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1. Inngangur 
Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga 
þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því 
trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum 
þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila 
yfirveiðiheimildum 

Svohljóðandi er fyrsta grein laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006. Lögin tóku gildi árið 

1983 þegar Alþingi samþykkti og setti lög um takmarkanir á fiskveiðum. Ákveðnu kerfi, 

svokölluðu kvótakerfi, var komið á til þess að stýra aðgengi og sókn á fiskimið og var 

tilgangur þess að koma í veg fyrir ofveiði fiskistofna á Íslandsmiðum sem er algengt 

vandamál auðlinda í sameign. Allt frá því að kvótakerfinu var fyrst komið á hafa ríkt 

deilur og ósætti um tilurð þess og snúa þær oft og tíðum að þessari fyrstu grein laga um 

forræði aflaheimilda. Miklar breytingar hafa orðið á háttum sjávarútvegs hér á landi 

síðastliðin þrjátíu ár og hafa þær breytingar haft bein áhrif á líf þeirra manna sem stundað 

hafa sjómennsku.  Sjómenn hafa ekki farið varhluta af þeim miklu breytingum sem átt 

hafa sér stað og er lagt upp með í þessari ritgerð að kanna þeirra álit á tilurð og árangur 

kvótakerfisins.  

Ritgerð þessi er byggð á viðtölum sem tekin voru við sex sjómenn. Viðtölin fjalla um líf 

og störf sjómanna sem og afstöðu þeirra til kvótakerfisins. Aðferðafræðin sem valin er til 

þess að nálgast viðfangsefnið er úr hagrænni mannfræði sem telst til félagsvísinda og 

kallast etnógrafísk rannsóknaraðferð. Ritgerðin skiptist í þrjá hluta sem síðan er skipt 

niður í nokkra undirkafla. Fyrsti hluti ritgerðarinnar fjallar um auðlindanýtingu, ástæður 

þess að kvótakerfið var sett á og þróun kvótakerfisins hér á landi. Í öðrum hluta 

ritgerðarinnar er gerð grein fyrir rannsókn sem byggir á  viðtölum við sex sjómenn sem 

búsettir eru á norðurlandi eða suðurlandi og lýsa þau viðtöl reynslu þeirra, skoðunum og 

væntingum. Í þriðja og jafnframt síðasta hluta ritgerðarinnar er efnið tekið saman og 

niðurstöður kynntar.  

Ástæða þess að ég valdi að rannsaka hug sjómanna til kvótakerfisins er sú að málefni 

þetta hefur verið mér lengi vel hugleikið. 

Í lok júlí 1995 stóð ég á stefni frystiskips og veifaði þeim sem stóðu eftir á bryggjuni og 

fylgdust með skipinu leggja af stað úr höfn.  Ég átti fyrir höndum nokkrar vikur í útlegð 

frá Íslandi um borð í veiðiskipi. Líklega var það ævintýraþrá sem varð þess valdandi að 
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ég tók skyndiákvörðun þennan sama dag um að fara með pabba mínum á sjó. Án efa 

hefur þessi 36 daga ferð í norðursjó nánar tiltekið í smuguna þangað sem haldið var til 

veiða haft áhrif á hversu hugleikið kvótakerfið og málefni sjávarútvegs hafa alla tíð verið 

mér. Aldrei hefði mér grunað á þeim tíma að á bak við veiðar fiskiskipa lægi jafn mikið 

regluverk og rannsóknir og raun ber vitni. Frá þessum tíma hefur umræða um kvótakerfið 

verið mér hjartansmál sem og hagsmunir sjávarbyggða og sjómanna og líklega er þetta 

grundvallar ástæða þess að ég valdi að rannsaka hug sjómanna til kvótakerfisins.  

 

1.1  Aðferðir og efnistök 

1.1.1 Rannsóknarefni 
Rannsóknarefni ritgerðarinnar er hugur sjómanna til kvótakerfisins. Lagt var upp með að 

kanna hvaða sjómönnum finnst um kvótakerfið. Rannsóknin byggir á áliti sex sjómanna 

sem stundað hafa sjómennsku um langt skeið og bæði sótt sjóinn fyrir og eftir þann tíma 

sem kvótakerfið var sett á.   

Rannsóknin er tvíþætt og byggir hún annars vegar á etnógrafískri aðferðafræði sem felur 

í sér að   farið var í vettvangsskoðun og heimsóknir til sjómanna og hinsvegar er um að 

ræða gagnaleit í skýrslum og bókum.  Etnógrafísk rannsóknaraðferð snýst um að safna og 

greina upplýsingar frá ákveðnum hóp og leitast við að útskýra hegðan og skoðanir þess 

(Berg, L. Bruce, 2001:133) 

Slík aðferð gefur rannsakandi tækifæri á að skoða og skilja túlkun fólks á þeim 

raunveruleika  sem það býr við. Rannsakandinn fær því tækifæri til að skoða málin frá 

öðru óþekktu sjónarhorni og með því komast nær viðfangsefninu sem í þessu tilfelli er 

hugur sjómanna til kvótakerfisins sem er jafnframt rannsóknarefni ritgerðarinnar.   

Grundvallarhugtök  aðferðafræðarinnar eru menning og gildi sem byggjast á lýsingum og 

túlkun. Slík aðferð  er eins konar mótvægi við hefðbundna vissuhyggju raunvísindanna. 

Rannsóknin felur ekki í sér altækar staðreyndir heldur ýtarlegri lýsingu á söfnuðum 

gögnum.  
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1.1.2 Markmið 
Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvaða ástæður liggja að baki þess að 

kvótakerfi var tekið upp hér á landi og hvernig sjávarútvegur hefur þróast og bera það 

saman við hvað sjómönnum finnst um kvótakerfið. Niðurstöður rannsóknarinnar koma 

fram í seinni hluta rannsóknarinnar.  

 

1.1.3 Gagnaöflun 
Gagnaöflun fór fram með viðtölum við sex sjómenn sem starfað hafa við greinina til 

fjölda ára. Sjómennirnir eru búsettir á norðurlandi eða suðurlandi. Með ítarlegum 

viðtölunum var gerð tilraun til þess að sjá þeirra hugmyndir um það hvernig kvótakerfið 

virkar. Viðtöl með þessum hætti gáfu tækifæri til þess að kynnast sjómönnunum sem 

tóku þátt í rannsókninni og mynda trúnað við þá. Sjálfstætt mat var lagt á trúverðugleika 

viðmælenda hvort sem var í heild eða hluta og jafnframt hvaða upplýsingar var notast við 

í ritgerðina. Reynt var að nýta flestar þær upplýsingar sem komu fram í viðtölunum.  

Viðtölin fóru bæði fram á heimilum viðmælenda eða vinnustöðum þeirra. Viðtölin voru 

öll tekin upp með stafrænum hætti að fyrirframgefnu leyfi viðmælenda.  

Ákveðið var að birta ekki raunveruleg nöfn viðmælenda heldur kynna þá til sögunnar 

með dulnefni. Ástæður þessa eru margvíslegar en sterkust rökin eru þau að stundum voru 

viðkvæm málefni rædd og jafnvel málefni sem varða lögbrot. Þess í stað birtast viðtölin í 

heild sem ítarefni við ritgerðina.  

Viðmælendur rannsakanda hafa stundað sjómennsku á tímabilinu fyrir og eftir að 

kvótakerfið var sett á. Sjómennirnir sem tóku þátt voru því vel til þess fallnir að meta þær 

breytingar sem orðið hafa og deila skoðunum sínum og reynslu eftir margra ára reynslu 

af sjávarútvegi.  

Viðtölin áttu sér stað á tímabilinu 25. september til 30. október 2008. Þau leiddu í ljós 

hvaða álit og upplifun viðmælendur hafa á því kvótakerfi sem notast er við hér á landi.  

Viðtölin leiddu einnig í ljós hvaða úrbætur þeir teldu þarft að gera á kvótakerfinu í 

núverandi mynd til þess að það væri réttlátara gagnvart þeim sem stunda sjómennsku eða 

starfa að atvinnugreininni að einum eða öðrum hætti.Viðtölin fóru ýmist fram á heimilum 
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viðmælenda eða á vinnustöðum þeirra. Viðtölin voru öll tekin upp með stafrænum hætti 

að fyrirframgefnu leyfi viðmælenda.  
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2. Best í heimi? Íslenskur sjávarútvegur og 
kvótakerfið 
Í þessum kafla  verður gerð stutt grein fyrir helstu þáttum og bakgrunni kvótakerfisins en 

lög um fiskveiðistjórnun og frjálst framsal aflaheimilda hafa valdið langvarandi deilum 

sem varða réttlæti og eignarrétt og hefur mikil ósamstaða ríkt um skipulag 

fiskveiðistjórnar á Íslandi. Umræðan um fiskveiðistjórnunarkerfið hefur verið bæði í 

höndum stjórnmálanna og fræðimanna auk þess sem kvótakerfið er tíðrætt við 

eldhúsborð landsmanna. Sitt sýnist hverjum enda er um að ræða málaflokk sem snýr að 

pólitískri ákvörðunartöku, efnahag landsins, efnahag einstaklinga og samfélagslegra 

þátta. 

Íslandsmið eru með þeim betri sem gerast en það kemur til vegna legu landsins sem 

liggur á tveimur neðansjávarhryggjum (Sigfús Jónsson, 1984:51).  Á Íslandsmiðum er 

ríkulegt magn af fiski en þorskurinn er sú tegund sem frá upphafi hefur gefið af sér mestu 

verðmætin (Jón Þ. Þór,  2002:15). Fiskveiðar hafa séð þjóðinni fyrir mat en auk þess 

hefur sjávarútvegur skipt gríðarlega miklu máli fyrir efnahagslega framför þjóðarinnar. 

Sjávarútvegur byggir framlag sitt til landsframleiðslu á nýtingu náttúruauðlinda eða með 

veiðum og vinnslu fiskistofna. Því án þeirra værisjávarútvegur ekki mögulegur. 

Sjávarútvegur hefur mikla þýðingu fyrir íslenskan þjóðarbúskap ef tekið er mið af 

hagtölum.  Af heildar útflutningsafurðum Íslendinga hafa sjávararafurðir verið um 60 til 

75% og hafa þær aflað um 40 til 55% gjaldeyristekna síðustu tveggja áratuga. Hlutdeild 

sjávarútvegsins hefur samkvæmt þjóðhagsreikningum verið í landvinnslu um 10 til 15% 

á þessum sama tíma. Af því má ráða að mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskan 

þjóðarbúskap sé gríðarlegt. Hinsvegar segja þjóðhagsreikningar ekki alla söguna þegar 

kemur að því að telja sjávarútveg til grunnatvinnuvega í íslensku efnahagslífi.  

Grunnatvinnuvegir eru þeir atvinnuvegir sem skipa undirstöðu efnahagslífsins eða önnur 

efnahagsstarfsemi byggist í einhverjum mæli á tilveru grunnatvinnuvegs (Ragnar 

Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005).  
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Hér á landi varð tæknivæðingin sem hóf innreið sína í sjávarútveg í byrjun 20. aldar til 

þess að auka á hagræðingu í sjávarútvegi sem síðan með beinum og óbeinum hætti  blés 

lífi í aðra tengda starfsemi (Sigfús Jónsson, 1984:20). 

 Rök hafa verið færð fyrir því að allar helstu hagsveiflur á 20. öldinni hafi átt rætur að 

rekja til sveiflna í sjávarútvegi (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). Fyrir utan 

efnahagslegt mikilvægi gegnir sjávarútvegur einnig mikilvægu samfélagslegu hlutverki 

fyrir íslenskt samfélag og samfélagsgerð þar sem byggð á Íslandi þróaðist að einhverju 

leyti eftir því hvernig aðgengi hefur verið að fiskimiðum. Miklar breytingar í sjávarútvegi 

og stefnubreyting hefur einnig haft eitthvað að segja um hvernig búseta á Íslandi hefur 

þróast. Sjávarþorp eru dæmi um slíkt og byggðust þau upp á útgerð og þeim störfum sem 

sköpuðust af sjávarútvegi (Sigfús Jónsson, 1984:14–19).  

 

2.1 Auðlindanýting/Auðlindastjórn 

Lengi vel voru fiskimiðin nýtt sem samgæði sem öllum var frjálst að nýta sér (Þorgeir 

Örlygsson, 1999:26). Hagfræðilegt sjónarmið á slíkar auðlindir er að þær séu samgæði 

eða sameign. Enginn einn getur hindrað annan í að njóta þeirra gæða, heldur hafa allir 

sama óhefta aðganginn að auðlindinni (Weimer og Vinning, 1999:72–94). Margar 

náttúruauðlindir sem eru í sameign hafa ekki verið nýttar á sem hagkvæmnasta hátt. 

Fiskistofnar eru ein af þeim náttúruauðlindum þar sem skynsamlegri nýtingu hefur verið 

ábótavant víðs vegar um heim og hefur ofnýting þessara auðlinda skapað vandamál. 

Opinn aðgangur og frjálsar veiðar hafa leitt af sér ofveiði sem setur fiskistofna í hættu. 

