægðs afla til að gilda fyrir komandi 

fiskveiðiár“ (Lög um veiðigjöld). Að lokum er svo fundið veiðigjald fyrir bæði botnfisksstofna og 

uppsjávarstofna með eftirfarandi hætti. 

„Fyrir botnfiskstofna: 33% af reiknigrunni botnfisks skal jafnað 

niður á alla botnfiskstofna samkvæmt afkomuígildum þeirra á 

grundvelli aflamagns sem lagt er til grundvallar við ákvörðun 

afkomuígildanna.  

Fyrir uppsjávarstofna: 33% af reiknigrunni uppsjávarfisks skal 

jafnað niður á alla uppsjávarstofna samkvæmt afkomuígildum þeirra 

á grundvelli aflamagns sem lagt er til grundvallar við ákvörðun 

afkomuígildanna” (Lög um veiðigjöld). 

 Veiðgjöld er svo greidd fyrsta dag hvers mánaðar fyrir veiðar síðastliðins 

mánaðar. 

4.5.1 Ólík sjónarmið 

Eins og nefnt hefur verið er sjávarútvegur mjög umdeild atvinnugrein. Umræðan um hana er og 

hefur verið tilfinningaþrungin og sitt sýnist hverjum. Menn hafa misjafnar skoðanir á 

hlutaskiptakerfinu og eins og komið hefur fram fóru sjómenn í verkfall fyrr á þessu ári. Deilt hefur 

verið um kvótakerfið og afleiðingar þess en veiðigjaldið er svo annað fyrirbæri sem hefur verið 

umdeilt alveg frá því að það var sett á árið 2004. Þegar litið er á deilur varðandi veiðigjaldið í 

sjávarútvegi,  er mikilvægt að skoða bæði sjónarmið þeirra aðila sem eru á móti slíku gjaldi, og 

sjónarmið þeirra sem eru hlynntir því. 
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4.5.1.1  Rök gegn veiðigjaldi 

Veiðigjaldið er reiknað út frá sögulegum gögnum, sem þýðir að þegar reikna skal veiðigjald fyrir 

komandi veiðiár skal nota tölur fyrri ára. Eins og komið hefur fram hefur gengi íslensku krónunnar 

hækkað núna undanfarin ár og þar með lækkar afkoma í sjávarútvegi. Útgerðarmenn geta þ.a.l. 

verið ósáttir við að greiða of hátt veiðigjald sem reiknað er út frá tölum þegar gengið var öðruvísi, 

mun lægra í þessu tilfelli. Einnig er hægt að snúa dæminu við og setja það þannig fram að ef gengi 

krónunnar lækkar mjög skjótt væri reiknað gjald út frá tölum þar sem gengið væri mun hærra, 

afkoman þá lægri, og þá væri í raun greitt tiltölulega lágt gjald miðað við aðstæður. 

Annað sem hefur verið umdeilt í sambandi við veiðigjaldið er hvort það muni í raun og 

veru skila auknum tekjum til ríkisins. Veiðigjaldið augljóslega lækkar hagnað fyrirtækja en einnig 

lækkar það eignastöðu þeirra og þ.a.l. lækkar það virði aflaheimilda á markaði. (Auðlindanefnd, 

2000). Þetta leiðir til þess að sjávarútvegsfyrirtæki greiða lægri tekju- og eignaskatt og að 

skatttekjur ríkisins hækka mjög líklega mun minna en sem  nemur upphæð veiðigjaldsins. En þegar 

litið er til langs tíma er ekki víst hvort veiðigjaldið hækki skatttekjur hins opinbera og er möguleiki 

á að þær lækki. Fjárfestingahneigð, bæði fyrirtækja og hins opinbera, er og hefur oft verið meiri 

en hún ætti að vera og þess vegna er líklegt að veiðigjald muni lækka heildarfjárfestingu 

Íslendinga, en eins og komið hefur fram á sjávarútvegur stóran þátt í landsframleiðslu Íslands. Þess 

vegna gæti lækkun fjárfestingar í sjávarútvegi leitt til minni hagvaxtar og minni skattekna til 

ríkisins (Ragnar Árnason, 2002). 

Hagfræðingurinn Ragnar Árnason útskýrir þetta með einföldu línuriti sem sýnir hvernig 

veiðigjaldið gefur í raun fastar árlegar tekjur en ef svo væri ekki yrði upphæð veiðigjaldsins eftir 

hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum og myndu þau svo fjárfesta þeirri upphæð, eða stórum hluta hennar.  
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Mynd 6: Veiðigjald og þróun skatttekna án veiðigjalds 

Heimild: Ragnar Árnason (2002) 

Mikilvægt er að það komi fram að ástæðan fyrir því að lína A er upphallandi er vegna þess 

að gefin er sú forsenda að ef auðlindagjaldið er eftir hjá fyrirtækjunum verður því fjárfest og einnig 

er svo fjárfest með arðinum af þeim fjárfestingum. Þetta myndi svo leiða til aukinna skatttekna til 

ríkisins þegar til lengri tíma er litið vegna þess að ríkið græðir á auknum fjárfestingum fyrirtækja. 

Þessi áhrif kallast uppsöfnunaráhrif.  

Eins og sést myndi koma að því að skatttekjur ríkisins án veiðigjalds yrðu hærri en 

skatttekjur ríkisins með veiðigjaldi, sjá T* á mynd 5 þar sem lína A sker línu B.  

Ragnar Árnason notar svo einfalt langtímaþjóðhagslíkan til þess að staðfesta þær 

niðurstöður að „skatttekjur hins opinbera hækka jafnan um lægri upphæð en nemur hækkun skatta 

á fyrirtæki“ og að „það er vel hugsanlegt, og raunar alls ekki ólíklegt, að hækkun skatta á fyrirtæki 

leiði beinlínis til lækkunar á skatttekjum hins opinbera” (Ragnar Árnason, 2002). 

4.5.1.2 Rök með veiðigjaldi 

Þó útgerðarmenn hafa heimild og réttindi til þess að veiða og hagnast á fiskistofnum á 

Íslandsmiðum eru þessi stofnar, samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, sameign 
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íslensku þjóðarinnar. Mörgum hverjum finnst það sjálfssagt að þessir menn greiði fyrir slík réttindi 

og hafa ýmsir fræðimenn sett fram rök með því.  

Í greininni „The Icelandic debate on the case for a fishing fee: a non-technical 

introduction“ frá árinu 2001 færir Þórólfur Matthíason, hagfræðingur, fram ýmis rök með 

veiðigjaldi. Fyrstu rökin sem Þórólfur setur fram í greininni tvinna saman veiðigjaldið og 

sveigjanleika (e. flexibility). Þar skrifar Þórólfur að vegna þess að markaðsverð kvótaheimilda er 

reiknað fram í tímann, semsagt með núvirðingu teknanna sem kvótanum er áætlað að skila,  myndu 

veiðigjöld lækka markaðsverð kvótaheimilda. Hann setur það svo fram þannig að mögulega, 

eitthvern tímann í framtíðinni, verður fundið upp nýtt og hagkvæmara fiskveiðistjórnunarkerfi en 

kvótakerfið sem notast er við í dag. Ríkisstjórnin þyrfti því að kaupa allar aflaheimildirnar af 

kvótaeigendum til þess að geta komið á þessu nýja og betra fiskveiðistjórnunarkerfi. Lækkun á 

markaðsverði aflaheimildar myndi þ.a.l. auka sveigjanleika og auðvelda ríkisstjórninni að breyta 

yfir í nýtt og betra fiskveiðistjórnunarkerfi. 

Næstu rök Þórólfs tengjast tveimur hugtökum, eigið fé og réttindi (e. equity and justice). 

Þórólfur fjallar þar um hvernig almenningur gæti mögulega tapað á því að hafa 

fiskveiðistjórnunarkerfi vegna kostnaðarins sem fer í slíkt kerfi. Hann segir að peningurinn sem 

fer í að stjórna og hafa eftirlit með kerfinu gæti orðið meiri en arðurinn sem kerfið í raun býr til. 

Þannig myndi veiðigjald hafa í för með sér réttlæti því að það myndi auka áreiðanleika þess að 

auðlindarentan, sem skapast vegna innleiðingar kvótakerfis, skili sér til almennings. 