Þetta vandamál er algengt vandamál náttúruauðlinda sem eru í sameign og engin lög 

kveða á um nýtingarrétt og engar hindranir á aðgengi manna. Slíkum auðlindum er hætt 

við ofnýtingu auk þess sem viðskipti með þessi gæði gefa af sér minni ábata því ekki er 

um að ræða frjálsa myndun á markaði og markaðsverði og verða þau því af leiðsögn 

markaðsafla að miklu leyti. Afleiðingar þess að hafa algjörlega óhindraðan aðgang að 

náttúruauðlindum geta orðið mjög slæmar fyrir efnahagsástandið til lengri tíma. Því þykir 

það æskilegt að taka upp einhverskonar stjórn á nýtingu þeirra auðlinda sem ekki eru í 

séreign (Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, 2005). 
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Hér á landi jukust ríkisafskipti töluvert á síðari hluta seinustu aldar sem má telja meðal 

veigamestu þátta í breyttri samfélagsgerð og byggðarþróun. Afskipti ríkisins af 

sjávarútvegi voru verulega takmörkuð fram til ársins 1930 en fram að þeim tíma var lítið 

um rannsóknir í þágu sjávarútvegs. Mikil breyting varð hinsvegar á fjórða áratugnum 

þegar ríkisafskipti jukust til muna. Frá þeim tíma eða allt frá 1939 hafa afskipti ríkisins 

aukist jafnt og þétt og haft veruleg áhrif á stefnumótun í sjávarútvegsmálum. Meðal 

þeirra ástæðna sem lágu að baki auknum ríkisafskiptum var vaxandi miðstýring í 

efnahagslífinu og eftirlitsstarfsemi tengd ofnýtingu sjávarauðlinda sem sköpuðust 

samhliða aukinni tækniþróun í sjávarútvegsgreinum og voru lög um nýtingarrétt 

sjávarauðlinda sett árið 1976 (Sigfús Jónsson, 1984:29). 

 

2.2  Tæknivæddari sjávarútvegur 

Á síðustu öld varð eitt mesta framfaraskeið Íslandssögunnar og efnahagsleg framför 

þjóðarinnar mikil (Sveinn Hjörtur Gíslason, 1999:22). Upp úr aldamótum 1900 varð 

innreið vélvæðingar í greininni sem varð til þess að efla samstarf og auka sérhæfingu á 

ýmsum sviðum sjávarútvegs en hér á landi er sjávarútvegi skipt upp í fjögur svið. Það eru 

fiskveiðar, fiskvinnsla, útflutningur sjávarafurða og stjórnsýsla og rannsóknir (Sigfús 

Jónsson, 1984:17). 

 Sú breyting sem helst ber að nefna og átti sér stað á þessum uppgangstímum er þegar 

togarar og vélbátar leystu af hólmi eldri gerðir veiðiskipa. Í kjölfar þessara nýju tegunda 

veiðiskipa breyttust veiðarfæri og tæki til fiskvinnslu sem varð til þess að afkastageta 

veiðiskipa jókst verulega (Sigfús Jónsson, 1984:22).  Það er óhætt að fullyrða að 

sjávarútvegur hafi víðast hvar í heiminum tekið stakkaskiptum á síðustu öld vegna 

aukinnar tækni, bættra vinnuskilyrða og aðbúnaðar í sjávarútvegsgreinum. Aukin tækni 

sem leiddi til aukinna afkasta veiðiskipa varð til þess að fleiri störf urðu til innan 

greinarinnar sem  höfðu jákvæð áhrif á starfstengdar greinar í sjávarþorpunum (Sigfús 

Jónsson, 1984:21). Þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað á síðastliðinni öld urðu til 

þess að þarfir sjávarútvegsgreinarinnar breyttust úr því að þurfa mikinn mannskap í það 

að þurfa mikið fjármagn. Veiðiskipin fóru sífellt stækkandi og mikil fjölgun varð á 

skipaflota Íslendinga. 
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 Tilkoma nýrra og tæknivæddari veiðiskipa varð til þess að árstíðasveiflur jöfnuðust út. 

Verkunaraðferðir breyttust til muna með tilkomu vélræns vinnslubúnaðar eins og 

flatningsvéla og flökunarvéla á seinni hluta síðustu aldar. Fiskvinnslan varð að sjálfstæðri 

atvinnugrein og útflutningur færðist úr höndum einstakra kaupmanna yfir til stærri 

útgerðarfélaga og fyrirtækja (Sigfús Jónsson, 1984:19–20). Aukin afköst veiðiskipa, 

fjölgun daga sem veiðiskip gátu lagt til veiða varð til þess að of mikið var veitt og hætt 

varð við ofnýtingu eftir því sem landaður afli tók að minnka (Sigfús Jónsson, 1984:22). 

Til þess að sporna gegn ofnýtingu sem skapar hættu á að fiskistofnar þurrkist út var tekið 

upp aflamarkskerfi sem lýsti sér í því að einstaklingsbundin skipakvóti var settur á 

síldveiðar árið 1976 (Sveinn Hjörtur Gíslason, 1999:22). 

 

2.3 Fyrir tíma auðlindastjórnunar í íslenskum sjávarútvegi 

Fram til ársins 1976 eða sama ár og íslenska fiskveiðilögsagan var færð út í 200 mílur var 

aðgangur að sjávarauðlindum opinn öllum þeim sem vildu halda til veiða. Fram til ársins 

1976 hafði fiskveiðilögsagan verið færð út í nokkrum skrefum. Mörg erlend veiðiskip 

höfðu fram til þess tíma veitt á 

því svæði sem nú tilheyrir 

íslenskri landhelgi.  

Með útvíkkun landhelginnar var 

öðrum en Íslendingum gert 

óheimilt að veiða innan 200 

mílna frá Íslandsströnd.  

Störfum í sjávarútvegi sl. öld 

fór ört fjölgandi og afkastageta 

veiðiskipa varð mun meiri en áður 

eða sem nemur 1400% aukningu á afkastagetu veiðiskipa á milli 1945 og 1997 en á sama 

tíma hafði verðmæti afurða á Íslandi aðeins vaxið um 300%, sjá mynd.  Fjölgun starfa í 

sjávarútvegi og verðmætasköpun af sjávarafurðum fylgdist því ekki að (Birgir Þ. 

Runólfsson og Ragnar Árnason, 2001:24). 

Mynd 1.  Sýnir samband milli afkastagetu veiðiskipaflotans og afla 
verðmæti. (Birgir Þ. Runólfsson og Ragnar Árnason, 2001:24) 
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 Rannsóknir Hafrannsóknarstofnunar gáfu til kynna að ásigkomulag fiskistofna væri ekki 

nægilega gott og því var farin sú leið að setja takmarkanir á hversu mikinn afla veiðiskip 

máttu fiska árið 1967. Hnignun fiskistofna varð mikið áhyggjuefni og ljóst þótti að 

veiðiskipafloti Íslendinga væri of stór og afkastageta hans of mikil (Birgir Þ. Runólfsson 

og Ragnar Árnason, 2001:24).  

2.4 Landhelgi Íslands 

Það tók Íslendinga 75 ár að ná fullu forræði yfir fiskimiðum kring um íslandsstrendur en 

fiskveiðilögsagan var færð í 200 sjómílur árið 1976. Það sama ár voru fyrstu 

veiðitakmarkanirnar settar á og þá á síldveiðar (Upplýsingaveita 

sjávarútvegsráðuneytisins, e.d.). Fiskveiðilögsaga Íslendinga var færð út í nokkrum 

skrefum á þessu 75 ára tímabili. 

 Í fyrstu lýsti Ísland yfir þriggja sjómílna landhelgi árið 1901 sem gilti til ársins 1952. 

Árið 1952, eða þegar samningar við Breta og Dani féllu úr gildi, færðu Íslendingar 

landhelgi sína í fjórar sjómílur. Landhelgin var færð í 12 sjómílur árið 1958 og árið 1972 

var fiskveiðilandhelgin færð í 50 sjómílur. Síðasta skrefið var stigið til fulls þegar 

Íslendingar færðu fiskveiðilögsögu sína árið 1975 í 200 mílur. Útfærsla 

fiskveiðilandhelginnar mætti mótspyrnu annarra ríkja sem fram til þessa höfðu stundað 

veiðar innan þess svæðis. Þær deilur sem upp komu þegar Íslendingar færðu út 

fiskveiðilandhelgi sína í 200 mílur hlutu nafnið „þorskastríðið“. Íslendingar fengu síðan 

að fullu viðurkenningu á 200 mílna fiskveiðilandhelgi sinni í maí árið 1976 

(Upplýsingaveita sjávarútvegsráðuneytisins, e.d.). 

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar var byggð á landgrunnslögum. Landgrunnslög tóku gildi 

árið 1948 og fjalla um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins. Landgrunnslögin 

voru lögð til grundvallar fyrir útfærslu fiskveiðilandhelginnar. Í þeim lögum er 

sjávarútvegsráðherra gefin heimild til þess að ákveða takmörk verndarsvæða við strendur 

Íslands innan endimarka landgrunnsin (Upplýsingaveita sjávarútvegsráðuneytisins,e.d.). 

Árið 1994 öðlaðist hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna gildi. Ísland varð fyrst allra 

ríkja til þess að fullgilda samninginn árið 1985 en samningurinn felur í sér gildandi 

þjóðarrétt á nýtingu og auðlindum hafsins (Upplýsingaveita sjávarútvegsráðuneytisins, 

e.d.).  
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2.2 Fiskveiðistjórnun 

Kenningar hagfræðinnar kveða á um að opinn aðgangur og frjáls samkeppni í fiskveiðum 

leiði til of mikillar sóknar sem veldur því að gengið er of nærri stofnunum. Efnahagslegur 

ávinningur verður meiri til lengri tíma litið ef um einhverskonar fiskveiðistjórnun er að 

ræða (Jóhannes Nordal og flr., 2000:33). Fjölmörg sjónarmið eru um fiskveiðistjórnun en 

einkum ber að nefna líffræðilega þáttinn og þann hagræna.  

Líffræðilega sjónarmiðið um fiskveiðistjórnun byggir á því að stærð og afkastageta 

fiskistofna sé takmörkuð. Þessar takmarkanir ráðast af náttúrulegum þáttum eins og 

fæðuframboði til fiskistofnsins og umhverfis hans. Ekki er hægt að ganga meira á 

fiskistofnana en stærð þeirra segir til um. Líffræðilega sjónarmiðið um fiskveiðistjórnun 

snýst því um hver heildarstærð fiskistofnsins er. Slíkt sjónarmið dugir ekki til verndunar 

fiskistofna því það myndi að öllum líkindum leiða til þess að stofninn þurrkaðist út eða 

honum yrði útrýmt. Því er farið þá leið að velja sjálfbærar fiskveiðar (Gylfi Þ. Gíslason, 

1991:42). 

Sjálfbærar fiskveiðar eru veiðar þar sem settar eru takmarkanir á þann afla sem má veiða. 

Slíkar takmarkanir eru gerðar til þess að fiskistofnar geti staðið til frambúðar. Ekki er 

tekið meira úr fiskistofninum en sem nemur stækkun hans. Haldist stofnstærðin óbreytt í 

ákveðinn tíma geta fiskveiðar haldið áfram með því móti sem þær hafa verið (Jóhannes 

Nordal og flr., 2000:103,129).  

Hafrannsóknarstofnun og fiskifræðingar fara með það hlutverk að rannsaka lífríki sjávar 

og fiskistofna. Þær rannsóknir eru síðan lagðar til grundvallar því magni sem veiða má 

hverju sinni eða þeim heildarafla sem veiða má án þess að skaða stofnstærðina (Jóhannes 

Nordal og flr., 2000: 142-143). Eitt af hagrænu sjónarmiðunum við stjórnun fiskveiða er 

að of mörg veiðiskip eru gerð út og er rekstrarkostnaður of mikill. Ótakmarkaður 

aðgangur að auðlindinni veldur því að of mikill kostnaður er lagður í tækjabúnað sem 

eykur hættu á offjárfestingum í tækjabúnaði.  Fjöldi veiðiskipa verður of mikill og of dýr 

í rekstri. 
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 Hagræna sjónarmiðið á fiskveiðar er að ríkisvaldið skilgreini eignarétt og nýtingarrétt til 

þess að auka hagkvæmni í rekstri innan greinarinnar og svo hún verði sem arðbærust 

(Jóhannes Nordal og flr., 2000:131). Hagræna sjónarmiðið á fiskveiðistjórnun er því að 

aðgangur manna getur ekki verið óhindraður heldur verði auðlindinni að vera stjórnað 

með því að setja á hana nýtingarrétt og að aðgangur og nýting séu takmörkuð (Jóhannes 

Nordal og flr., 2000:129-131). 

 

2.2.1 Fiskveiðistjórn á Íslandsmiðum 
Fiskveiðistjórnun grundvallast helst af tveimur atriðum, annarsvegar því að koma í veg 

fyrir ofveiði með því að friða fiskistofna og hinsvegar að vinna gegn skaðlegum veiðum. 

Fiskveiðistjórnun er byggð á samþykkt laga og því valdi sem Alþingi veitir 

sjávarútvegsráðherra (Hafrannsóknarstofnun, e.d.). 

 Hér á landi er það liður í fiskvernd og fiskveiðistjórn að stýra fiskveiðum með 

einstaklingsbundnum aflaheimildum sem byggja á íslenskum lögum um fiskveiðistjórnun 

(Costello, Gaines og Lynham, 2008:1678–1681). Fiskveiðistjórnun byggir á lögum  um 

vísindalega verndun landgrunnsins (49/1948), lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands (79/1997), Lögum um umgengni við nytjastofna sjávar, (57/1996), og einnig 

byggir hún á lögum um stjórn fiskveiða (38/1990).  Fiskveiðistjórnun snýst um að setja 

takmarkanir á þann afla sem leyft er að veiða með það að leiðarljósi að tryggja 

hagkvæma nýtingu fiskistofnanna. Fiskveiðistjórnun felur bæði í sér reglur um hvaða 

veiðarfæri megi nota og á hvaða svæðum megi stunda veiðar.  

Aflaheimildirnar eða kvótinn er ákveðin aflatala sem er úthlutað til einstaklinga  sem 

síðan er hluti þess heildarafla sem heimilt er að veiða á hverju fiskveiðiári 

(Hafrannsóknarstofnun, e.d.). Slíkar takmarkanir á veiðar eru þekktar víðar en hér á landi 

því í Ástralíu, Nýja-Sjálandi og víða í Bandaríkjunum og Kanada hefur verið notast við 

slíkar veiðitakmarkanir (Costello og flr.,2008, bls. 1678–1681). Sjávarútvegi Íslendinga 

svipar mest til sjávarútvegs Norðmanna, Færeyinga og Nýsjálendinga en þessar þjóðir 

eiga það sameiginlegt að búa við svipað náttúrufar og nýta sömu fiskistofna. Þessar 

þjóðir hafa einnig svipað starfsfyrirkomulag og stefnur þegar kemur að sjávarútvegi 

(Sigfús Jónsson, 1984:17). 
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Kvótakerfin sem ríkin notast við hafa samkvæmt rannsóknum Costello og Lynham gefist 

vel og hefur verið sýnt fram á það að kvótakerfi bindi enda á ofveiði, ofnýtingu sjávar og 

hafi verndandi áhrif á fiskistofna og sjávarlífríki. Í september 2008 birtist grein um 

rannsókn Costello, Gaines og Lynhams sem leiddi það í ljós að ástand fiskistofna á þeim 

svæðum þar sem óheftur aðgangur er að fiskistofnum er mun verra en í þeim löndum sem 

hafa veiðitakmarkanir líkt og kvótakerfi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að 

þriðjungur þeirra landa sem hafa óheftan aðgang að veiðum standa frammi fyrir hruni 

fiskistofna á fiskimiðum. Veiðisvæði þar sem aðgangur er heftur standa mun betur að 

vígi en þau svæði þar sem veiðar eru gefnar frjálsar (Costello og flr., 2008:1678–1681). 

Rannsóknir annara fræðimanna hafa gefið sömu vísbendingar um minnkandi stofnstærð 

fiskistofna (Warm, B., 2009). 

 

2.2.2 Opinberar stofnanir 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hefur tvær stofnanir sem eru ráðgjafar þess 

varðandi fiskveiðar en það eru Hafrannsóknarstofnun og Fiskistofa auk þess sem 

Verðlagsstofa skiptaverðs heyrir undir Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið 

(Hafrannsóknarstofnun, e.d.). Hafrannsóknarstofnun er stærsta rannsóknarstofnun á sviði 

haf- og fiskirannsókna hér á landi. Samkvæmt lögum gegnir hún ráðgjafarhlutverki sem 

varðar skynsamlega nýtingu sjávarauðlinda og er fjármögnuð að mestu leyti með 

ríkisfjárlögum. Hlutverk stofnunarinnar er þríþætt en í því felast rannsóknir á hafinu og 

lífríki þess, ráðgjöf til stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu á auðlindum hafsins og 

upplýsingamiðlun til stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjávarútvegi og almennings 

(Hafrannsóknarstofnun, e.d.). 

Fiskistofa heyrir einnig undir Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og kemur það í 

hennar hlut að annast framkvæmd laga um stjórn fiskveiða auk þess sem hún hefur hefur 

eftirlit með fiskveiðum og sér um álagningu gjalds vegna ólögmæts sjávarafla. Þá 

framfylgir Fiskistofa lögum um meðferð sjávarafurða, hefur eftirlit með framleiðslu 

þeirra og sér um söfnun, úrvinnslu og dreifingu upplýsinga varðandi fiskveiðar og 

vinnslu sjávarafurða. Fiskistofa gegnir því hlutverki að tryggja til frambúðar 
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hámarksafrakstur Íslendinga af ábyrgri nýtingu auðlinda hafsins með stjórnun og eftirliti 

á þeim þáttum sem snúa að veiðum og vinnslu (Fiskistofa, e.d.). 

Fyrir utan þessar tvær stofnanir, Hafrannsóknarstofnun og Fiskistofu, gegnir 

Verðlagsstofa skiptaverðs einnig mikilvægu hlutverki. Það kemur í hennar hlut að 

fylgjast með verðmyndun sjávarafla á mörkuðum. Hlutverk Verðlagsstofu skiptaverðs er 

að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu 

uppgjöri. Verðlagsstofa birtir upplýsingar um fiskverð og reynir að hafa sem minnst áhrif 

á verðlag og frjálsa samninga. Verðlagsstofa hefur rétt til íhlutunar ef grunur leikur á að 

ekki sé farið að lögum í sölu og samningum (Verðlagsstofa skiptaverðs, e.d.). 

Mánaðarlega birtir Verðlagsstofan nýjar upplýsingar frá Fiskistofu um fiskverð og 

upplýsingar frá Hagstofu um þróun afurðaverðs. Vikulega eru svo birtar upplýsingar frá 

fiskmörkuðum. Auk þess annast Verðlagsstofa upplýsingaöflun fyrir úrskurðarnefnd 

sjómanna og útvegsmanna, sem ákvarðar fiskverð í þeim málum sem til hennar berast. 

Bæði samtök sjómanna  og útvegsmanna geta sent mál til úrlausnar úrskurðarnefndar og 

Verðlagsstofu. Verðlagsstofa starfar eftir lögum um Verðlagsstofu skiptaverðs og 

úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna nr. 13/1998. Lögum samkvæmt ber að senda 

Verðlagsstofu alla samninga sem gerðir eru á milli áhafnar og útgerða. Útgerð sem selur 

afla til eigin vinnslu er skylt að gera samninga (Verðlagsstofa skiptaverðs, e.d.). 

2.2.3 Takmarkanir þykja nauðsynlegar 

Rannsóknir hafa leitt það í ljós að fiskistofnar hafa tekið að hnigna víðast hvar og er 

ofnýting sjávarauðlinda og ofveiði heimsvandi en ekki séríslenskt vandamál. Fræðimenn 

telja nauðsynlegt að takmarka veiðar og vernda fiskistofna og benda jafnframt á að ef 

ekkert er aðhafst sé hætt við að fiskistofnar hrynji innan tveggja áratuga víðsvegar um 

heiminn. Ástæða þeirrar hættu sem fiskistofnum stendur ógn af má meðal annars rekja til 

þess að víða eru stefnur í fiskveiðistjórnun ekki nægilega skilmerkilegar og þekkingu og 

opinberri umræðu er ábótavant (Costello og flr., 2008:1678–1681). 

Fyrstu heimildir um takmarkanir sem settar voru á veiðar hér á landi er að finna í 

Grágásarlögum. Þegar byggð á Íslandi tók að myndast við sjávarsíðu þótti nauðsyn að 

setja reglur um rétt manna til þess að sækja miðin. Ákvæði fyrstu reglu um fiskveiðar í 2. 

kapítula rekabálks Jónsbókar er skilgreining á netlögum og er eftirfarandi: 
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„En þat eru netlög utast er selnet stendr grunn .XX. möskva djúpt at fjöru ok koma þá upp ór sjá.“ 

 Í landbrigðaþætti Staðarhólsbókar má einnig sjá sömu reglu en þar segir:  

Eftir kristnitöku hér á landi var gerð breyting og bættist við ákvæði um að rétt væri að  

„Allir menn eiga að veiða fyrir utan netlög að ósekju ef vilja. Þar eru netlög yst í sæ er 

selnet stendur grunn, tuttugu möskva djúpt af landi eða af skeri og komi flóð upp að fjöru, 

þá er þinur stendur grunn. En fyrir það utan á hver að veiða að ósekju er vill.“ (Grágás II, 

bls., 514). 

ráða skipi til hafna helgan dag en voru það fram til ársins 1967 einu takmarkanir á 

fiskveiðar sem vitað er um hér á landi (Jón. Þ. Þór, 2002:37). Fljótlega eftir að landhelgin 

var færð út eða árið 1967 þótti sýnt fram á það að ef fiskistofnar á Íslandsmiðum ættu 

ekki deyja út yrði að koma á fót skilvirku stjórnkerfi fyrir veiðar á fiskimiðum (Sveinn 

Hjörtur Gíslason, 1999:23). Takmarkanir á veiðum sem settar voru á árið 1967 byggðust 

á skýrslu Hafrannsóknarstofnunar sem kom út árið 1975 og fékk viðurnefnið „svarta 

skýrslan“.Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar heitir réttu nafni: Ástand fiskistofna og 

annarra dýrategunda á Íslandsmiðum og nauðsynlegar friðunaraðgerðir innan íslenskrar 

fiskveiðilandhelgi. Í skýrslunni, sem fjallaði um ofveiði og nýtingu á þeim fiskistofnum 

sem eru á Íslandsmiðum, kom fram að fiskistofnum væri hætta búin því of mikil sókn 

hefði leitt til þess að stofnstærð fisksins hefði tekið að hnigna og þá aðallega 

þorskstofninum sem var hvað verðmætasta sjávarafurð Íslendinga. Því var því gripið til 

þess ráðs að setja takmarkanir á þorskveiðar (Sigfús Jónsson, 1984:37).  

Við rannsóknir á áhrifaþáttum stofnstærða hefurtveimur módelum verið beitt. Annað 

þeirra er kennt við Schafer en hitt við Beverton–Holt. Schafer-módelið sem er töluvert 

einfaldara leitast við að útskýra breytingar á lífþyngd stofnsins í heild en Beverton-Holt-

módelið byggir á útreikningum breytilegrar lífþyngdar hvers árgangs fyrir sig (Sigfús 

Jónsson, 1984:37). Módelin virka þannig að gert er ráð fyrir því að á ákveðnum 

takmörkuðum svæðum í hafinu sé um að ræða svæði þar sem einn fiskistofn lifir. 

Fæðuframboð er talið stöðugt og því er ekki tekið tillit til þeirra þátta (Sigfús Jónsson, 

1984:37). 
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2.2.4  Kvótakerfið verður til 
Þegar lög um stjórn fiskveiða voru sett árið 1983 og kvótakerfið innleitt var það markmið 

laganna að fækka veiðiskipum, byggja upp þorskstofninn og efla byggð sjávarþorpa 

landsins (Níels Ársælsson, 2003). Innleiðing stjórnar á botnfiskveiðum var samþykkt af 

ríkisstjórninni haustið 1983 og var bátum úthlutuð ákveðin aflatala sem þeim var heimilt 

að fiska á ákveðnu tímabili.  Samþykktin á þessum lögum var tímabundin og átti að 

endurskoða eftir ár en var þá framlengd (Sigurjón Bjarnason, 1999:12). Því tóku lög um 

fiskveiðistjórnun gildi í byrjun árs 1984. Bátum var þá skylt að fara eftir þeirri 

aflahlutdeild sem þeim hafði verið úthlutað. Úthlutanirnar tóku mið af veiðireynslu 

bátanna, hversu miklum 

afla þeir hefðu landað árin 

1980 til 1983. (Sigurgeir B. 

Kristgeirsson, 2007:130). 

Úthlutun kvóta 

endurspeglaði fyrst og 

fremst dreifingu útgerðar á 

árunum 1981 til 1983 en 

þau ár voru notuð til 

viðmiðunar við úthlutunina 

(Byggðastofnun, 1999:12).   

 

Útgerðum var veitt heimild til þess að velja um hvort bátar þeirra væru gerðir út á 

sóknarmarki eða aflamarki (Sigurgeir B. Kristgeirsson, 2007:130).  Aflamark gengur út á 

tvær meginhugmyndir. Annarsvegar er það sjávarútvegsráðherra sem ákvarðar um 

heildaraflamark fyrir allan veiðiskipaflotann og hinsvegar fasta hlutdeild útgerða í 

heildaraflamarki.sbr. 3.gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. 

Takmarkanirnar sem settar voru á voru kallaðar kallað skrapdagakerfi, en fljótt þóttu 

gallar þess kerfis of miklir til þess að því yrði haldið við því skrapadagakerfið leiddi til 

Mynd 2 sýnir hversu mikill afli hefur verið veiddur í hverri tegund 
fyrir sig frá árinu 1945. Tölulegar upplýsingar fengnar af Hagstofan.is 
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þess að mikil samkeppni skapaðist um að ná sem mestu af fyrirfram ákveðnum 

heildarkvóta fyrir allan veiðiskipaflotann. Skrapdagakerfið sem notast var við hér á landi 

árin 1976 til 1983 byggðist hvort tveggja á úthlutun veiðiheimilda til veiðiskipa og einnig 

hámarki daga sem þeir máttu fara á veiðar miðað við hlutfall þorsks við aðrar 

fisktegundir. Skrapdagakerfið er því nokkurs konar blanda af aflamarkskerfi og 

sóknartakmarkana (Annas Sigmundsson, 2003). Eftir að í ljós kom að skrapdagakerfið 

var ekki að virka eins og lagt var upp með var aflamarkskerfið fest með lögum sem tóku 

gildi í byrjun árs 1984 (Sigurgeir B. Kristgeirsson, 2007:129). Bátar á sóknarmarki fengu 

úthlutað ákveðnum dögum sem þeir máttu veiða og gilti þá einu um veiðar á tegundum 

eins og ufsa, ýsu, grálúðu, karfa og fleiri tegundum sem ekki voru bundnar 

veiðitakmörkunum. Þær tegundir máttu þeir sem voru á sóknarmarki sækja í frjálst og 

voru því sóknarmarksbátarnir aðeins með takmarkaðar veiðiheimildir á þorski (Friðrik 

M. Baldursson og Flr, 2001:27). 

Þegar aflahlutdeildir voru settar á skip í byrjun árs 1984 miðaðist hlutdeild skipsins við 

aflareynslu þeirra síðustu þrjú ár. Í megindráttum var aflahlutdeild þeirra miðuð við 

meðalhlutdeild í þeim afla tegunda sem settar voru á árunum 1980 til 1983 og voru undir 

aflamarki (Sigurgeir B. Kristgeirsson, 2007, bls. 130). Við þessi nýju fiskveiðilög með 

upptöku aflamarkskerfisins var veiðum á Íslandsmiðum nú stjórnað eftir einum 

landskvóta. Grundvallarviðmið aflamarks er sú þyngd aflans sem er mælieiningin á 

hversu mikið má sækja. sbr. 17.gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990). Aðeins 30% af 

heildarþorskafla voru veidd af kvótaskipum árið 1986 en milli áranna 1988 og 1990 hafði 

hlutfall þess vaxið um 50%. Á árunum 1986 til 1987 var útgerðarmönnum gefinn kostur 

á því að auka aflahlutdeild sína með því að flytjast yfir í aflamarkskerfið úr 

sóknamarkskerfinu (Axel Hall, Ásgeir Jónsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þ. 

Herbertsson. 2001). 