Þórólfur setur svo fram fleiri rök með veiðigjaldi þar sem hann fjallar um hvernig 

sjávarútvegur er atvinnuvegur sem oft blómstrar á meðan illa gengur á flestum öðrum stöðum í 

efnahagslífinu. Hann segir að veiðigjald gæti komið í veg fyrir að almenningur krefjist stærri hlutar 

af rentunni þegar gengur vel. Þetta gerðist í raun og veru í kjölfar efnahagshrunsins 2008 þegar 

almenningur krafðist þess að veiðigjaldið yrði hækkað,  sem leiddi til þess að bætt var sérstöku 

gjaldi við almenna gjaldið.  

Einnig færði Þórólfur rök fyrir því að þegar ríkið skal afla opinberra tekna munu 

auðlindagjöld valda minni röskun en aðrar leiðir eins og til dæmis aukning á almennri 

skattlagningu. 

Að lokum færði svo Þórólfur rök fyrir því hvers vegna veiðigjald gæti leitt til aukins 

hagvaxtar. Hann segir að fólk á það til að eyða of miklu magni af peningum í það að berjast um 

auðlindarentu, og hvernig henni er ráðstafað og myndi veiðigjald koma í veg fyrir þessa 
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óhagkvæmu baráttu. Svo sagði Þórólfur að einnig kæmi gjaldið í veg fyrir að umframarðsemin í 

sjávarútvegi myndi leiða til þess að aðrar atvinnugreinar yrðu illa reknar eins og gerðist á sjöunda 

áratug 20. aldar þegar ný auðlind myndaðist Í Hollandi. Þá fannst náttúrulegt gas sem skilaði 

gríðarlega miklum tekjum sem leiddi til þess að aðrar atvinnugreinar í Hollandi misstu 

samkeppnishæfi sitt á alþjóðamarkaði (Þórólfur Matthı́asson, 2001). 

Eins og komið hefur fram jukust umræður um auðlindagjald í sjávarútvegi gríðarlega í 

kjölfar efnahagshrunsins 2008 vegna þess að raungengi íslensku krónunnar féll um 50% og skilaði 

það auknum arði til sjávarútvegfyrirtækja. Á þessum tíma gaf Stefán Ólafsson, prófessor við 

Háskóla Íslands, út grein og í henni stendur að samþykki frumvarpsins um tvíþætt veiðigjald, og 

þar með hækkun þess, var ekki aðeins sigur fyrir ríkisstjórnarflokkana heldur var það einnig 

stórsigur fyrir íslensku þjóðina. Hvernig Stefán orðar svo eina málsgreinina gefur góða mynd af 

sjónarmiði þeirra sem eru hlynntir því að útgerðarmenn eigi að greiða fyrir þau réttindi að geta 

hagnast á fiskimiðunum, þjóðareign okkar íslendinga. Málsgreinin er eftirfarandi: 

„Loks kom að því að útvegsmenn greiða gjald sem um munar fyrir 

afnot af sjávarauðlind þjóðarinnar, sem þeir hafa hingað til farið 

með sem einkaeign. Þeir hafa braskað með veiðileyfin, veðsett þau 

og fénýtt til eigi ábata, en þjóðin hefur ekki notið auðlindarentunnar 

svo neinu hafi numið” (Stefán Ólafsson, 2012). 

  

Það er greinilegt að allskyns skoðanir eru að finna varðandi veiðagjaldið sem sett var á í 

sjávarútvegi fiskveiðiárið 2004/2005. Sjávarútvegur er og verður líklega alltaf umdeildur og munu 

málefni eins og veiðigjaldið halda áfram að koma af stað deilum og átökum milli hópa með ólík 

sjónarmið þar sem um ræðir verðmæta auðlind og hagsmuna ber að gæta víða.  
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5 Hagsmunagæsla í sjávarútvegi 

Í íslenskum sjávarútvegi er að finna fjöldann allan af ólíkum hópum sem hafa allir ólíkra hagsmuna 

að gæta. Alltaf hafa miklar deilur verið innan atvinnuvegsins en með komu kvótakerfisins árið 

1984 og eftir að framsal kvótaheimilda var leyft árið 1991 jukust deilurnar verulega. Þegar ákveða 

skal hvernig fiskveiðistjórnun skuli vera háttuð er mikilvægt að líta til allra aðila í sjávarútvegi og 

áhrif kerfisins á hagsmuni þeirra. Markmið núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis er að stuðla að 

verndun og hagkvæmri nýtingu fiskistofna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu 

(Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). Hvernig þessum markmiðum skal vera náð hefur alltaf 

verið umdeilt (sjá t.d. Sérfræðihópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 2011; 

Níels Einarsson 2011; Helgi Áss Grétarsson, 2012) og bendir ekkert til þess að þessar deilur muni 

leysast á næstunni.   

Hægt er að hámarka hagsmuni ákveðinna aðila innan atvinnugreinarinnar en á sama tíma 

getur það haft slæm áhrif á hagsmuni annarra aðila. Með því að hækka auðlindagjald og 

skattlagningu sjávarútvegsfyrirtækja gæti kerfið einblínt á að hámarka tekjur ríkisins á 

sjávarútvegi, en slíkar aðgerðir myndu hafa slæm áhrif á rekstur fyrirtækja innan 

atvinnugreinarinnar. Aftur á móti gæti kerfið stuðlað að uppbyggingu sjávarþorpa með því að 

binda aflaheimildir við útgerðir í sjávarbyggðunum og þannig haft slæm áhrif á tekjur ríkisins og 

arðsemi stærri fyrirtækja ásamt því að samkeppnishæfi íslensks sjávarútvegs á alþjóðavísu myndi 

versna. Einnig gætu stjórnvöld svo ákveðið að hámarka arðsemi stórra sjávarútvegsfyrirtækja og 

með þeim hætti hækka skatttekjur ríkisins á atvinnugreininni en það myndi fara ansi illa með 

sjávarbyggðir landsins og að lokum leiða til þess að auðlindarentan myndi dreifast á enn færri 

hendur.  

Í atvinnuvegi eins og þessum er mikilvægt að stofnað sé til  hagsmunasamtaka sem setja 

sér markmið að vernda hagsmuni ákveðinna aðila innan atvinnugreinarinnar. Í íslenskum 

sjávarútvegi er að finna ýmis hagsmunasamtök en hér á eftir er að finna umfjöllun um hagræn 

sérkenni hagsmunabandalaga ásamt sögu, helstu gildum og markmiðum nokkurra slíkra 

bandalaga. 

5.1 Hagsmunagæsla og hagrænir hvatar 

Hagsmunabandalag er hópur fólks sem hefur sameiginlega hagsmuni og vinna saman til þess að 

verja og standa að þessum hagsmunum. Til eru allskyns bandalög, stór og smá, sem hafa mörg 
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ólíkra hagsmuna að gæta. Hagsmunagæsla er í eðli sínu almannagæði (e. public good) en slík gæði 

hafa verið skilgreind sem vara sem hefur enga samkeppni um neyslu og útilokun er ómöguleg. 

Almannagæði er einnig ein tegund ytri áhrifa en það er þau áhrif sem viðskipti á milli tveggja aðila 

hafa á þann þriðja án þess að sá hinn sami fái greitt eða greiðir fyrir þau. Það er því erfitt fyrir 

fyrirtæki og bandalög að bjóða upp á almannagæði með arðbærum hætti því fáir vilja greiða fyrir 

slíka vöru ef hægt er að njóta hennar án þess að greiða fyrir hana (Perloff, 2016). 

Ef að ákveðinn aðili ver hagsmuni þá er hann í raun að verja þá fyrir alla sem hafa þessara 

sömu hagsmuna að gæta. Þetta þýðir að ákveðið laumufarþegavandamál (e. free rider problem) 

skapast við myndun hagsmunagæslu en slíkur vandi er þegar sá sem nýtur ávinnings af gæðum 

greiðir ekki fyrir þau, sem leiðir oft til of lítils framboðs af gæðunum (Perloff, 2016). Við myndun 

hópa sem hafa sameiginlega hagsmuni er laumufarþegavandinn því oft til staðar. En á löngum tíma 

segja kenningar okkur að hagsmunabandalög muni myndast ef að hópurinn er þéttur og hefur 

samþjappaða hagsmuni.  Þá munu hvatar bandalagsins birtast í því að það verður til sterkur 

þrýstihópur sem ver hagsmuni sína. Hins vegar ef að hagsmunirnir eru dreifðir eru meiri líkur á 

laumufarþegavanda og þar með síður líklegt að hagsmunagæsla myndist (Albanese og Van Fleet, 

1985; Gaube, 2001). Í bókinni The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 

Groups eftir Martin Olson jr. kemur einnig fram að meiri líkur séu á laumufarþegavanda ef að 

hópur fólks sem hefur sameiginlegra hagsmuna að gæta vinnur að því að bjóða uppá almannagæði. 

Laumufarþegavandinn eyðist því ef að hópurinn vinnur að einhverju sem skilar sér aðeins til þeirra 

sem eru meðlimir hópsins. Einnig segir Olson í bókinni að því stærri sem hópur er því minni 

hvatningu hafa meðlimir fólksins til þess að láta til sín taka (Olson, 1965). Þess vegna er mikilvægt 

þegar stofnað er til hagsmunabandalaga að hópurinn sé þéttur og að sameiginlegu hagsmunirnir 

skipti meðlimi hópsins miklu máli. Í ljósi þess má segja samtök eins og Neytendasamtökin, sem 

er gríðarlega stór hópur með dreifða hagsmuni, séu veik en samtök í sjávarútvegi, þar sem allir 

eiga mikið undir og með samþjappaða hagsmuni, séu sterk.  

5.2 Samfélag fyrirtækja í sjávarútvegi 

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, eða SFS eins og þau er oftast kölluð, voru stofnuð þann 31. 

október árið 2014 með sameiningu Landssambandi íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og Samtökum 

fiskvinnslustöðva (SF) en þessi tvö samtök gegndu stóru hlutverki í hagsmunagæslu í íslenskum 

sjávarútvegi. SFS er eitt af aðildarfélögum Samtaka atvinnulífsins (SA) (Samtök atvinnulífsins 
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[SA], 2014) Framkvæmdastjóri SFS er Heiðrún Lind Marteinsdóttir og formaðurinn er Jens Garðar 

Helgason (SFS, e.d.-a). 

Landssamband íslenskra útvegsmanna var stofnað árið 1939 og var tilgangur sambandsins 

fyrst og fremst að stuðla að framförum á sviði fiskveiða ásamt því að vera opinber málsvari 

fiskiskipaeigenda (SA, e.d.-a). Eins og sést í nafni sambandsins fóru samtökin með hagsmuni 

útgerðarmanna. 

 Samtök fiskvinnslustöðva voru stofnuð árið 1974 þar sem starfsemi þeirra snérist um að 

gæta að hagsmunum fyrir fiskvinnslu hér á landi (SA, e.d.-b).  

Í stefnu SFS kemur fram að markmið samtakanna sé „að byggja á sjálfbærri nýtingu 

auðlindarinnar“ en einnig kemur fram að meginstoðir stefnunnar séu „árangursríkt stjórnkerfi, 

öflugar rannsóknir og stöðug þróun vísinda.” (SFS, e.d.-c). SFS stendur einnig fyrir samfélagssjóði 

undir eigin nafni þar sem þeir styrkja og styðja verkefni sem hafa jákvæð áhrif á samfélagið. 

Sjóðurinn veitir styrki til einstakra verkefna eða atburða en ekki til rekstrar (SFS, e.d.-b).  

5.3 Sjómannasamband Íslands 

Í íslenskum sjávarútvegi hafa sjómenn mikilla hagsmuna að gæta. Laun þeirra, eins og nefnt hefur 

verið, eru ekki ákvörðuð með hefðbundnum hætti og er og hefur verið mikil hagsmunabarátta fyrir 

stétt sjómanna allt fram á þennan dag.  

SSÍ, eða Sjómannasamband Íslands, var stofnað árið 1957 þann 24. Febrúar og er 

framkvæmdastjóri sambandsins Hólmgeir Jónsson en formaðurinn er Valmundur Valmundsson. 

SSÍ er aðildarfélag í Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) (Alþýðusamband Íslands [ASÍ], e.d.). 

Meginhlutverk Sjómannasambandsins er að gæta hagsmuna sjómanna og gerir sambandið það 

meðal annars með því að annast kjarasamningagerð fyrir aðildarfélögin. Hins vegar er það þó í 

höndum aðildarfélaganna að ákvarða hvort þau gefi sambandinu umboð til þess að annast 

kjarasamningagerð fyrir þeirra hönd (Sjómannasamband Íslands [SSÍ], e.d.-b). Starfsemi 

sambandsins snýst um, eins og stendur í 1. kafla, 2. grein í  Lögum SSÍ, ,,að styðja og styrkja 

sjómannafélög, efla hagsmunabaráttu þeirra og starfsemi og tryggja að þau séu í sambandinu”.  

Einnig kemur fram í sama kafla og grein að þeir sjái um ,,að veita þeim sjómannafélögum sem í 

sambandinu eru, sérhverja þá aðstoð, sem sambandið getur í té látið til eflingar starfsemi þeirra og 

hindra að gengið sé á rétt þeirra“.  
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Félagsmenn sambandsins eru um 2.700 og eru aðildarfélögin átján talsins, þau eru 

eftirfarandi (ASÍ, e.d.):  
Tafla 2: Aðildafélög SSÍ 

Nafn félags Staður 

Sjómannafélag Hafnarfjarðar Hafnarfjörður 

Verkalýðsfélag Akraness Akranes 

Verkalýðsfélagið Snæfellinga Ólafsvík 

Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur Bolungavík 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga Ísafjörður 

Stéttarfélagið Samstaða Blönduós 

Aldan – Stéttarfélag Sauðárkrókur 

Sjómannafélag Eyjafjarðar Akureyri 

Sjómannafélag Ólafsfjarðar Ólafsfjörður 

Verkalýðsfélag Þórshafnar Þórshöfn 

Framsýn Stéttarfélag Húsavík 

Sjómannafélagið Jötunn Vestmannaeyjar 

Afl Starfsgreinafélag Reyðarfjörður 

Báran Stéttarfélag Selfoss 

Efling Stéttarfélag Reykjavík 

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrenni Reykjanesbær 

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur Grindavík 

Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis Sandgerði 

Heimild: SSÍ (e.d.-a)  

Öll íslensk sjómannafélög eiga rétt á að ganga í Sjómannasambandið en einnig geta 

verkalýðsfélög sem hafa sjómannadeildir gengið í sambandið („Lög SSÍ“, e.d.).  
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6 Baráttan um staðsetningu rentunnar 

Eins og komið hefur fram færðust veiðar og vinnsla á færri hendur eftir innleiðingu kvótakerfisins. 

Þessi þróun leiddi óhjákvæmilega til þess að sumstaðar á landinu fluttist fólk frá sjávarbyggðum 

og hafa sumir kennt kvótakerfinu og framsali kvótaheimilda um þessa íbúaþróun. Málið er þó 

umdeilt og er hefur í raun margt annað haft áhrif á þessa þróun. Kvótakerfið var sett á með þeim 

hætti að skip sem keypt höfðu verið fyrir áramótin 1983 var úthlutað kvóta og hversu mikinn kvóta 

hvert skip fékk var ákveðið út frá veiðireynslu. Árið 1991 var svo framsal þessara kvótaheimilda 

leyft og á þessum tíma hófust miklir flutningar fólks frá ýmsum sjávarbyggðum vegna 

samræmingar í sjávarútvegi. Þetta er hins vegar ekki sagan fyrir allar þessar byggðir en sum 

sjávarútvegsfyrirtæki hafa haldið kvótanum og þar með auðlindarentunni á þessum stöðum. Með 

því að halda starfsemi sinni í þessum bæjarfélögum, og styðja við uppbyggingu byggðarinnar í 

leiðinni, halda þau rentunni heima í héraði en eins og komið hefur fram geta þessi fyrirtæki verið 

gríðarlega stór og eru sum þeirra í raun nauðsynleg fyrir þau bæjarfélög sem þau hafa aðsetur í.  