 

2.2.5 Frjálst framsal aflaheimilda 

Kvótakerfið eins og það er í núverandi mynd varð til með lagasetningu árið 1990. Á milli 

áranna 1985 og 1990 var veiðiskipum gefinn kostur á því að velja á milli sóknarmarks 

eða aflamarks. Mörg veiðiskipanna nýttu sér sóknarmarkskerfið.   
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 Eftir breytingu á lögum um stjórn fiskveiða árið 1990 var öllum veiðiskipum 6 

brúttórúmlestir og stærri sett samræmt aflamark. Þeim veiðiskipum sem voru með lágt 

aflamark var úthlutað bótum  til þess að þau næðu meðaltali í sínum 

veiðiskipaflokki(Axel Hall og flr., 2001). Eftir breytingar á lögum um fiskveiðistjórn 

varð flutningur aflaheimilda milli veiðiskipa heimil. Því er nú hægt að flytja aflaheimildir 

milli veiðiskipa. Á hverju fiskveiðiári er aðeins heimilt að flytja frá skipi helming þess 

afla sem úthlutað hefur verið á veiðiskipið talið í þorskígildum. Flutningur á aflahlutdeild 

eða varanlegum kvóta er ekki aðeins takmarkaður með þessum hætti heldur þarf sérstök 

leyfi og staðfestingu frá Fiskistofu til þess að slíkur flutningur megi eiga sér stað. 

Ákveðnar reglur um hvað einstökum aðilum er heimilt að ráða yfir miklum hluta 

aflahlutdeilda eru í gildi. Takmörkunin á bæði við um hlutfall af einstökum 

fiskitegundum en einnig hlutfall af heildaraflaheimildum í þorskígildum (Fiskistofa. 

E.d.). Heildarstærð afla sem fiska má er gefin út árlega og liggja þar að baki rannsóknir 

frá Hafrannsóknarstofnun. Bátarnir geta því nú skipt á milli sín kvóta, keypt, selt eða 

leigt. Allur afli sem er landað er skráður sem hluti af heildarkvóta bátsins. Fari hann fram 

yfir veiðiheimildir er bátunum gert skylt að kaupa þær veiðiheimildir sem upp á vantar 

eða 20% sem fara fram yfir eða þeir fá að taka 5% af kvóta næsta árs (An Icelandic 

success, 2008). 

Frjálst framsal aflaheimilda kann að hafa  haft margvísleg áhrif í för með sér, bæði 

samfélagsleg og efnahagsleg. Eftir 1990 þegar frjálst framsal varð heimilt hefur 

eignarhald á aflaheimildum tekið að safnast á færri hendur (Jóhannes Nordal og flr,  

2001:24-25) og breytt dreifingu aflaheimildanna (Steinn Ólafsson 2005:12). Slíkt má 

rekja til sameiningar og samruna sjávarútvegsfyrirtækja þó er eignaraðild talin vera 

nokkuð dreifð. Fólksflutningar frá landsbyggðinni hafa aukist til muna á síðustu 20 árum 

og er líklegtað frjálst framsal aflaheimilda hafi haft áhrif á starfsemi fiskvinnslufyrirtækja 

á landsbyggðini. Þótt tilkoma aflamarkskerfis með frjálsu framsali hafi áhrif á 

samþjöppun og sameiningu sjávarútvegsfyrirtækja og búferlaflutninga manna er erfitt að 

alhæfa um að slíkt sé einungis afleiðing af frjálsu framsali (Jóhannes Nordal og flr, 

2000:42). Af úthlutuðum aflaheimildum hefur tæplega 90% aflans skipt um hendur frá 

því 1991 eftir að heimilt varð að kaupa og selja aflaheimildir og verðmyndun á óveiddum 

fisk hófst. (Landssamband íslenskra útvegsmanna, 2008). Lögin þau sem tóku gildi árið 



19 
 

1990  eru endurtekning á fyrri lögum um stjórn fiskveiða en það sem skilur á milli þeirra 

er gildistími laganna. Í fyrri lögum var kveðið á um að gildistími laganna væri eitt til tvö 

ár en lögin sem nú eru í gildi hafa tímamörk, eða þar til annað verður ákveðið (Guðbjörn 

Jónsson, 2003:26). 
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2.2.6 Byggðarvandamál 
Hér á landi er fólksflutningur frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins alvarlegur 

vandi. Á síðastu áratugum 

hafaflutningarnir til 

höfuðborgarsvæðisins aukist 

mjög og hefur íbúum 

landsbyggðarinnar fækkað ört. 

Störfum á landsbyggðinni hefur 

tekið að fækka og þá sérstaklega 

í fiskvinnslu. Aðalorsakir 

fólksflutninga af landsbyggðinni 

til höfuðborgarsvæðisins eru 

meðal annara þær miklu 

breytingar sem orðið hafa á 

sjávarútvegi. Eins og sjá má á 

mynd 3 hefur stöðug fólksfjölgun verið á höfuðborgarsvæðinu frá því um aldamótin 

1900. Alvarlegast er þó ástandið á þeim stöðum sem eru afskekktir eða hafa hátt hlutfall 

ásrverka við sjávarútveg. Breyttir atvinnuhættir eru taldir hafa rýrt stöðu þessara svæða.  

Þrátt fyrir að markaðsöflin hafi áhrif á búsetu í landinu verður að líta til þess að í þeim 

byggðum sem umræðir liggur mikil fjármunaeign í formi húsnæðis og þjónustu. Stefán 

Ólafsson prófessor kemst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni Búseta á Íslandi sem hann 

vann fyrir Byggðarstofnun að sjávarbyggðum sé einna mesta hætta búin á fólksflótta.  Á 

þeim svæðum er  ánægja íbúa með einstaka búsetuþætti minnst og sérstaklega er það 

fiskverkafólk og sjómenn semeru óánægð með sín búsetuskilyrði (Stefán Ólafsson 

2005:39).  Í skýrslunni Byggðir á Íslandi sem gefin er út af Byggðastofnun er að finna 

samskonar niðurstöður um að litlar sjávarbyggðir eigi í mestri í vök að verjast gagnvart 

fólksflótta úr byggðinni. Á þessum svæðum hefur fólksfækkun verið viðvarandi og hefur 

íbúum þar fækkað um allt að 25% átíu ára tímabili.  Þessi svæði eiga það öll sameiginlegt 

að hafa hátt hlutfall fiskvinnslu og veiða í ársverkum eða allt að 50% þeirrar 

atvinnustarfsemi sem þar fer fram. Í skýrslu Byggðastofnunar kemur fram að nokkrar 

Mynd 3 Sýnir mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni frá 1900 – 1990. Tölulegar upplýsingar fengnar af 
hagstofan.is 
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ástæður séu að baki neikvæðri þróun byggðar á Íslandi og má þar nefna frjálst framsal 

aflaheimilda þar sem þær hafa verið seldar frá byggðunum en auk þess sem breyttir 

vinnsluhættir og tækniþróun hafi haft sitt hvað að segja með störf í landi 

(Byggðarstofnun, 1999:12 – 13). 

Frá því að veiðiheimildum var fyrst úthlutað árið 1983 hefur mikil breyting orðið á 

dreifingu aflaheimilda milli landsvæða. Byggðarkjarnar hafa í mismiklum mæli náð að 

halda aflaheimildum í 

byggðunum sökum 

samþjöppunar í sjávarútvegi. 

Samþjöppun í sjávarútvegi 

hefur síðan orðið til þess að 

þeir byggðarkjarnar sem áður 

höfðu aflaheimildir standa nú 

uppi með litlar sem engar 

aflaheimildir og hefur af 

þeim sökum landvinnsla 

sjávarafurða dregist saman eða 

lagst af. Íbúar þessara byggða 

búa því við ótrygga atvinnu og verðlausar eða verðlitlar fasteignir (Byggðarstofnun, 

1999:12 – 13). Mynd 4 sýnir hvernig mannfjöldi skiptist milli landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins eftir að frjálst framsal aflaheimilda var sett á. Ef mynd 3 er borin 

saman við mynd 4 kemur glöggt í ljós að sú þróun sem átt hefur sér stað hefur verið 

viðvarandi frá því aldamótin 1900.  Íbúum á landsbyggðinni hefur ekki fækkað frá því að 

frjálst framsal var sett á en byggð á landsbyggðinni hefur ekki aukist mikið. Hér er 

einungis verið að skoða fjölda þeirra sem kjósa sér búsetu á höfuðborgarsvæðinu og 

fjölda þeirra sem kjósa sér búsetu á landsbyggðinni.  

 

2.2.7 Íslenska fiskveiðikerfið ákjósanlegast? 

Mikið hefur verið rætt og ritað um íslenska kvótakerfið bæði hérlendis og erlendis. Hér á 

landi er kvótakerfið umdeilt enda um að ræða grunn atvinnuveg þjóðarinnar sem bæði 

Mynd 4 sýnir mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 
frá 1991 – 2008. Tölulegar upplýsingar fengnar af Hagstofan.is 
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hefur samfélagslegt og efnahagslegt gildi fyrir hana. Hvað sem því líður þykir Ísland 

standa öðrum þjóðum framar hvað varðar stýringu og stjórnun á sjávarauðlindinni. 

Erlendis hefur mikið verið rætt um kosti þeirrar auðlindastýringar sem fram fer hér á 

landi og varðar sjávarútveg. Kvótakerfið sem Íslendingar hafa valið sér þykir hafa skilað 

góðum árangri og eru mörg lönd sem líta til Íslands þegar kemur að því að skoða stefnur 

og strauma í stýringu veiða og fiskvernd. Íslendingar þykja standa framarlega í 

fiskveiðistjórnun og er litið til þess að hér á landi eru reglur og löggjöf sem segja til um 

hvernig umgangast skuli auðlindina og þykir hafa heppnast vel. Bent hefur verið á að 

fiskveiðistjórnun Íslendinga hafi tekist það vel og skili það miklum árangri að aðrar 

þjóðir eigi að kynna sér kerfi Íslendinga og taka slíkt kerfi upp (An Icelandic success, 

2008).  

Þeir kostir sem litið er til þegar íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið er annars vegar eru 

meðal annars þeir að sjómenn hafa greiðan aðgang að upplýsingum um hversu mikils og 

af hvaða tegundum er aflað á Íslandi og geta því ráðið því hvert þeir fara til veiða og 

ákveða um hvort þeir vilji kaupa, selja eða eiga kvótann. Veiði og löndun er skráð niður 

og fer samstundis í gagnagrunn og er aðgangur opinn öllum. Sjómenn hafa því aðgang að 

því hvaða fiskur veiðist á hvaða svæðum á hverjum tíma fyrir sig (An Icelandic success, 

2008).  

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að kvótakerfi líkt og tekið hefur verið upp hér á 

landi vinnur á móti neikvæðum áhrifum sem fiskistofnum um víða veröld stendur ógn af. 

Kvótakerfi eru talin vænleg til þess að styrkja fiskistofna og lífríki sjávar til lengri tíma 

litið (Costello og flr., 2008:1678 – 1681). 
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3. Aðferðafræði rannsóknarinnar 
Hér er kynnt til sögunnar aðferðarfræði rannsóknarinnar og hér á eftir skiptist umræðan í 

þrjá meginkafla sem síðan skiptast í undirkafla eftir því hvar umræða kaflanna á best 

heima.Kvótakerfið er yfirgripsmikið og flókið kerfi sem snertir pólitíska ákvörðunartöku, 

lagasetningar, hagsmuni þjóðar og einstaklinga. Í samræmi við hversu yfirgripsmikið 

kvótakerfið í raun er hefur umræðan og umfjöllunin um kvótakerfið verið margþætt. 

Ákveðið var að fara þá leið að ræða við sjómenn til þess að kynnast því hvað þeim finnst 

um kvótakerfið til þess að varpa ljósi á það hvernig sjómenn sjá og upplifa kvótakerfið 

og hvað þeim finnst um það.  

Í þessari rannsókn hef ég valið að notastvið etnógrafískar rannsóknaraðferðir. Etno 

stendur fyrir þjóð og grafi stendur fyrir lýsing á þjóð eða menningu. Etnógrafík flokkast 

undir eigindlegrar rannsóknaraðferðir (Berg, L. B., 2001:133) Valið á 

rannsóknaraðferðinni samræmist þeirri kenningarlegu nálgun sem rannsakandi telur best 

til þess fallinn að skýra hinn félagslega veruleika sjómanna auk þess sem 

rannsóknaraðferðin hentar vel fyrir þá spurningu sem rannsókninni er ætlað að svara. 

Etnógrafískar rannsóknir eru mikið notaðar í mannfræði og félagsfræðirannsóknum til 

þess að komast að ákveðnum hóp og varpa ljósi á líf og skoðanir þeirra. Etnógrafísk 

rannsóknaraðferð þróaðist innan menningar og mannfræðinnar (Berg, L. B., 2001:134) 

og  snýst um að safna og greina upplýsingar frá ákveðnum hóp og leitast við að útskýra 

hegðan og skoðanir þess (Berg, L. B., 2001:133). Slík aðferð gefur rannsakandi tækifæri 

á að skoða og skilja túlkun fólks á Þeim raunveruleika  sem það býr við. Rannsakandinn 

fær því tækifæri til að skoða málin frá öðru óþekktu sjónarhorni og með því komast nær 

viðfangsefninu sem í þessu tilfelli er hugur sjómanna til kvótakerfisins sem er jafnframt 

rannsóknarefni ritgerðarinnar.   

Grundvallarhugtök  aðferðafræðarinnar eru menning og gildi sem byggjast á lýsingum og 

túlkun. Slík aðferð  er eins konar mótvægi við hefðbundna vissuhyggju raunvísindanna. 

Rannsóknin felur ekki í sér altækar staðreyndir heldur ýtarlegri lýsingu á söfnuðum 

gögnum (Berg, L. B., 2001:133).  
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Rannsakandinn sjálfur spilar stórt hlutverk í rannsókninni og fer gagnaöflun fram með 

viðtölum, heimsóknum, samræðum og vettvangsathugunum í formi skoðunar og 

skráningu gagna.   Rannsóknaraðferðin virkar þannig að rannsakandi reynir að ná til 

ákveðins hóps sem hann fylgist með talar við og spyr spurninga út í viðfangsefnið. Svör 

viðmælanda og upplifun rannsakanda af viðmælendum var hljóðritað og skráð (Berg, L. 

B., 2001:144).  

Til þess að komast að viðfangsefninu sem í þessi tilfelli eru sjómenn nýtti ég mér 

persónuleg tengsl mín til þess að komast að hjá einum viðmælenda mínum sem síðan 

benti mér á annann viðmælanda og koll af kolli. Öflun gagna fór fram á tveimur stöðum á 

landinu. Í bæjarfélagi sem staðsett er á norðvesturlandi og bæjarfélag sem staðsett er á 

Suðurnesjum. Viðtölin, sem eru samvinnuferli við sex sjómenn, voru tekin upp, afrituð 

og túlkuð. Spurningar til viðmælenda voru ekki fyrirfram ákveðnar en ákveðnar 

spurningar voru hafðar að leiðarljósi til þess að hægt væri að bera saman svör 

viðmælenda. Spurningarnar sem stuðst var við eru þessar:  

1. Hvaða væntingar hafðir þú til fiskveiðikerfisins þegar það var fyrst sett á?  

2. Hvernig upplifðir þú þær breytingar sem voru gerðar? 

3. Hvernig horfir frjálst framsal á kvóta við þér? 

4. Hvaða breytingar urðu á þínum högum við setningu kerfisins? 

5. Finnst þér gæta réttlætis í fiskveiðistjórnunarkerfinu? 

6. Telur þú það hafa haft áhrif á samfélagið sem þú bjóst/býrð í? 

7. Eru einhver tengsl á milli þess að kerfið var sett á og hvernig lífi þínu er 

háttað í dag? 

8. Finnst þér þurfa að gera einhverjar breytingar á kerfinu? 

9. Heldur þú að það verði gerðar einhverjar breytingar á kvótakerfinu í 

framtíðinni? 

Gagnaöflun eða viðtöl og heimsóknir til sjómanna og skráningu lauk áður en greining 

gagna hófst og ritgerðarskrif hófust.  

Viðmælendur rannsakanda voru átta talsins en við úrvinnslu verkefnisins kom í ljós að 

aðeins var hægt að notast við sex af þeim mönnum sem rætt var við. Í etnógrafískum 

rannsóknum verður rannsakandi að spyrja sig af því hvað það er sem hann leitast við að 

svara og hvað það er sem hann vill áorka með rannsókninni (Berg, L. B., 2001:137). Í 



25 
 

þessari rannsókn var leitast við að skoða hug sjómanna til kvótakerfisins því var ástæða 

til þess að notast ekki við þessa tvo viðmælendur þar sem þeir höfðu ekki verið á sjó 

bæði fyrir og eftir tíma kvótakerfisins og þekktu því ekki af eigin raum þær breytingar 

sem orðið hafa á háttum innan sjávarútvegs. 

Í ritgerðinni er ekki notast við raunveruleg nöfn sjómannanna.Viðtölin og samræðurnar 

voru oft á tíðum um viðkvæm málefni eins og fjölskynduhagi, vinnuveitendur, brottkast 

afla eða aðrar persónulegar skoðanir og hugmyndir á einstaklingum og atburðum. 

Sjómennirnir töluðu af tilfinningu um þau málefni sem rætt var um og sýndu 

rannsakanda ákveðið traust. Það varð til þess að rannsakandi ákvað að birta skoðanir 

þeirra ekki undir þeirra raunverulega nafni. Það skal tekið fram að viðmælendurnir voru 

allir tilbúnir til þess að koma fram undir nafni en þar sem ritgerð þessi er á ábyrgð 

rannsakanda vill hann ekki birta nöfn þeirra.  

Sjómennirnir eru því kynntir til sögunnar undir dulnefni. Fyrsta viðmælanda minn kýs ég 

að kalla Ólaf Ólafsson, annan viðmælanda minn kýs ég að kalla Guðmund 

Guðmundsson, þriðja viðmælanda minn kýs ég að kalla Magnús Magnússon, fjórða 

viðmælanda minn kýs ég að kalla Einar Einarsson, fimmta viðmælenda minn kýs ég að 

kalla Kristinn Kristinsson, sjötta viðmælenda minn kýs ég að kalla Jón Jónsson. 

Allt sem fram kemur hér á eftir er á ábyrgð rannsakanda sem jafnframt hefur lokaorðið 

um í hvaða samhengi niðurstöður viðtalanna birtast. Rannsakandi ræður því einnig hvaða 

upplýsingar koma fram í ritgerðinni og hvaða upplýsingar eru nýttar og til hvaða 

sjómanna er vitnað. Spurningin sem þessum kafla er ætlað að svara er „Hver er hugur 

sjómanna til kvótakerfisins?“ 

 

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Í lok sumars 2008 ákvað ég að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Sú aðferð sem 

varð fyrir valinu heitir etnógrafía en slík aðferðarfræði hefur mikið verið notuð í 

félagsfræði og mannfræði og er mótvægi við hefðbundnar rannsóknaraðferðir í anda 

pósitívismans (Berg, L. B., 2001:2,133)  Hér er um að ræða opna rannsóknaraðferð sem 
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byggir á aðleiðslu og afleiðslu og byggir á þeim gögnum sem safnast yfir 

rannsóknartímabilið (Berg, L. B., 2001:134,155). 

Í byrjun september 2008 hóf ég að líta í kring um mig. Ég skoðaði sjóminjasafn sem 

staðsett er á suðurnesjum þar sem ég fékk góða leiðsögn um sögu og staðhætti sjómanna 

á Suðurnesjum frá safnstjóra.  

Ég valdi mér tvo staði til þess að framkvæma rannsóknina. Annar þeirra er sjávarþorp á 

Suðurnesjum og hinn er sjávarbyggð á Norðurlandi. Á báðum stöðum hefur 

sjávarútvegur og útgerð skipt gríðarlega miklu máli í gegn um tíðina og sinnt stóru 

hlutverki í samfélaginu. Báðir staðir hafa misst frá sér stóran hluta þeirra aflaheimilda 

sem bæjarfélögin höfðu áður um að ráða og störfum í sjávarútveg hefur farið fækkandi. 

Byggð á þessum stöðum hefur að miklum hluta til byggst á störfum innan sjávarútvegs 

sem í seinni tíð hafa færst frá stöðunum. Fiskvinnsla á þessum stöðum hefur einnig 

dregist mikið saman á síðasliðnum áratugum má meðal annars rekja ástæðu þess til 

breytinga á eignarhaldi fiskvinnslustöðvanna.  

Ég skoðaði hafnir og innsiglingarleiðir á báðum stöðum og ræddi við heimamenn um 

málefni tengd sjávarútveg og mikilvægi hans fyrir viðkomandi bæjarfélög. Báðir staðir 

búa yfir góðu aðgengi að sjó og hafnarsvæðum. Fiskmarkaður er staðsettur í öðru þorpinu 

og er mikið um smábáta útgerð en í hinu þorpinu er minna um smábáta en meira um 

frystitogara sem flestur eru í eigu útgerðarfélagsins á staðnum. Í þorpinu sem staðsett er á 

Suðurnesjum er stutt í aðra stærri byggðarkjarna en þangað leitar stór hluti íbúa til þess 

að stunda sína atvinnu. Fólk hefur sótt út fyrir bæjarstæðið í auknum mæli undanfarin ár 

vegna breytinga á atvinnuháttum innan sjávarútvegs. Í sjávarþorpinu sem staðsett er 

norður í landi er töluverð vegalengd í næstu bæjarfélög. Eflaust sækja einhverjir atvinnu 

utan bæjarfélagsins en staðsetning þess og fjarlægð frá öðrum bæjarfélögum gerir íbúum 

þar erfiðara um set að sækja vinnu utan bæjarfélagsins en þeim sem búsettir eru í 

sjávarþorpinu á Suðurnesjum.  

Ég fór magsinnis á báða staði á meðan rannsóknarvinnu stóð og heimsótti marga á meðan 

rannsókn mín stóð yfir og var boðið í kaffi og spjall á mörgum stöðum. Ég átti óformleg 

viðtöl við hóp fólks á báðum stöðum, m.a. ræddi ég við sjómenn, tvo þingmenn, 

útvegsmenn, bændur, húsmæður, fiskvinnslufólk og aðra sem láta málefni sjávarútvegs 
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sig snerta og komst að því að sitt sýnist hverjum. Allir þeir sem ég ræddi við höfðu 

einhverja tengingu við sjávarútveg.  Auk þessara óformlegu viðtala sem ég átti við þessa 

aðila átti ég formleg viðtöl við átta sjómenn sem búsettir eru ýmist á norður eða 

suðurlandi. Rannsókn mín byggir á skoðunum og áliti sex af þeim sjómönnum sem ég 

tók formleg viðtöl við. Ástæðan fyrir því að ég notaðist aðeins við sex af átta sjómönnum 

sem ég tók formleg viðtöl við er sú að tveir þeirra höfðu ekki verið við sjómennsku bæði 

fyrir og eftir þann tíma sem kvótakerfið var sett á en ég var að leitast eftir því að tala við 

sjómenn sem þekktu kerfið bæði fyrir og eftir þann tíma.  

 Ég byrjaði á því að taka viðtöl við sjómenn á Suðurnesjum. Alls tók ég fjögur formleg 

viðtöl á Suðurnesjum og fjögur formleg viðtöl á Norðurlandi. Viðtölin við sjómenn voru 

opin en áður en ég hóf að taka viðtölin hafði ég samið spurningar sem ég notaði sem 

viðmið. Viðtölin hinsvega voru opið spjall um sjómennina sjálfa, líf og störf þeirra og 

kvótakerfið. Viðtölin fóru ýmist fram á vinnustöðum, heimilum eða skrifstofum 

viðmælenda minna.  Viðtölin voru öll um 30 mínútur að lengd. Rannsóknin var 

samvinnuferli milli mín og þeirra sem við var rætt og birtast viðtalabrot eftir því sem við 

á. Textabrotin eru í formi talað máls en í ritgerðinni er um skrifað mál að ræða og því er 

munurinn á þessu tvennu all greinilegur þegar textin er komin á blað.  

Ég endursagði bæði það sem kom fram í viðtölunum og vitna beint í orðræðu 

viðmælenda minna með það í huga að rödd þeirra og skoðanir myndu ná í gegn um 

textann til lesandans.  

Sem þáttakandi í rannsókn þessari gerði ég mér grein fyrir því að viðbrögð mín og 

spurningar kynnu að hafa áhrif á þá einstaklinga sem ég ræddi við. Því var ég sem 

rannsakandi mikilvægur hluti af ferlinu þ.e. hvernig ég túlkaði viðbrögð og skoðanir 

viðmælenda minna og hvernig ég notaðist við  þær upplýsingar sem fram komu í 

viðtölunum (Berg, L. B., 2001:139-140).  Markmið mitt með þessari rannsókn var að 

draga fram og skilja sjónarhorn sjómanna og hug þeirra til kvótakerfisins.  

Rannsókn af þessu tagi felur ekki í sér altækar staðreindir heldur byggir hún á ýtarlegum 

lýsingum á þeim upplýsingum sem söfnuðust yfir tímabilið. Slíka rannsókn er ekki hægt 

að endurtaka og jafnvel endurspeglar hún ekki raunverulegan hug þessara sjómanna 

heldur endurspeglar hún hvaða upplýsingar sjómenn létu í té þegar rannsakandi hitti þá 
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að máli (Berg, L. B., 2001:134,155). Rannsókn af slíku tagi verður að vera miðuð út frá 

því að minni manna getur leitt til þess að þær upplýsingar sem gefnar voru upp 

endurspegla ekki nákvæma atburðarrás á því sem lýst er (Berg, L. B., 2001:163) 

 



29 
 

4. Sjómenn og kvóti 
Í köflunum hér á eftir er fjallað um hvert viðhorf þeirra sjómanna sem rætt var við er til 

kvótakerfisins. Í þessum köflum skiptist umfjöllunin eftir þeim tengslum sem 

viðmælendur fundu til kvótakerfisins og þeirra þátta sem rætt var um. Sjómennirnir 

upplifa kvótakerfið á misjafnan hátt og viðbrögð þeirra og upplifun við ákveðnum þáttum 

var því misjafnlega sterk. Sjómennirnir eru samt allir sammála um að kvótakerfið hafi 

haft neikvæð áhrif á störf þeirra innan greinarinnar og að þróun kvótakerfisins sé 

neikvæð.  

4.1.Tengsl sjómanna við kvótakerfið 

Allir mennirnir sem rætt var við finnst að þeir sem sjómenn hafi sterka tengingu við 

sjávarútveg. Þeir eiga það sameiginlegt að hafa byrjað ungir á sjó og er óhætt að segja að 

þeim sé sjómennska í blóð borin þar sem þeir eru allir komnir af sjómönnum eða 

útgerðarmönnum. Líf þeirra snýst um sjóinn því allir hafa þeir lagt stund á sjómennsku 

um langt skeið eða haft að ævistarfi. Flestir þeirra hafa sótt sér menntun til þess að starfa 

innan greinarinnar og með því aukið á sérhæfingu sína til að starfa innan 

sjávarútvegsgreina.  Ólafur Ólafsson er rúmlega sextugur, skipstjóri að mennt og sonur 

sjómanns. Hann hefur bæði rekið sína eigin útgerð og starfað sem skipstjóri fyrir aðrar 

útgerðir. Um fyrstu kynni af sjávarútvegi sagði Ólafur að hann hefði byrjað sem barn.  

Ég er fæddur og uppalinn hér í þorpinu og frá því að ég var lítill drengur hef 
ég verið viðloðandi sjóinn. Ég var smá polli þegar ég var farinn að ísa fisk í 
hjólbörur og rölti á milli húsa og seldi.  