Nú til dags er meiri vitundarvakning um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og aukin krafa er 

gerð frá samfélaginu um þessi málefni. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja felst í því að fyrirtæki axli 

ábyrgð á þeim áhrifum sem það hefur á umhverfið og fólkið í samfélaginu og er sagt að fyrirtæki 

geta talið sig vera samfélagslega ábyrg ef þau „skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki 

samfélagið og umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins“ (Festa, e.d.). Þegar 

hugsað er til samfélagsábyrgðar í sjávarútvegi er sjálfbærni líklega með þeim fyrstu hugtökum sem 

koma upp í huga fólks. Hugtakið sjálfbærni er byggt á þremur stoðum: efnahag, umhverfi og 

samfélagi. Mikilvægt er að jafnvægi sé milli allra þessa þátta en þá er talið að sjálfbærni sé náð 

(Figge, Hahn, Schaltegger og Wagner, 2002). Á undanförnum árum hafa kröfur markaða í 

sjávarútvegi, bæði hérlendis og á alþjóðavísu, um sjálfbæra nýtingu auðlinda aukist mikið og til 

að svara þessum kröfum hafa orðið til svokallaðir vottunarstaðlar. Dæmi um svona staðla eru 

Iceland Responsible Fisheries og einnig annast Vottunarstofan Tún vottun á sjálfbærum 

fiskveiðum (sjá Icelandic Responsible Fisheries, e.d. og Vottunarstofan Tún, e.d.). Einnig skrifuðu 

landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, forstjóri Hafrannsóknarstofnunarinnar, fiskistofustjóri og 

formaður Fiskifélag Íslands undir yfirlýsingu um ábyrgar veiðar árið 2007. Í yfirlýsingunni stendur 

að sjávarútvegur á Íslandi skal vera stundaður á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Í markmiðum laga um 



38 

 

stjórn fiskveiði er einnig sagt að markmiðið sé að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu 

fiskistofna og að tryggja eigi trausta atvinnu og byggð í landinu (Lög um stjórn fiskveiða). 

Í þessum kafla verður lögð áhersla á samfélagslega hluta sjálfbærni í íslenskum 

sjávarútvegi en eins og vikið hefur verið að eru sum sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi gríðarstór og 

bera mikla ábyrgð gagnvart þeim bæjarfélögum sem þau hafa aðsetur í.  Fjallað verður um 

Vestmannaeyjabæ og hvernig sjávarútvegur hefur hjálpað Vestmannaeyjum að verða að þeim bæ 

sem hann er í dag. Ítarlega verður fjallað um fyrirtækið Vinnslustöðina hf., umfang fyrirtækisins í 

Vestmannaeyjabæ og hvernig fyrirtækið hefur stutt við uppbyggingu bæjarins með samfélagslegri 

ábyrgð og innviðafjárfestingu í bæjarfélaginu. Tekið var djúpviðtal við Sigurgeir Brynjar 

Kristgeirsson, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, og var hann spurður um málefnið.  

Einnig verður eins umfjöllun um bæjarfélag Hornafjarðar en þar er að finna 

sjávarútvegsfyrirtækið Skinney-Þinganes hf.. Fjallað verður um hvernig fyrirtækið hefur bætt 

lífsgæði í Hornafirði líkt og Vinnslustöðin hefur gert fyrir Vestmannaeyjar. Tekið var djúpviðtal 

við Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóri veiða og vinnslu fyrirtækisins, og rætt við hann um 

viðfangsefnið. 

Að lokum verður skoðað minna fyrirtæki sem heitir Fiskvinnslan Íslandssaga. Fyrirtækið 

er staðsett á Suðureyri, litlu sjávarþorpi á Vestfjörðum. Fyrirtækið hefur gert vel í því að samræma 

fiskvinnsluna við ferðaþjónustu og aflað þannig aukinna tekna fyrir bæði fyrirtækið og þorpið. 

Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, hefur sagt að aðalmarkmiðið með þessari 

samræmingu sé að efla þorpið en ekki að afla aukinna tekna í rekstri (Samfélag fyrirtækja í 

sjávarútvegi, 2016).  

Öll þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að stjórnendur þeirra átta sig á að hagsmunir 

bæjarfélaganna sem þau hafa aðsetur í og íbúar þeirra eiga samleið með hagsmunum fyrirtækjanna. 

Með samfélagslegri ábyrgð sinni mynda þau fyrirkomulag þar sem þau vinna að þessum 

sameiginlegu hagsmunum sem skilar sér í betri kjörum fyrir báða aðila. 

6.1 Vestmannaeyjabær og sjávarútvegur 

Sjávarútvegur hefur alltaf verið helsta atvinnugrein Vestmannaeyjabæjar. Í bænum er að finna tvö 

af fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands, Ísfélag Vestmannaeyja hf. og Vinnslustöðin hf. 

Þessi fyrirtæki hafa átt mikinn þátt í uppbyggingu bæjarins og eru stór hluti af samfélagi hans. 

Óhætt að segja að bærinn væri ekki sá sami ef það væri ekki fyrir þessi tvö fyrirtæki.  
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Eins og komið hefur fram er Ísfélag Vestmannaeyja hf. elsta  starfandi sjávarútvegfyrirtæki 

og hlutafélag Íslands en fyrirtækið var stofnað árið 1901 og hefur Ísfélagið, alveg frá stofnun 

félagsins, verið mikill máttarstólpi bæði atvinnulífs og efnahags byggðarlandsins í 

Vestmannaeyjum (Heimaslóð, e.d.). Fyrirtækið hefur þar með verið við störf í Vestmannaeyjum í 

116 ár sem gefur góða vísbendingu um hversu stóran þátt fyrirtækið á í sögu bæjarfélagsins. 

Vinnslustöðin hf. er annað, gríðarstórt, sjávarútvegsfyrirtæki sem hefur aðsetur í 

Vestmannaeyjum. Vinnslustöðin hf. hefur ekki verið við störf eins lengi og Ísfélagið hf., en þó í 

70 ár. Hér að neðan má sjá umfjöllun um umfang Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum og 

hvernig fyrirtækið hefur stundað samfélagslega ábyrgð og hjálpað til við uppbyggingu 

Vestmannaeyjabæjar. 

Íbúafjöldi Vestmannaeyjabæjar eru 4.292 og er hann í 12. sæti yfir bæjarfélög eftir 

íbúafjölda (Hagstofa Íslands, 2017). Í vinnslustöðinni eru 350 manns í stöðu fastráðins starfsfólks 

og bætast fleiri við hópinn í tímabundnum verkefnum en til að mynda hefur starfsmannafjöldi 

tvöfaldast á vertíðum loðnu, makríls eða humars („Starfsmenn”, e.d.). Þessar tölur gefa góða 

vísbendingu um umfang fyrirtækisins í samfélagi, atvinnulífi og efnahagi Vestmannaeyjabæjar.  

Fyrirtækið leggur mikla áherslu á að styðja við uppbyggingu Vestmannaeyjabæjar með 

rekstri sínum og þarf ekki að líta lengra en til gilda fyrirtækisins til að sjá vísbendingar um það. 

Gildi Vinnslustöðvarinnar hf. má sjá í ramma 4, á næstu blaðsíðu. 
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Rammi 4: Gildi Vinnslustöðvarinnar 

„Gildi stjórnenda og starfsmanna Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum eru að hafa virðingu, 

sjálfbærni og sanngirni að leiðarljósi í starfsemi sinni til að skapa félaginu og samfélaginu velferð 

og farsæld. 

Það gerist meðal annars með því að: 

- Umgangast og nýta auðlindir hafsins með virðingu og skynsamlegri sókn.  

- Stjórna ferli veiða, vinnslu og markaðsmála allt til neytandans þannig að saman fari kröfur um 

gæði, ábyrgð og afrakstur í starfseminni. 

- Stuðla að sjálfbærni auðlinda og samfélags, styrkja innviði byggðarlags síns og velferð 

þjóðarinnar allrar.  

- Leitast við að láta gagnkvæma sanngirni ríkja í samskiptum, jafnt inn á við sem út á við.  

- Stuðla að arðsömum rekstri svo menn njóti ávöxtunar af vinnuframlagi sínu og skapi um leið 

forsendur þess að félagið fái staðið undir samfélagslegri ábyrgð sinni.  

- Bera virðingu fyrir neytendum sjávarfangs og leitast ætíð við að tryggja að vörumerkið VSV sé 

öruggt tákn um góðar og hollar afurðir.  

- Virða hvert annað, einnig þá sem starfa í sjávarútvegi og í þjónustu- og viðskiptagreinum 

sjávarútvegsins”. („Gildi VSV”, e.d.) 

Eins og sést setur fyrirtækið sér það markmið að skapa samfélaginu bæði velferð og farsæld 

en einnig má líta að nýlegri frétt á heimasíðu fyrirtækisins, sem fjallar um góða afkomu 

fyrirtækisins, til að sjá dæmi um yfirlýsingar Vinnslustöðvarinnar hf. um málefnið. Í fréttinni 

kemur fram að “leiðarljósið er að láta byggðina í Vestmannaeyjum njóta góðs af arðsömum rekstri 

og fjárfestingum VSV og styrkja þannig stoðir samfélagsins heima fyrir.“ (Vinnslustöðin, 2017). 

Fyrirtækið hefur einnig sýnt með gjörðum sínum hversu vel það vill bæjarfélaginu en í árslok 2016 

gaf Vinnslustöðin hf. Vestmannaeyjabæ 10 milljónir íslenskra króna „til fegrunar og uppgræðslu 

Vestmannaeyja“ í tilefni þess að fyrirtækið varð 70 ára gamalt og kölluðu gjöfina “táknræna 

afmælisgjöf sjálfs afmælisbarnsins til samfélags síns“ (Vinnslustöðin, 2017). Fyrirtækið hefur 

einnig gefið humar til hjálparsamtaka og veitt námsstyrki (Eyjafréttir, 2009a; Eyjafréttir,  2009b). 

Vinnslustöðin hf. ber mikla ábyrgð gagnvart Vestmannaeyjabæ vegna stærðar sinnar og umfangi 

í bæjarfélaginu. Hlutverk fyrirtækisins er mikið bæði í atvinnulífi og efnahagi bæjarfélagsins og 
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greinilegt er að Vinnslustöðin tekur virkan þátt í því að bæta samfélagið í Vestmannaeyjum en það 

sem nefnt var hér að ofan eru aðeins dæmi um hvernig fyrirtækið hefur gert slíkt. 

Til þess að fá betri innsýn í það hvernig Vinnslustöðin hf. leggur áherslu á uppbyggingu 

samfélagsins í Vestmannaeyjum var tekið djúpviðtal við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins, þar sem hann var spurður út í efnið. Efni viðtalsins og niðurstöður 

eru að finna seinna í þessum kafla. 

6.2 Bæjarfélag Hornafjarðar og sjávarútvegur 

Í bæjarfélagi Hornafjarðar búa 2.187 manns og er bæjarfélagið í 20. sæti á lista yfir íbúahæstu 

bæjarfélög Íslands. Sjávarútvegsfyrirtækið Skinney-Þinganes er með aðalaðsetur í bænum og er 

fyrirtækið, eins og komið hefur fram, meðal stærstu sjávarútvegsfyrirtækja Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2017). Líkt og Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum ber Skinney-Þinganes mikla ábyrgð 

gagnvart bæjarfélagi Hornafjarðar og uppbyggingu þess. Starfsmannafjöldi Skinney-Þinganes er 

260 manns og staðfesta þessar tölur  því hversu stórt og mikilvægt fyrirtækið er fyrir bæjarfélagið.  

Árið 2006 gaf fyrirtækið bæjarfélagi Hornafjarðar 60 milljón íslenskra króna til byggingar 

knattspyrnuhúss á Höfn. Þetta gerði fyrirtækið í tilefni þess að fyrirtækið varð 60 ára gamalt og 

ákvað fyrirtækið að gefa eina milljón króna fyrir hvert ár í sögu félagsins (Sveitarfélagið 

Hornafjörður, 2006b). Raunverulegt framlag fyrirtækisins til byggingar knattspyrnuhússins var 

töluvert hærra en nánari upplýsingar um það er að finna í niðurstöðum úr djúpviðtalinu við Ásgeir 

Gunnarsson. Fyrirtækið hefur einnig gert allskyns aðra hluti sem stuðla að betra lífi í bæjarfélaginu 

eins og að styðja vel við bakið á Ungmannafélagi Sindra, sem er íþróttafélag á Höfn í Hornafirði, 

og einnig gaf fyrirtækið leikskólum bæjarins gönguvesti svo dæmi séu tekin (Umf Sindri, 2017; 

Sveitarfélagið Hornafjörður, 2006a). Enn og aftur eru þetta aðeins dæmi um hvernig fyrirtækið 

hefur stutt við samfélagið sem það hefur aðalaðsetur í. 

Tekið var djúpviðtal við Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóra veiða og vinnslu 

fyrirtækisins, til þess að fá betri upplýsingar um hvernig fyrirtækið leggur áherslu á uppbyggingu 

samfélagsins í rekstri sínum. Seinna í þessum kafla verður farið yfir viðtalið og niðurstöður úr því. 

6.3 Fiskvinnslan Íslandssaga á Suðureyri 

Sjávarþorpið Suðureyri myndast snemma á 20. öld, á sama tíma og sjávarútvegur varð að 

aðalatvinnuvegi Íslendinga. Þorpið er því fullkomið dæmi um sjávarbyggð en slíkar byggðir hafa 

verið rauður þráður í gegnum þessa ritgerð. Árið 2015 bjuggu 278 manns á Suðureyri og í 
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Fiskvinnslunni Íslandssögu starfa 70 manns (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Fyrirtækið er með kvóta 

uppá 600 þorskígildistonn.  Fyrirtækið hefur samræmt fiskvinnsluna við ferðaþjónustu og eru í 

samstarfi við ferðaþjónustufyrirtækið Fisherman. Ferðamennirnir fá að veiða eða gefa fiskum og 

svo fá þeir að heimsækja fiskvinnsluna og skoða hana. Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins, sagði í viðtali við SFS að „Íslandssaga hefur í samstarfi við önnur fyrirtæki á 

Suðureyri unnið ötullega að því að skapa fjölbreyttara atvinnulíf á Vestfjörðum og um leið auka 

verðmæti sjávarfangs. Þar með hafa skapast auknir möguleikar fyrir fjölskyldur að starfa og vinna 

ólík störf innan bæjarfélagsins.“  (Samfélag fyrirtækja í sjávarútvegi, 2016).  En hann segir að 

ástæðan fyrir því að þeir vilji laða til sín fleiri ferðamenn sé aðallega til þess að efla þorpið. Með 

þessum hætti hefur fyrirtækið fundið nýja leið til þess að bæta lífsgæði á Suðureyri og sýnir það 

vitneskju sína á því hversu mikilvægt þorpið og íbúar þess eru fyrir fyrirtækið. 

6.4 Djúpviðtöl 

6.4.1 Aðferðafræði 

Notuð var eigindleg aðferðafræði við gerð þessarar rannsóknar. Eigindleg rannsókn byggist á fáum 

mælingum þar sem kafað er djúpt í viðkomandi viðfangsefni. Niðurstöður er í orðum eða 

samfeldum texta. Eigindleg aðferðafræði er hugmyndagefandi en ekki er hægt að álykta um stærri 

hóp. 

6.4.2 Þátttakendur 

Til þess að fá betri sýn á hvernig fyrirtækin Vinnslustöðin hf. og Skinney-Þinganes hf. stunda 

samfélagslega ábyrgð og styðja við uppbyggingu bæjarfélaganna sem þau hafa aðsetur í voru tekin 

tvö djúpviðtöl. Annars vegar við Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóra 

Vinnslustöðvarinnar hf., og hins vegar við Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóra veiða og 

vinnslu Skinney-Þinganess hf..  

6.4.3 Mælitæki 

Notast var við stuttan spurningalista til stuðnings við framkvæmd viðtalanna en reynt var að fá 

umræðu í gang um málefnið, rannsakendur bættu svo við spurningum í viðtölunum sem þeim 

fannst vera við hæfi. 

Fyrst voru viðmælendur spurðir um hvort fyrirtækið sem þeir starfi hjá hafi stefnu í 

samfélagslega ábyrgð og svo var spurt almennra spurninga um hvernig fyrirtækin stuðla að 
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uppbyggingu samfélaganna sem þau hafa aðsetur í. En eins og komið hefur fram var reynt að fá 

umræðu í gang um þessi málefni og spurðu rannsakendur ýmissa spurninga sem þeim fannst við 

hæfi og vildu svör við á meðan viðtalinu stóð. 

Einfaldlega var reynt að fá betri innsýn í hvernig þessi fyrirtæki styðja við og styrkja 

bæjarfélögin sem þau starfa í. Spurningalistann má finna í Viðauka B. 