Kristinn Kristinsson er fimmtugur sjómaður sem einnig er sonur skipstjóra og starfaði 

sem stýrimaður í tæp þrjátíu ár og hóf feril sinn sem sjómaður 14 ára gamall. Um fyrstu 

kynni af sjávarútvegi og ástæðu þess að sjómennska varð fyrir valinu sagði hann: 

Ætli að það sé ekki þegar ég var fjórtán ára gamall þegar pabbi gamli sendi 
mig á sjó. Hann var skipstjóri karlinn og í hegningarskyni sendi hann mig 
einn túr. Ég man nú ekki nákvæmlega hvað það var sem ég gerði enda alltaf 
að gera eitthvað af mér. Ég fékk frí í skólanum, var hent um borð og látinn 
vinna. Hann áttaði sig síðan á því seinna karlinn að þetta var engin hegning, 
því ég átti ekki afturkvæmt í skólann.  
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Kristinn Kristinsson  lýsti því sem svo að sjávarútvegur væri hluti af uppeldi sínu og 

lífinu. Þar sem hann býr snerist lífið um sjávarútveg og gerir enn. Fjöldi bæjarbúa vinnur 

hjá útgerðarfélaginu og hefur það verið svo alla tíð. Hann segir samt að fjöldi þeirra sem 

starfa í kringum sjávarútveg í bæjarfélaginu hafi farið minnkandi með árunum. Ástæðu 

fyrir því segir hann að útgerðarfélagið sem gerir út flest þau veiðiskip sem leggja út frá 

höfn bæjarinns hafi keypt upp aðra vinnslu sem var til staðar og hagrætt með því að loka 

öðrum vinnslustaðnum. Kristinn telur að útgerðin sé með stærri atvinnurekendum 

bæjarins. Sjávarútvegur gegndi mikilvægu hlutverki fyrir bæjarfélagið, Kristinn sagði: 

það snerist allt um sjómennsku á þessum tíma. Við fluttum frá Reykjavík og 
hingað þegar ég er smápolli. Hér snerist allt um sjómennsku eða fiskvinnslu. 
Karlarnir fóru á sjó og konurnar unnu í landvinnslu. 

Kristinn lítur ekki út fyrir að sjá eftir þeim árum sem hann hefur eytt að heiman og verið 

til sjós. Í rödd hans er ákveðið stolt þegar hann talar um hlutverk sitt sem sjómanns. Hann 

hóf störf sín á sjó ungur að aldri og segist hann kunna vel til verka. Þrátt fyrir að Kristinn 

sé stoltur sjómaður sem valdi að starfa á sama vettvangi og faðir hans og afi segir hann 

það vera létti að sonur hans hafi valið sér annan starfsvettvang. Kristinn sagði: 

Afi var á sjó, pabbi var á sjó og svo ég. Ég er sáttur við að hafa valið 
sjómennsku en samt er ég feginn því að elsti strákurinn minn fór í smíði. Það 
var annaðhvort það eða fara á sjóinn.  

Allir sjómennirnir hafa valið sér störf innan sjávarútvegs sem ævistarf. Þeir eru ýmist enn 

starfandi sem sjómenn eða starfa í tengdum greinum. Sjómennirnir eru allir búsettir í 

bæjarfélögum þar sem aðgengi að sjó er gott og aðalatvinnuvegur bæjarbúa kemur til 

vegna sjávarútvegs eða annara tengdra greina.  

 

4.2 Væntingar sjómanna til kvótakerfisins 

Væntingar sjómannanna átta til kvótakerfisins voru misjafnar. En meginstraumurinn var 

sá að þeir sem stóðu í eigin rekstri eða voru með litlar útgerðir á þessum tíma töldu að 

takmarkanir á veiðum hefðu ekki átt við nein rök að styðjast. Þeir sem störfuðu sem 

skipstjórar eða hásetar hjá útgerðarfélagi töldu að það hefði verið brýnt að setja 

einhverskonar takmarkanir á veiðar til þess að sporna gegn ofveiði. En þeir sem töldu að 
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takmarka þyrfti ásókn í sjávarföng töldu jafnframt að takmarkanir myndu aldrei ná fram 

að ganga nema með sameiginlegum ávinningi áhafnar og útgerðar. Þeir telja jafnframt að 

sameiginlegur ávinningur þeirra og útgerðarinnar sé lítill, því allt kerfið og breytingar 

sem gerðar hafa verið miðist fyrst og fremst við þarfir útgerðarinnar.  

Ólafur Ólafsson gerði út sinn eigin bát á þeim tíma sem kvótakerfið kom til tals. Hann 

sagðist hafa vænst þess að kvótakerfið myndi aldrei ganga upp eins og lagt var upp með.   

Ég var þess handviss að kerfi sem þetta og sett væri á til þess að auka 
þorskinn upp í 500 þúsund tonn myndi aldrei virka eins og lagt var upp með. 
Ég orðaði það meira að segja á þeim tíma að það byggi meira á bak við þetta 
en að auka þorskkvótann aftur, enda bjóst ég ekki við því að þetta kerfi yrði 
afnumið. Það hefur líka komið á daginn að þorskurinn hefur ekki náð 500 
þúsund tonnum þrátt fyrir að það séu 25 ár síðan að byrjað var að vinna í því 
að ná þorskkvótanum upp. 

Ólafur sem þekkir vel til kvótakerfisins telur aðdragandann að því að kvótakerfið hafi 

verið sett á vera langt ferli og að meira hafi búið að baki en aðeins það að friða 

fiskistofna. Ólafur sagðist telja það hugsanlegt að eitthvað þyrfti að gera til þess að 

vernda fiskinn gegn ofveiði en samt efast hann um það. Ólafur sagði: 

Sjálfsagt þurfti að gera eitthvað, ég er ekki að segja það, en ég er eiginlega 
farinn að halda að það hafi aldrei þurft að gera neitt, ef þú lítur t.d. á línurit 
síðan 1921 þá gengur línuritið upp og niður og yfirleitt er besta veiðin á besta 
fiskinum eftir minnstu, eftir að stofninn nær lágmarki. 

Hann telur að meiningin á bak við kvótakerfið hafið verið sú að hirða auðlindina af 

fólkinu í landinu.   

Ég var skipstjóri í 30 ár, eða rúm 25 ár, og kynntist sjávarútveginum fyrir 
kvótakerfið og eftir það og á tímanum þegar þetta var sett á og allt. Og meira 
að segja orðaði ég það á þeim tíma að þetta væri meira á þeim tíma að þetta 
væri meira heldur en bara að þetta átti að standa í einhvern tíma þá átti 
þorskurinn að vera 500 þúsund tonn sem varð ekki náttúrulega. Ég tel að 
þetta hafi verið undirbúið með svona tuttugu til þrjátíu ára dæmi bara, að 
hirða auðlindina af fólkinu í landinu. Þannig lít ég á þetta. 

Ólafur segist hafa kynnt sér kvótakerfið frá því að umræða um að koma upp slíku kerfi 

hófst. Hann segist hafa haldið að kvótakerfið væri undirbúningur þess að hirða auðlindina 

af fólkinu í landinu en þá trú hafi hann staðfest þegar að þeir sem höfðu yfir 

aflaheimildum að ráða gátu selt þær og leigt til annarra. Bragi telur að með þessu hafi 

stjórnvöld veitt launaskerðingu sjómanna blessun sína.  
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Ég var alltaf á því að það væru menn sem ætluðu sér alltaf að ná þessu, 
einhvernveginn, og eiginlega það sem að sló þessu alveg út það var þegar að 
frjálst framsal var sett á þetta. Þá endanlega eyðilögðu þeir til dæmis kaup og 
kjör sjómanna. Það er algjörlega ... það er ónýtt,  þeir fá aldrei það sem þeir 
ættu að fá og það er rosalegt að stjórnvöld skulu vera sammála því að svipta 
menn helming af kaupinu.  

Á þeim tíma sem kvótakerfið var sett á starfaði Magnús Magnússon sem háseti á 

frystiskipi. Magnús telur að hugsanlega hafi verið ástæður til þess að bregðast við of 

mikilli veiði á þorskinum sem þá var talinn stafa hætta af ofveiði.  

Það varð að gera eitthvað til að ná fiskistofninum upp aftur. Ég held að menn 
hafi ekki áttað sig á því að þeir hefðu getað veitt upp allan fiskinn. 
Hugsanlega var hætta á að þorskurinn myndi deyja út. Það þurfti eflaust að 
gera eitthvað í þessu, setja einhverjar takmarkanir á veiðar. 

Jón Jónsson er sjómaður á fimmtugsaldri. Jón er einn þeirra sem telur að kvótakerfið hafi 

ekki staðið undir þeim væntingum sem gerðar voru til þess. Hann segir að kvótakerfið 

hafi ekki þjónað því markmiði sem lagt var upp með í fyrstu. Jón bendir á að upprunalegt 

markmið kerfisins hafi verið að tryggja byggð í landinu og að byggja upp fiskistofna.  

Hann getur ekki fengið séð að annað hvort markmiðið hafi náðst. Jón segir: 

Það hefur ekki þjónað upphaflegu markmiði sínu sem var þ.e. að byggja upp 
fiskistofna og tryggja byggð í landinu. Upphaflegt markmið kerfisins var að 
veiða að jafnaði um 400 – 500 þúsund tonn af þorski árlega en nú er aflinn 
einungis 130 þúsund tonn. Það er deginum ljósara að eftir því sem byggðir 
eru háðari sjávarútvegi þá hafa þær farið verr út úr fiskveiðistjórn umliðinna 
ára. Kvótakerfi hafa hvergi gengið upp í heiminum við að byggja upp 
fiskistofna. 

 

Jón Jónsson hefur komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa kynnt sér reynslu annarra 

þjóða. Ásamt því að hafa lagt stund á sjómennsku hefur Þórður komið að rekstri 

sjávarútvegsfyrirtækja og lagt stund á fiskifræði. Þórður þekkir vel til sjómanna því 

ásamt því að hafa starfað við sjómennsku og við sjávarútveg segist hann einnig þekkja 

vel til málefna sjávarútvegs sökum vensla við aðra sjómenn.  

Ég hef nokkuð góða þekkingu á stjórn fiskveiða þar sem ég hef fylgst með 
stjórn fiskveiða um áratuga skeið og einnig kynnt mér reynslu annarra þjóða, 
s.s. Breta, Dana, Norðmanna og Færeyinga. Hluti af því námi sem ég hef sótt 
var fiskifræði þar sem ég kynntist nokkuð vel þeim aðferðum sem notaðar eru 
á Hafró við að telja fiska í sjónum og því þekki ég gjörla veikleika og 
ónákvæmni þeirra fræða   Ég rak einnig fyrirtæki í sjávarútvegi um hríð og 
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þekki sömuleiðis kerfið í gegnum mina eigin sjómennsku og í gegnum þá 
sjómenn sem eru mér mjög nákomnir (Jón Jónsson, 2008). 

Magnús Magnússon telur að kvótakerfið virki ekki sem skyldi. Hann bendir á að fyrir 

tíma kvótakerfisins hafi mun fleiri bátar verið við veiðar en eftir að kvótakerfið var sett á. 

Helgi er einn þeirra sjómanna sem telur að of mikil ásókn í loðnu sé ástæða þess að 

þorskstofninum hafi hnignað.  

Við erum á villigötum, pældu í öllum bátum sem voru að veiða í gamla daga, 
það segja þetta allir. Um leið og þú myndir kíkja á súlurit þá sérðu hvenær 
loðna fer upp, þá fer þorskurinn niður. Því loðnan er áburður fyrir þorskinn, 
áður fyrr var allt í lagi að veiða loðnu, þeir voru með nót og hringnót. En 
núna veiða þeir hana í flottroll. Það er ógrynni af loðnu sem fer í gegn en hún 
drepst líka. En eftir að við byrjuðum að veiða svona mikla loðnu þá hnignaði 
þorskstofninn (Magnús Magnússon, 2008). 

 

4.3 Breytingar á högum sjómanna vegna kvótakerfisins 

Sjómennirnir eru allir sammála um það að tilkoma kvótakerfisins hafi haft áhrif á líf 

þeirra og störf. Breytingarnar komu misjafnlega við menn en allir telja þeir að þær hafi 

orðið til hins verra.  Sumir þeirra benda á að fjarvera þeirra frá fjölskyldum hafi aukist 

því sjósókn utan íslensku landhelginnar á þeim skipum sem þeir þá voru starfandi á hafi 

aukist eftir að kvótakerfið var sett á.  

Það hefur breyst helling, hér áður fyrr þá voru menn að fá borgað í samræmi 
við útiveruna, það er ekkert lengur.  Eftir að kvótakerfið var sett á fórum við 
að veiða meira utan lögsögu en við höfðum gert, vorum mikið í Smugunni og 
Flæmska. Krakkarnir voru litlir og maður var meira og minna í burtu frá 
fjölskyldunni, mun meira en áður (Kristinn Kristinsson). 

Aðrir benda á að klippt hafi verið á tekjumöguleika þeirra og sumir líta svo á að með 

þessu hafi verið sett hindrun fyrir þá til þess að starfa sjálfstætt til þess að koma þeim frá. 

Þeir eru allir sammála um það að sjómönnum hafi verið stillt upp á móti 

útgerðarmönnum og stjórnvöldum.  

 Það var gengið í það að sortera út hverjir fengu að lifa og hverjir ekki. 
Kvótinn var tekinn af manni á nokkurra ára tímibili og úthlutað til 
útgerðarfélaga og kaupfélaga. Þetta er skítlegt! Það var klippt á það að maður 
gæti aflað sér tekna fyrir það sem maður gerði (Einar Einarsson). 
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Einar Einarsson er sjómaður sem kominn er á sjötugsaldur. Einar rak eigin útgerð um 

árabil en seldi sig út úr útgerðinni áður en frjálst framsal var sett á. Einar telur að 

kvótakerfið brjóti í bága við íslensku löggjöfina og segir um kvótakerfið að það sé ekki 

réttlátt. Umræðan um kvótakerfið er mikð hjartans mál fyrir Einar sem lýsir sér best í því 

hve mikið hann æstist upp, barði hnefanum í borðið og talaði hátt og ákveðið þegar hann 

segir:  

Nei það er ekki réttlát, þetta brýtur mörg lög, í fyrsta lagi brýtur það gegn 
stjórnarskránni, jafnræðisregluna, í öðru lagi brýtur það gegn frelsi manna til 
þess að skapa sér atvinnu, ég man ekki hvað það er kallað og í þriðja lagi þá 
er þetta hreinn og beinn þjófnaður (Einar Einarsson). 