6.4.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Báðir viðmælendur eru búsettir úti á landi og þ.a.l. þurftu viðtölin að fara fram símleiðis. Báðir 

viðmælendur höfðu fengið stuttan spurningalista sendan til sín sem tengdist viðfangsefni viðtalsins 

svo að þeir gætu undirbúið sig fyrir viðtalið. Áður en viðtölin voru framkvæmd fengu 

rannsakendur leyfi frá viðmælendum að taka upp viðtalið, og var það gert með snjallsíma annars 

rannsakandans. Í viðtölunum svöruðu svo viðmælendur spurningunum af spurningalistanum ásamt 

viðbættum spurningum sem rannsakendur bættu við á meðan viðtalinu stóð. Þessi viðtöl voru 

framkvæmd með það að leiðarljósi að fá betri mynd af því hversu mikið þessi fyrirtæki leggja 

uppúr því að styðja við bæjarfélögin sem þau hafa aðsetur í með rekstri sínum. Meginatriði úr 

viðtölunum voru skrifuð niður í Microsoft Word til þess að geta túlkað niðurstöður þeirra betur. 

Að lokum voru svo niðurstöður úr viðtölunum skráðar og má finna þær hér að neðan. 

6.4.5 Niðurstöður 

6.4.5.1 Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson 

Eins og komið hefur fram er Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson framkvæmdarstjóri 

Vinnslustöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum. Viðtalið var tekið við hann með það markmið að fá 

betri sýn á hvernig Vinnslustöðin hf. leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð og hvernig þau styðja 

við uppbyggingu Vestmannaeyjabæjar.  

Þegar Sigurgeir Brynjar var spurður út í hvort Vinnslustöðin væri með stefnu í 

samfélagslegri ábyrgð svaraði hann því játandi og sagðist hann hafa alla sína tíð sem 

framkvæmdarstjóri Vinnslustöðvarinnar talað um og lagt áherslu á samfélagsábyrgð í stefnu 

fyrirtækisins. Sigurgeir Brynjar sagði svo rannsakendum frá stefnu fyrirtækisins í samfélagslegri 

ábyrgð. Hann sagði að „Vinnslustöðin leggur áherslu á virka þátttöku í samfélaginu með því að 

efla lífsgæði, styrkja hagkerfið og vinna að framþróun í innviðum samfélagsins“ og bætti hann 

svo við að „fyrirtækið gerir það með aukinni nýsköpun og úrvinnslu vandamála” (Sigurgeir 

Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, munnleg heimild, viðtal, 3. maí 
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2017). Sigurgeir Brynjar sagði Vinnslustöðina auka hlutverk sitt í samfélaginu með fjárframlagi 

og vinnuframlagi og að þetta sé allt gert til þess að styðja við samfélagið í Vestmannaeyjum. Það 

sem Sigurgeir Brynjar sagði næst fannst rannsakendum lýsa viðtalinu í heild sinni vel en hann 

sagði að „Samfélagið í Vestmannaeyjum skiptir okkur mestu máli, en svo skiptir samfélagið á 

Íslandi í heild okkur líka máli“. Viðmælandinn sagði svo að lokum að fyrirtækið fylgir þessari 

stefnu í rekstri sínum og hefur gert það undanfarin ár. 

Eftir að Sigurgeir Brynjar sagði rannsakendum frá stefnu Vinnslustöðvarinnar hf. í 

samfélagslegri ábyrgð fór af stað umræða um samband samfélagsins í Vestmannaeyjum og 

fyrirtækisins. Sigurgeir Brynjar sagði að það skiptir Vinnslustöðina ofboðslega miklu máli að 

samfélagið í Vestmannaeyjum sé sterkt. „Ef samfélagið er ekki sterkt vill fólk einfaldlega ekki 

búa í Vestmannaeyjum og það þýðir að ekkert vinnuafl sé fyrir Vinnslustöðina“ sagði Sigurgeir 

Brynjar og bætti því við að Vinnslustöðin hf. sé stærsti vinnuveitandinn í Vestmannaeyjum. 

Hann sagði að Vinnslustöðin er í stöðugum samræðum við bæjaryfirvöld Vestmannaeyjabæjar 

þar sem þau velta fyrir sér hvernig hægt sé að efla samfélagið í Vestmannaeyjum til þess að 

bærinn hafi eðlilega fólksfjölgun. Hann sagði að það sé mikilvægt að lífsgæði og fjölbreytni séu 

til staðar í bæjarfélaginu og að það snúi auðvitað að Vinnslustöðinni líka. Í lok þessarar umræðu 

sagði svo Sigurgeir Brynjar að þeir hjá Vinnslustöðinni átti sig á mikilvægi samfélagslegrar 

ábyrgðar og hversu nauðsynlegt er að sinna henni þegar kemur að því að auka áhuga fólks að 

flytja til Vestmannaeyjabæjar. Hann segir að fólk þurfi að vilja búa þar einfaldlega til þess að 

þeir geti rekið fyrirtækið sitt. Að lokum orðaði Sigurgeir Brynjar þetta mjög vel og sagði: „í stóra 

samhenginu getum við ekki verið án samfélagsins“  og bætti svo við „en samfélagið getur líka 

illa verið án okkar“ (Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, 

munnleg heimild, viðtal, 3. maí 2017).  

Þegar Sigurgeir Brynjar var spurður útí hvernig Vinnslustöðin lætur svo til sín taka í 

Vestmannaeyjabæ og hvort fyrirtækið sé með einhverja styrki í gangi vantaði ekki svör. Hann 

sagði að Vinnslustöðin hf. hafi á síðustu árum verið með svokallaða beina, árlega, styrki sem fara 

í allskyns málefni eða félög í Vestmannaeyjum. Dæmi um málefni og félög sem Sigurgeir Brynjar 

sagði að Vinnslustöðin hf. styrkir voru Íþróttabandalag Vestmannaeyja, betur þekkt sem ÍBV, 

Taflfélag Vestmannaeyja, Golfklúbbur Vestmannaeyja, ýmsir menningarviðburðir og til 

ungmenna í bæjarfélaginu. Sigurgeir Brynjar sagði að styrkir fyrirtækisins renna aðallega til 

málefna og félaga innan Vestmannaeyja en einnig sé smávegis sem rennur úr bænum, en eins og 
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hann nefndi fyrr í viðtalinu skipta Vestmannaeyjar félaginu mestu máli en einnig skiptir samfélagið 

á Íslandi, í heild sinni, líka máli. Sigurgeir Brynjar sagði að þessir beinu styrkir séu um 25 milljónir 

íslenskra króna á ári og hafa verið það undanfarin ár. 

Rannsakendur spurðu svo Sigurgeir Brynjar út í 10 milljónirnar sem fyrirtækið gaf 

Vestmannaeyjum í desembermánuði síðasta árs í tilefni þess að fyrirtækið varð 70 ára gamalt. Þá 

svaraði hann að þær telji ekki til þessara beinu styrkja heldur er það sérverkefni sem Vinnslustöðin 

er að vinna í. Sigurgeir Brynjar sagði að þessar 10 milljónir færu í að græða fok úr eldfjalli sem 

fýkur yfir bæinn. Hann segir að Vinnslustöðin hf. sé með krakka sem vinna hjá þeim í humri og 

ekki sé alltaf til humar. Þá sendir Vinnslustöðin krakkana frekar upp í hlíð að sá fræjum til þess að 

koma í veg fyrir að fokið fari yfir bæinn. Rannsakendum fannst þetta verkefni styðja við 

fullyrðingarnar hans Sigurgeirs Brynjars hér að ofan. Þarna er um að ræða sjávarútvegsfyrirtæki 

sem sendir vinnuafl sitt til að sinna öðrum störfum í uppbyggingu bæjarins í stað þess að senda 

það heim. Þannig borgar Vinnslustöðin hf. starfsfólki sínu laun og fegrar bæinn í leiðinni. Þetta er 

einnig dæmi um hvernig fyrirtæki býður upp á  fjölbreyttari  atvinnumöguleika.  

Að lokum var Sigurgeir Brynjar spurður út í hvort þeir hafi með einhverjum öðrum hætti 

látið til sín taka í starfsumhverfi þeirra. Þá svaraði Sigurgeir Brynjar að það skipti Vinnslustöðina 

miklu máli að styðja við þekkingarsköpun og hófst umræða um hvernig Vinnslustöðin hefur gert 

það.  

Sigurgeir Brynjar sagði þá rannsakendum frá námsstyrkjum sem Vinnslustöðin hefur verið 

að veita. Hann sagði að fyrir 10 árum auglýsti Vinnslustöðin eftir vinnuafli í sjómennsku. Þá 

vantaði bæði vélstjóra og skipstjóra en báðar þessar stöður um borð í skipi krefjast menntunar. Þeir 

auglýstu eftir fólki sem var áhugasamt um framtíðarvinnu hjá fyrirtækinu og ætluðu að styrkja þá 

til náms á sama tíma. Sigurgeir Brynjar sagði svo stoltur að sá fyrsti sem kom inn hjá þeim fyrir 

10 árum síðan verður skipstjóri hjá þeim nú á næstunni og svo eru nokkrir nú þegar orðnir 

vélstjórar. Svona býður fyrirtækið uppá námsstyrki og vinnu með náminu og fær fólk til þess að 

flytja til Vestmannaeyja og hefja sinn atvinnuferil þar. Sigurgeir Brynjar sagði að Vinnslustöðin 

hf. sé enn að stunda þetta og að nýlegasta dæmið sé að fyrirtækið auglýsti eftir styrkþegum fyrir 

háskólanám á sviði verkfræði eða sjávarútvegstengdra greina og mun sá aðili sem klárar það nám 

svo fá vinnu við spennandi verkefni hjá Vinnslustöðinni. Sigurgeir Brynjar sagði einnig að þeir 

séu í viðræðum við framhaldsskóla í Vestmannaeyjum til þess að efla nám í haftengdri nýsköpun 



46 

 

og séu bæjaryfirvöld að styðja það líka. Með þessum hætti styður Vinnslustöðin hf. við 

þekkingarsköpun í Vestmannaeyjum og fær fólk til þess að flytjast til og stunda atvinnu þar.  

Það er greinilegt að Vinnslustöðin hf. leggur mikið uppúr því að styðja við og styrkja 

uppbyggingu bæjarfélagsins í Vestmannaeyjum. Sigurgeir Brynjar áttar sig á því að hagsmunir 

Vinnslustöðvarinnar eiga samleið með hagsmunum íbúa Vestmannaeyjabæjar og bæjarfélagsins í 

heild. Hann leggur mikið uppúr samfélagslegri ábyrgð og hefur þannig komið á fyrirkomulagi 

þar sem fyrirtækið vinnur að þessum sameiginlegu hagsmunum (Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, 

framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, munnleg heimild, viðtal, 3. maí 2017). 

6.4.5.2 Ásgeir Gunnarsson 

Ásgeir Gunnarsson er framkvæmdastjóra veiða og vinnslu hjá Skinney-Þinganess hf. sem staðsett 

er á Höfn í Hornafirði. Markmið viðtalsins var að fá betri sýn á það hvernig Skinney-Þinganes hf. 

styður við uppbyggingu bæjarfélagsins sem það hefur aðalaðsetur í og einnig hvort fyrirtækið sé 

meðvitað um samfélagslega ábyrgð. 

Ásgeir var fyrst spurður úti það hvort að fyrirtækið sé með einhverja ákveðna stefnu í 

samfélagslegri ábyrgð en því svaraði hann neitandi. Hins vegar segir hann stjórnendur fyrirtækisins 

vera mjög meðvitaða um þessa hluti og bera í raun samfélagslega ábyrgð án þess að vera með 

sérstaka stefnu um það.  

Í kjölfarið var hann spurður hvernig Skinney-Þinganes styrkir samfélagið á Höfn í 

Hornafirði og hvort að fyrirtækið sé með einhverja styrki í gangi. Þar nefndi Ásgeir styrkinn sem 

þeir gáfu Ungmennafélaginu Sindra árið 2006 þegar fyrirtækið varð 60 ára. Styrkurinn hljóðaði 

upp á 60 milljónir og voru þær hugsaðar fyrir byggingu á nýju knattspyrnuhúsi. Bæjarfélagið átti 

að vera með í þessum framkvæmdum en svo kom hrunið og bærinn dróg framkvæmdirnar til 

baka svo að það var ekki farið í þetta verkefni fyrr en í kringum 2011-2012 og þá tók Skinney-

Þinganes hf. það alfarið að sér og reisti knattspyrnuhúsið og færði Ungmennafélaginu Sindra það 

að gjöf. Þetta verkefni kostaði fyrirtækið í kringum 200-250 milljónir þar sem þeir tóku á sig 

allan kostnaðinn (Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóri veiða og vinnslu hjá Skinney-Þinganes, 

munnleg heimild, viðtal, 10. maí 2017).  

Skinney-Þinganes er með fasta árlega styrki til bæði ungmennafélagsins Sindra og 

golfklúbbsins. Ásgeir segir að það sé þó leitað mikið til þeirra með styrki og séu það bæði ýmsar 

deildir og einstaklingar sem eru þá í líkamsrækt eða íþróttum eða einhverju slíku. Ef þetta eru 

afreksíþróttafólk þá hefur fyrirtækið verið að styrkja þau í landsliðsferðum eða öðrum slíkum 
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ferðalögum bæði innanlands og erlendis. Hann segir þetta vera tilfallandi og svo bætir hann við að 

það sé almennt leitað mikið til þeirra, til dæmis leita skólarnir líka til þeirra.  

Að lokum var Ásgeir spurður útí það hvort Skinney-Þinganes hf. hafi með einhverjum 

öðrum hætti látið til sín taka í þeirra starfsumhverfi. Þar nefndi hann að þeir eru í þann mund að 

opna bar á Höfn og er það gert til þess að halda unga fólkinu í bænum svo bætir hann við að 

hugsunin sé sú að þeir þurfa á unga fólkinu að halda hér í bænum bæði þegar það vantar vinnuafl 

fyrir fyrirtækið og einnig fannst þeim, eins og hann orðaði það, “göturnar orðnar frekar tómar 

hérna á kvöldin”. Með þessum hætti bætir fyrirtækið samfélagið í bæjarfélaginu þannig að fólk 

haldist þar og sé þá til staðar þegar vöntun er á vinnuafli. Ásgeir talaði einnig um önnur verkefni 

sem þeir hafa komið að og þar nefndi hann Samfélagssjóðinn á Hornafirði sem er sjóður fyrir þá 

sem minna mega sín. Þeir hafa verið að styrkja þann sjóð með beinum styrkjum og þá sérstaklega 

í kringum jólin, þá gefa þeir veglega styrki til sjóðsins. Fyrirtækið hefur einnig verið að styrkja 

Björgunarsveitina með ýmsum styrkjum og það eru upphæðir sem hlaupa á u.þ.b. 8 milljónum, til 

dæmis þegar þeir keyptu síðasta björgunarskýli sem er staðsett í bænum.   

Að lokum sagði Ásgeir ,,við reynum að bera ábyrgð, við náttúrulega vitum það að við 

berum samfélagslega ábyrgð og við reynum að standa undir því svona án þess að vera alltaf að 

tala um það hvað við erum að gera”. 

Þrátt fyrir að hafa ekki skriflega stefnu um samfélagslega ábyrgð sýnir Skinney-Þinganes 

hf. mikla ábyrgð með gjörðum sínum. Fyrirtækið hefur með ýmsum hætti stuðlað að 

uppbyggingu Hornafjarðarbæjar og áttar Ásgeir sig á mikilvægi fyrirtækisins í samfélagi 

bæjarfélagsins. Líkt og Sigurgeir Brynjar áttar Ásgeir sig á því að hagsmunir Skinney-Þinganes 

hf. og Hornafjarðarbæjar eiga samleið og hefur fyrirtækið unnið að þessum hagsmunum með 

samfélagslegri ábyrgð sinni (Ásgeir Gunnarsson, framkvæmdastjóri veiða og vinnslu hjá 

Skinney-Þinganes, munnleg heimild, viðtal, 10. maí 2017). 
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7 Umræða og lokaorð 

Sjávarútvegur á Íslandi hefur verið stundaður alveg frá landnámi en það var ekki fyrr en á 20. öld 

þegar atvinnuvegurinn varð að undirstöðugrein íslensks efnahagslífs. Þegar skoðað er bæði bein 

og óbein áhrif greinarinnar til landsframleiðslu er hlutdeild hennar um 25% og hefur 

atvinnuvegurinn verið talinn grunnatvinnuvegur Íslands (Bjarki Vigfússon, Haukur Már Gestsson 

og Þór Sigfússon, 2016). Mörg íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru því miklir máttarstólpar í íslensku 

efnahagslífi og er Samherji hf. til að mynda sjötta stærsta fyrirtæki landsins um þessar mundir. 