Kvótakerfið hefur á einn eða annan hátt haft áhrif á líf allra sjómannanna. Þeir höfðu allir 

látið reyna á annarskonar vinnu en sjómennsku en ýmist farið aftur á sjó eða hugsa sér að 

fara aftur á sjó í framtíðinni.  

Mig langar alltaf aftur á sjó en það er bara búið að eyðileggja þetta fyrir 
mann. Ég hugsa nú samt að ég eigi eftir að fá mér bát og byrja að róa aftur 
(Ólafur Ólafsson). 

Allir sjómennirnir sem rætt var við hafa látið reyna á önnur störf en sjómennsku. Af þeim 

átta sjómönnum sem rætt var við er einn þeirra með fast pláss á veiðiskipi og er sjómaður 

í dag. Hinir hafa allir skipt um starfsvettvang í seinni tíð. Ástæður þess að þeir leituðu 

annarra starfa en sjómennsku voru nokkrar. Einn sjómannanna hætti sjómennsku til þess 

að sinna þingstörfum, einn þeirra var í eigin útgerðarrekstri og hætti vegna bágrar 

fjárhagsstöðu útgerðarinnar, einn þeirra hætti vegna langvarandi fjarveru frá fjölskyldu 

sinni og stofnaði fyrirtæki sem þjónustar veiðiskip, einn þeirra hætti sökum aldurs og 

einn þeirra seldi útgerðina sína og hóf störf hjá annarri útgerð. Allir sjómennirnir telja að 

sú þróun sem átt hefur sér stað eftir að kvótakerfið var sett á sé mjög neikvæð fyrir þeirra 

störf sem sjómenn. Þeir telja að þær breytingar sem urðu á þeirra högum hafi orðið til 

hins verra. Þeir telja að þeir hafi orðið fyrir mikilli tekjuskerðingu og að settar hafi verið 

skorður á hversu mikið þeir mættu vinna.  
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5. Kvótakerfið 

5.1 Úthlutanir kvóta 

Allir þeir sjómenn sem rætt var við hafa sterkar skoðanir á kvótaúthlutunum. Þeir hafa 

reyndar mismunandi skoðanir á ýmsum atriðum varðandi úthlutanirnar en allir eru þeir 

þó sammála um að það hefði verið hægt að gera betur en var gert. 

Ólafur Ólafsson seldi bátinn sem hann hafði gert út á því tímabili sem veiðiskip voru á 

veiðireynslu. Ólafur hóf þá störf fyrir aðra útgerð og fékk þar af leiðandi ekki tilkall til 

aflaheimilda. Ólafur segir um úthlutanirnar að þær hafi byggt á reynslu veiðiskipa. Þegar 

Ólafur talar um reynslu á hann við þann afla sem veiðiskipin höfðu landað milli áranna 

1980 og 1983. Ólafur tekur það skýrt fram að það var áhafnarinnar að vinna inn þá 

reynslu sem kvótaúthlutun byggðist á. Útgerðirnar og sjávarútvegsfyrirtækin sem áttu 

bátana fengu síðan reynslu þeirra sjómanna sem hjá þeim störfuðu metna og eignuðust 

aflaheimildir útfrá afköstum sjómannanna.  Ólafur sagði: 

Það var reynsla sem var sett á skipin, útgerðirnar fengu það. En það voru ég 
og fleiri sem unnu að því að ná inn. Við vorum að vinna inn kvóta á 
viðmiðunartímabilunum en við fengum ekkert fyrir það. Það eina sem hefur 
skeð eins og þegar frjálsa framsalið var sett á, það sem gerðist var að það 
lækkaði kaup sjómanna alveg skelfilega.  

Spurður um það hvernig kvótakerfið gat lækkað kaup sjómanna sagði Ólafur:  

Af því að við fórum að taka þátt í kvótakaupum, við vorum að veiða fisk fyrir  
helmingi lægra og meira en það, en það verð sem við vorum með sem við 
vorum að veiða fyrir.  

Guðmundur Guðmundsson en tæplega sextugur karlmaður sem starfað hefur sem 

skipstjóri fyrir útgerð um langt skeið og taldi að í fyrstu hefði kvótakerfið verið 

meinlaust.   

Það má segja það að þegar að fiskurinn í sjónum var afhentur fáum aðilum 
má segja að það hafi verið meinlaust fyrstu árin. Það var bæði verið að veiða 
mikinn fisk eða mikið meira fyrst. Fyrsta árið í kvótakerfinu veiðum við 267 
þúsund tonn af þorski og svo var boðið upp á ekki bara aflamark, ekki bara 
kvóti á þorski heldur var líka boðið upp á sóknarmark sem miðaðist þá við að 
þú máttir sækja í ákveðið magn af þorski en þú máttir sækja frjálst í tegundir 
eins og ufsa, ýsu, karfa, grálúðu og aðrar tegundir þannig að þær voru ekki 
kvótabundnar. Þú fékkst þá ákveðinn dagafjölda og menn gátu nýtt sér það 
fengu meira út úr því heldur en að vera á aflamarki.  
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Einar Einarsson átti veiðiskip á viðmiðunarárunum og fékk því úthlutaðan kvóta í 

samræmi við þann kvóta sem fiskaðist á bátinn á viðmiðunarárunum. Einar telur að þrátt 

fyrir að hann hafi fengið úthlutaðan kvóta hafi hann orðið illa úti.   

Já, þetta átti ekki að vera nema til 4 eða 6 ára. Það er lygin til þess að menn 
fari ekki að röfla yfir því að kvótinn sé hirtur af þeim. Ég fékk þrettánhundruð 
þrjátíu og sjö tonn úthlutað á minn bát af bolfiski árið 1984, en árið 1988, þá 
á ég ekki eftir nema hundrað fimmtíu og sex tonn. Svona var farið með menn 
(Einar Einarsson). 

Einar telur að úthlutun veiðiheimilda hafi verið ósanngjörn gagnvart mönnum sem gerðu 

út sína eigin báta. Hann segir um þær aflaheimildir sem honum voru í fyrstu úthlutað en 

teknar voru til baka að þeim hafi verið endurúthlutað til annarra aðila. Um 

endurúthlutanir á þeim kvóta telur hann að um spillingu og valdaklíku hafi verið að ræða. 

Hann segir að kaupfélögin og hagsmunaaðilar hafi fengið þann kvóta sem var tekinn af 

mönnum eins og honum. Einar sagði „þetta var gert til þess að sortera úr hverjir fengu að 

lifa og hverjir ekki.“ Hann bendir á að ekki hafi allir setið við sama borð þegar 

úthlutanirnar áttu sér stað.  

Akureyrin, hún fékk líka tvöfaldan kvóta, Smáeyjan Vestmannaeyjum fékk 
tvöfaldan kvóta, man ekki hver var einn enn. Kaupfélögin fengu einn og 
hálfan kvóta (Einar Einarsson). 

Einar telur að spilling og klíkuskapur sé ástæða þess að ekki hafi allir setið við sama borð 

þegar ráðist var í að ráðstafa afla á veiðiskipin. Hann telur ástæður fyrir því að kvótakerfi 

var komið á ekki hafa verið til friðunar á fiskistofnum heldur hafi hagsmunir ákveðinna 

fyrirtækja og einstaklinga ráðið för. Einar sagði:  

Það er þessi spilling og klíkuskapur, kvótinn var ekki settur á til þess að friða 
neinn einasta fisk, hann var settur vegna þess að Sigurður Einarsson, bróðir 
skólastjórans hjá þér, hann átti ekki orðið veð fyrir skuldum. Fyrirtæki hér í 
Sandgerði, Miðnes, það átti ekki orðið veð fyrir skuldum og Haraldur 
Böðvarsson, fyrirtæki á Akranesi, átti ekki orðið veð fyrir skuldum og nánast 
öll kaupfélagsfyrirtæki í landinu nema tvö þau áttu ekki orðið veð fyrir 
skuldum.  Síðan er strax farið að leyfa að veðsetja kvótann (Einar Einarsson). 
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5.2 Frjálst framsal kvóta 

Allir eru þeir sammála um að frjálst framsal á kvóta væri slæmt fyrir allar 

sjávarútvegsgreinar sem hafi bitnaði illa á öllum sjómönnum hvort sem þeir störfuðu fyrir 

útgerðir eða voru sjálfir með litlar útgerðir. 

Með því að leyfa frjálst framsal á aflaheimildum var búið að gefa ákveðnum 
mönnum fúlgu fjár, enda flestir þeir sem fengu kvótann úthlutaðan hafa selt 
hann frá sér og hagnast vel (Ólafur Ólafsson). 

Þeir telja allir að veðsetning á aflaheimildum hafi leitt til þess að skuldir sjávarútvegs hafi 

aukist til muna. Sumir þeirra segja að frjálst framsal aflaheilmilda hafi orðið til þess að 

gríðarlegir fjármunir hafi streymt út úr atvinnugreininni með sölu á óveiddum 

aflaheimildum. Sumir vilja meina að hér sé um eitt stórkostlegasta arðrán Íslandssögunar 

að ræða því sjávarföng séu eign þjóðarinnar sem nú sé í eigu fárra manna. Öðrum fannst 

slæmt hvernig komið væri fyrir íslenskum sjávarútvegi og bentu á að frá því að sala á 

aflaheimildum hafi verið leyfð hafi fjármagn streymt úr greininni, sem þó hefur leitt til 

þess að aukið fjármagn hefur farið inn í aðrar greinar, en í staðinn hafi útgerðarfélögin 

verið rekin af skuldara og það sé ástæðan fyrir því að kjör sjómanna fari sífellt versnandi. 

Þeir bentu á að áhafnir útgerðarfélaga þurfa að taka þátt í rekstrarkostnaði skipsins sem 

þær eru starfandi á. Þeir taka þátt í olíukostnaði skipsins, tryggingakostnaði sjálfs sín auk 

þess sem sumum þeirra er gert að taka þátt í umbúðakostnaði fyrir aflann.   

Ólafur Ólafsson gerði út eigið veiðiskip og rak litla útgerð fyrir tíma kvótakerfisins. Hann 

réði sig sem skipstjóra á bát fyrir útgerðarfélag sem hann síðan starfaði hjá í tæp 15 ár. 

Ólafur hætti hjá útgerðinni og lét reyna á það aftur nokkrum árum eftir að frjálst framsal 

aflaheimilda var leyft að gera út sitt eigið veiðiskip. Ólafur keypti sér bát og leigði kvóta 

til þess að geta veitt.  Bragi segir að laun sín hafi lækkað töluvert eftir að framsal á kvóta 

var gefið frjálst. Hann segir:  

Eftir að frjálst framsal var sett á þá eru svo lág laun í þessu. Ég hafði miklu 
betri laun áður en frjálst framsal var sett á en eftir það. Ég hafði miklu betur 
út úr þessu. Ég hef svo sjaldan verið í því að vera á markaði með fisk nema þá 
hjá sjálfum mér og þá hef ég þurft að borga kvótann sjálfur (Ólafur Ólafsson). 
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5.3 Verðmyndanir á kvóta 

Magnús Magnússon sjómaður telur að verðmyndanir á óveiddum kvóta hafi haft 

gríðarleg áhrif á efnahagskerfi þjóðarinnar. Hann telur að verðmyndun á óveiddum kvóta 

hafi haft afdrífarík áhrif í för með sér og að fjármagn hafi frá því að sala hófst á 

veiðiheimildum hafi streymt úr sjávarútvegi og í aðrar greinar.  

Þegar farið var að selja kvótann þá kláruðu þeir þetta. Ég trúi því að allt það 
sem er að gerast núna í efnahagsmálum þjóðarinnar sé vegna þess að þeir fóru 
að selja kvótann. Það má ábyggilega rekja það til verðmyndunar á óveiddum 
afla og þess að menn hafa verið að selja sig út úr greininni (Magnús 
Magnússon). 

Magnús segir að þeir útgerðarmenn sem hafi fengið kvótann á sínum tíma úthlutaðan séu 

búnir að innleysa hagnað með því að selja þann kvóta sem þeir fengu og hafi nýtt það 

fjármagn í aðrar greinar. Um útgerðarmenn segir Magnús að þeir séu búnir að skuldsetja 

sjávarútveginn.  

Útgerðarmennirnir eru farnir í útrás, þeir eru búnir að selja kvótann og 
skuldsetja sjávarútveginn. Þeir fóru að leika sér með peningana með því að 
dæla þeim út úr sjávarútveginum og kaupa í bönkunum. Þeir eiga stóran þátt í 
þessu öllu saman. Þannig að það má segja að bankakreppan sé líka tilkomin 
vegna þess að kvótakerfið var sett á, þrátt fyrir að það sé alheimskreppa 
(Magnús Magnússon). 