Þar sem atvinnuvegurinn byggir á sameiginlegri auðlind leiddi þessi mikla þróun og 

uppgangur í sjávarútvegi á 20. öld til markaðsbrestsins sem þekktur hefur verið sem harmleikur 

almenninganna. Ofneysla varð á auðlindinni í formi ofveiði á fiskimiðunum við strendur Íslands 

og þurfti að koma á útilokun til þess að koma í veg fyrir markaðsbrestinn (Perloff, 2016). 

Fiskveiðistjórnunarkerfi var því komið á og virkaði það sem útilokun á neyslu auðlindarinnar. 

Fyrst var sett á svokallað skrapdagakerfi en voru áhrif þess ekki þau sem vonast var til og í kjölfar 

þess var innleitt svokallað aflamarks- og kvótakerfi. 

Innleiðing kvótakerfisins árið 1984 hafði í för með sér miklar deilur innan sjávarútvegsins 

og þegar gefin var heimild á framsali aflaheimilda árið 1991 jukust deilurnar til muna. Á þessum 

tíma var íbúaþróun með þeim hætti að fólk fluttist í miklu magni frá landsbyggðinni og var 

kvótavæðingunni um það kennt. Hins vegar voru ekki allir sammála slíkum fullyrðingum og halda 

því fram að aðrir eiginleika landsbyggðarinnar vera ástæðan fyrir þessum fólksflutningum. 

Staðreyndin er hins vegar sú að innleiðing kvótakerfisins var nauðsynleg til varðveitingar á 

auðlindinni og fylgdi kerfinu mikil hagræðing í atvinnuveginum. Kerfið minnkaði aflaheimildir til 

muna og leiddi það óhjákvæmilega til samræmingar í íslenskum sjávarútvegi. Í samræmi við 

minnkandi aflaheimildir þurfti að fækka skipum og vinnslu og endaði fiskvinnsla þ.a.l. á færri 

stöðum en áður (Axel Hall o.fl., 2002). Betur rekin fyrirtæki keyptu þá kvóta af verr reknu 

fyrirtækjunum og þannig færðist kvóti á milli landshlutanna. Þrátt fyrir miklar deilur hefur 

kvótakerfið sýnt fram á mikla aukningu í verðmætasköpun í greininni og eftir innleiðingu kerfisins 

blómstraði atvinnuvegurinn. 

 Þar sem sjávarútvegur byggir á takmarkaðri auðlind og býr við aðgangshindrun inn á 

markað myndast umframarðsemi í greininni. Þessi umframarðsemi er kölluð auðlindarenta og 

hefur hún verið skilgreind í hagfræði sem greiðslur umfram fórnarkostnað eða greiðslur til 
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framleiðsluþátta umfram það sem rynni til þeirra við næstbestu nýtinguna (Perloff, 2016). Skipting 

þessarar arðsemi er annað deilumál innan sjávarútvegs. Sjómenn til að mynda fóru í verkfall undir 

lok 2016 vegna óánægju sinnar um hlutaskiptakerfið og er veiðigjaldið annað fyrirbæri sem hefur 

haft í för með sér ólík sjónarmið meðal manna.  

 Í atvinnuvegi sem þessum er ýmissa hagsmuna að gæta og er mikilvægt að stofnað sé til 

hagsmunasamtaka. Hagsmunagæsla er í sjálfu sér almannagæði og er mikilvægt að hópur sem 

stofna skal til hagsmunagæslu sé þéttur til þess að koma í veg fyrir laumufarþegavanda. Ef að 

meðlimir hópsins eru með samþjappaða hagsmuni og allir eiga mikið undir eru meiri líkur á að 

þeir láti til sín taka þegar standa skal vörð um þessa  hagsmuni (Olson, 1965).  

 Eins og komið hefur fram er að finna stór sjávarútvegfyrirtæki á Íslandi um land allt og er 

umfang þessara fyrirtækja í þeim bæjarfélögum sem þau hafa aðsetur í gríðarlegt. Sjávarútvegur 

hefur verið aðalatvinnuvegur Vestmanneyjabæjar alla tíð en þar er að finna tvö af fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands. Vinnslustöðin hf. er eitt af þeim og hefur fyrirtækið stuðlað að 

uppbyggingu bæjarfélagsins með rekstri sínum í aldanna rás. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, áttar sig á mikilvægi þess að koma á fyrirkomulagi þar sem 

hagsmunir fyrirtækisins og bæjarfélagsins koma saman. Í djúpviðtali sagði hann að samfélagið í 

Vestmannaeyjum skipti Vinnslustöðinni mestu máli en einnig áttar hann sig á því að samfélagið 

getur illa verið án fyrirtækisins. Vinnslustöðin hefur þar komið á ákveðnu samkomulagi hagsmuna 

þar sem þeir stunda samfélagslega ábyrgð með það að leiðarljósi að standa að þessum hagsmunum. 

Fyrirtækið styður við uppbyggingu bæjarfélagsins með rekstri sínum og bætir þar með lífsgæði í 

Vestmannaeyjum og á sama tíma er því vinnuafl til staðar fyrir fyrirtækið. 

 Skinney-Þinganes hf. er annað  gríðarstórt sjávarútvegsfyrirtæki sem staðsett er í 

landsbyggðinni en fyrirtækið hefur aðalaðsetur á Höfn í Hornafirði. Ásgeir Gunnarsson, 

framkvæmdastjóri veiða og vinnslu hjá Skinney-Þinganes hf., áttar sig á þeirri ábyrgð sem 

fyrirtækið ber til bæjarfélagsins. Líkt og Sigurgeir Brynjar er Ásgeir meðvitaður um það hvernig 

hagsmunir bæjarfélagsins og fyrirtækisins eiga samleið og hefur fyrirtækið stutt við bakið á 

Hornafjarðabæ með rekstri sínum. 

Samfélagsleg ábyrgð þessa fyrirtækja er gott dæmi um hvernig orðið hafa til 

hagsmunatengsl í baráttunni við að halda auðlindinni heima í héraði. Þessi fyrirtæki hafa stuðlað 

að betri lífsgæðum og tekið virkan þátt í innviðafjárfestingu í þeim bæjarfélögum sem þau hafa 

aðsetur í. Með þeim hætti hafa þau komið á fyrirkomulagi þar sem hagsmunir fyrirtækisins, 
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bæjarfélagsins og íbúum þess koma saman og hefur það skilað sér í sameiginlegum ábata. Með 

þessu samkomulagi halda svo fyrirtækin þeirri umframarðsemi sem skapast í sjávarútvegi á sínum 

heimaslóðum og gera bæjarfélögin sem þau hafa aðsetur í að betri stöðum til þess að lifa á. 
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Viðauki 

Viðauki A: Útreikningar á skiptakjörum sjómanna 

 

Miðað við 20 menn um borð: 

30,5% / 20 = 1,525% 

 

Miðað við 21 mann um borð:  

31,0% / 21 = 1,476% 

 

Miðað við 22-24 menn um borð:  

31,5% / 22 = 1,432% 

31,5% / 23 = 1,370% 

31,5% / 24 = 1,313% 

 

Miðað við 25 menn um borð:  

32,0% / 25 = 1,280% 

 

Miðað við 26 menn um borð:  

32,5% / 26 = 1,250% 

 

Miðað við 27 menn um borð:  

33,0% / 27 = 1,222% 
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Viðauki B: Spurningalisti sem að stuðst var við í djúpviðtölum 

 

1. Er fyrirtækið með eitthverja stefnu um samfélagslega ábyrgð? 

2. Hvernig styrkir fyrirtækið samfélagið í því bæjarfélagi sem það hefur aðsetur í? 

3. Er fyrirtækið með eitthverja styrki í gangi? 

4. Hafið þið með eitthverjum öðrum hætti látið til ykkar taka í ykkar starfsumhverfi? 

 