Magnús telur að þeir útgerðarmenn sem hafi selt kvóta hafi hagnast verulega. Hann segir 

þá hafa innleyst fé úr sjávarútvegi með þeim afleiðingum að skuldsetja þann sem tekur 

við útgerðinni og dælt fjármagni inn í fjármálafyrirtækin.  Magnús tekur dæmi um 

útgerðarmann sem seldi sig út úr greininni og hagnaðist um tvo til þrjá milljarða á 

sölunni. Um útgerðarmenn sem hafa selt sig úr sjávarútvegi segir hann: 

Þetta eru þannig karlar sem byrjuðu að leika sér að þessu, þeir fóru að leika 
sér með peninga sem ríkið gaf þeim. Ég er viss um að þú gætir rakið þetta allt 
til þessa tíma, hvernig þeir hafa dælt inn peningum inn í þetta (Magnús 
Magnússon). 
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6.  Reynsla sjómanna af kvótakerfinu 

6.1 Brottkast sem leiðir af kvóta 

Guðmundur Guðmundsson er þess fullviss að brottkast á afla sem hann telur slæman hlut 

sé tilkomið vegna kvótakerfisins. Hann segir að fram til þess tíma sem frjálst framsal var 

sett á hafi verið farið með aflann af meiri skynsemi og brottkast ekki verið jafnmikið og 

tíðkaðist eftir að frjálst framsal var sett á. Hann segir að eftir að frjálst framsal hafi verið 

leyft hafi veri meiri sátt um kvótakerfið enda ekki komnar svo miklar verðmyndanir á 

veiðiheimildir. Um brottkast á fiski segir Guðmundur: 

Það skeður ekki fyrr en eftir 91 en þá fara menn að kaupa kvóta dýrum dómi 
og þá byrjaði mesti subbuskapurinn í þessu, það er brottkast, það að menn 
væru bara að hirða dýrustu fiskana, þeir hentu fiskunum sem voru minni, þeir 
hentu smáfiski eins og tveggja nátta og þriggja nátta. Þá byrjaði veruleg 
spilling eða mikið meiri spilling en hafði verið í þessu. Það var eitthvað 
brottkast búið að vera áður, sérstaklega eftir að frjálsa framsalið var tekið upp 
árið 1991, þá byrjaði veruleg sóun, fór illa og annað þá náttúrulega fækkaði 
atvinnutækifærum í bransanum (Guðmundur Guðmundsson). 

Sjómennirnir telja allir að kvótakerfið virki hvetjandi á sóun á fiski. Jón Jónsson er 

líffræðingur á fimmtugsaldri. Jón sem áður fyrr var sjómaður rak um langt skeið útgerð 

sem var í eigu hans og fjölskyldu hans en seinna meir lagði hann stund á líffræði. Hann 

taldi að stærsti galli kvótakerfisins væri brottkastið. 

Kvótakerfið hvetur til sóunar á fiski því smærri fiski er hent út fyrir borð til 
þess að freista þess að stærri fiskur sé dreginn upp úr sjónum. Þar sem 
aflamark gengur út á það að veiða upp í ákveðna kílóatölu og verðmunurinn á 
litlum og stórum fiski er gríðarlegur.  Ef sjómaður fær 300 kr./kg fyrir stóran 
fisk og 100 kr./kg fyrir lítinn fisk þá gefur það auga leið að það er lítið vit í að 
spandera dýrum kvóta á að landa fiski sem það fæst lítið verð fyrir (Jón 
Jónsson). 

 

6.2 Byggðarvandi í kjölfarið af kvóta 

Guðmundur Guðmundsson er þess fullviss að kvótakerfið auki á vanda 

landsbyggðarinnar.  Hann telur að eftir að framsal kvóta var gert frjálst og mönnum 

heimilt að leigja og selja aflaheimildir hafi landsbyggðin hlotið skaða af. Hann lýsir því 
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sem svo að byggðarlög sjávarbyggða séu nú upp á þá sem eiga kvóta komin og vill meina 

að það sé í valdi þess sem ræður yfir kvótanum hvort byggðin leggst í eyði eða ekki.  

Heilu byggðarlögin eru að leggjast í eyði og hugsaðu þér að það eru nokkrir 
einstaklingar sem ráða yfir þeim kvóta sem byggðarlögin hafa yfir um að 
ráða. Menn geta selt hann og hafa gert sem skilur bæjarfélagið eftir í rúst. Við 
getum horft til Vestfjarða þar sem menn standa frammi fyrir miklum vanda 
því aðalatvinna fólksins hefur verið föl fyrir fé og seld. Eignirnar þeirra eru 
verðlausar og ofanálagt missir það vinnuna (Guðmundur Guðmundsson). 

Ólafur Ólafsson tekur í sama streng, því hann telur að bæjarfélagið sem hann er búsettur í 

hafi orðið fyrir miklu tekjutapi eftir að frjálst framsal var sett á. Sem dæmi tekur hann 

fyrir rekstur hafnarvigtarinnar í bæjarfélaginu sem hann býr í. Hann minnist þess þegar 

stærsti hluti þess kvóta sem útgerðarfélag og jafnframt stærsti vinnustaður bæjarfélagsins 

hafði yfir að ráða var seldur yfir til annarrar útgerðar með þeim afleiðingum að fjöldi 

fólks missti vinnu og hafnarvigtin sem áður var rekin með hagnaði varð eftir þann dag 

rekin með tapi.  

Já já, höfnin hér í þorpinu, hún var alltaf rekin með hagnaði.  Ég man nú ekki 
hvaða ár það var sem ég var í hafnarstjórn, en þegar ég var í stjórn var hún 
rekin með hagnaði. Eftir að þeir leyfðu frjálst framsal fiskveiðiheimilda og 
kvótinn var allur seldur héðan þá hefur hún verið rekin með tapi. Stór hluti 
kvótans var seldur héðan með einu pennastriki, það gerðist þegar að Miðnes 
seldi, minnir að það hafi verið 1996 eða 1997. Líklega eru um 10 ár síðan. Þá 
stóðu bara eftir fjögur þúsund tonn af tólf þúsund tonna kvóta, það fór allt á 
innan við ári. Af stærsta vinnustaðnum í bæjarfélaginu (Ólafur Ólafsson). 

 

6.3 Kjaramál verða vandamál vegna kvóta 

Sjómenn telja að þeirra viðhorf til kvótakerfisins hafi aldrei haft nein áhrif. Þeir segja 

ástæðu þess vera þá að hagsmunir útgerðarfélaganna, kaupfélaganna og einstakra 

ráðamanna hafi verið teknir fram yfir allt annað. Þeir bentu á að það hefði verið sett 

lögbann á þá þegar þeir boðuðu til verkfalls. Þeim finnst ríkið bera mikla ábyrgð sem það 

firri sig undan því þrátt fyrir mikil mótmæli og að ósamstaða ríki um kerfið séu engar 

breytingar gerðar til þess að reyna að leiða saman hagi þeirra sem komi að greininni og 

ná fram einskonar sátt.  

Ólafur segir að kjör hans hafi skerst svo um munar eftir að frjálst framsal var sett á. Hann 

segir helstu ástæðu þess vera þá að menn vildu veiða meira en tilskildar aflaheimildir á 
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veiðiskipunum kváðu á um. Því hefðu þeir gripið til þess að kaupa kvóta til þess að geta 

unnið meira. Hann var einn af þeim sem vildi vinna meira og því fór hann ásamt fleirum í 

að kaupa veiðiheimildir.  

Árið 1991 eða þegar þetta er sett á þá er ég með fullt verð á fiskinum eins og 
markaðsverð var þá er ég með 7 milljónir í tekjur. Árið eftir var ég með tvær 
og hálfa milljón yfir árið bara eingöngu út af þessu. Út af verðinu, vegna 
þess að við urðum að kaupa kvóta til þess að geta róið. Við vorum með 
kvóta en menn vildu vinna meira, þannig að við urðum að kaupa kvóta og 
þá fengum við mikið lægra verð á fiskinn, það kom þannig út. Ég lækkaði 
um 5 milljónir á ári. Og t.d. þá var ég að taka það saman í fyrra að þá var ég 
með 4,8 milljónir í tekjur í fyrra en ef það hefði verið markaðsverð þá hefði 
ég verið með á milli 7 og 8 milljónir í tekjur (Ólafur Ólafsson). 

Ólafi finnst það ekki vera réttlátt að útgerðir sem eigi fiskvinnslu, veiðiskip og kvóta geti 

keypt fiskinn af sjómönnum á lægra verði en almennu markaðsverði. Ólafur telur að verð 

á fiski sé ekki frjálst og jafnframt ástæða þess að kjör sjómanna hafi farið versnandi.  

Þeir ákveða verðið á því bara sjálfir. Hann er unninn í frystihúsi eins og 
Samherji og stóru fiskfyrirtækin öll þau eru með fiskverð frá Verðlagsstofu. 
Hann reynir að borga lægsta verð sem hann getur, hann borgar 110 – 120 kr. 
á meðan markaðskerfið er 220–300 kr. Þetta er ekki frjálst markaðskerfi, á 
meðan þetta er svona. Það getur enginn sagt það við mig.  

Ólafur telur það mikið eðlilegra að sala á fiski fari öll í gegnum fiskmarkað. Hann telur 

ástæðu þess að sveiflur á fiskmarkaðsverði séu tilkomnarþær að útgerðir fari eftir öðru 

verði en því sem er á fiskmarkaði. Ólafi finnst að útgerðir eigi að kaupa fiskinn á 

almennu verði en ekkiverði sem Verðlagsstofa skiptaverðs gefur upp.   

Ef þú ferð að róa, í stóra kerfinu sem kallað er, þá er verðið ákveðið af 
mönnum norður á Akureyri. Verðlagsstofa skiptaverðs, það er hún sem 
gefur út hvað verðið er á þessum og þessum tíma. Verðið er ekkert frjálst. 
Ef talað er um frjálst hagkerfi í þessu þá er það svo ruglað að það er ekki til, 
vegna þess að það eru þeir sem ákveða það. Allur fiskur á náttúrulega að 
fara á fiskmarkað til þess að hafa frjálst markaðskerfi. En þá þurfum við 
reglur um það kerfi, eins og önnur kerfi og reglan á bara að vera sú að það 
fari allur fiskur í gegnum fiskmarkað en það gerir það ekki. Þar er réttasta 
verðið sem þú færð á afurðina svo er þetta þetta stökk á mörkuðum núna er 
vegna þess að það fer ekki allur fiskur inn. Annars yrði það mikið jafnara 
fiskverð (Ólafur Ólafsson). 
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Magnús Magnússon sjómaður tekur í sama streng. Hann telur einnig að kjör sjómanna 

séu lakari nú en þau voru fyrir þann tíma sem framsal aflaheimilda var gefið frjálst. 

Magnús sem starfar fyrir útgerð segir að útgerðin taki stærsta hluta aflaverðmætis. Hann 

segir að sjómenn fái um 20 – 30% aflaverðmætisins sem síðan skiptist á milli 

áhafnarinnar. Magnús telur það vera kjaraskerðingu því hann ásamt öðrum í áhöfninni er 

gert skylt að taka þátt í rekstrarkostnaði veiðiskipsins. Magnús (2008) sagði:  

Laun okkar eru mikið skertari því áður fyrr þá gátu menn keypt íbúðir á smá 
tíma. Það er ekkert hægt núna því við  þurfum að taka þátt í olíukostnaði, það 
var sett á í einum samningum. Við þurfum að taka þátt í umbúðakaupum á 
frystitogurum og fleira sem viðkemur rekstri útgerðarinnar. Það er ekkert skip 
eitthundrað prósent, fyrstu sjötíu til áttatíu prósentin fara óskipt til 
útgerðarinnar síðan deilast tuttugu til þrjátíu prósent, eða misjafnt hvernig þau 
eru, til sjómannanna. Við lækkuðum um þrjú prósent í síðustu 
kjarasamningum, út af því að karlandskoti sem á Toyota-umboðið í 
Vestmannaeyjum fékk það í gegn að við ættum að vera með lægra kaup en 
aðrir bátar því við værum á stærri bát og skiptaprósentan lækkaði. Í síðustu 
nýju samningum þá fór það í gegn að ef kemur nýsmíði inn í flotann þá 
lækkar skiptaprósentan til sjómanna bara út af því að útgerðin keypti nýtt skip 
(Magnús Magnússon). 

Magnús sem starfar fyrir útgerð finnst það ekki vera sanngjarnt gagnvart sjómönnum að 

verðið sem þeir selji fiskinn til útgerðarinnar á sé undir markaðsverði. Hann talaði um að 

það sé ósamræmi á fiskverði. Helgi sagði að ef sjómenn samþykktu ekki verðið sem 

útgerðin byði þeim gætu þeir skotið máli sínu til verðlagsráðs. Magnús segir að kílóið af 

óunnum fiski hafi verið orðið dýrara en kílóverðið á unnum fiski. Magnús sagði að 

launakerfi sjómanna byggðist að mestu upp á því verði sem þeir sjómenn fengju fyrir 

fiskinn sem þeir veiddu og að skipstjóra væri skylt samkvæmt lögum að selja fiskinn á 

hæsta verði sem hann gæti fengið fyrir hann. Magnús sagði: 

Ef þú ert að vinna fyrir útgerð þá selurðu þangað. Verðlagsstofa er með 
lágmarksfiskverð, t.d. segjum að það sé 230 kall en það er helmingurinn af 
því verði sem hann er seldur á. Verðlagsstofa setur lágmarksverð. Svo er 
þetta tekið held ég af mörkuðum en núna er orðið svo mikið rugl að þeir 
sem eru með frystihús kaupa slægðan fisk. Óslægður fiskur hjá Verðlagsráði 
er orðinn hærri en slægður fiskur. Óslægður er óunninn fiskur með innyflum 
og allt, en það er ekki eðlilegt. Að selja hann hérna á mörkuðum á 300 kall 
en við fáum ekki að selja hann á því. 

einnig sagði hann: 
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Ég er að vinna hjá útgerð sem kaupir fiskinn af sjálfum sér. Þeir vilja ekki fá 
hæsta verð á fiski af því þá þurfa þeir að borga hærra kaup. Ef við 
samþykkjum ekki verðið sem þeir bjóða okkur þá þurfum við að fara í 
Verðlagsráð til þess að finna verð á fiskinn. Það er hægt að setja í nefnd þar, 
en þeir koma með lágmarksverð. Hún gefur upp skala og ef það hækkar 
mikið á mörkuðum þá er hann seldur á hærra verði. Það eru svo margar 
útgerðir sem eiga frystihús. Hugsaðu þér um daginn þá var óslægði 
fiskurinn dýrari en slægði. Spáðu í því, óslægði er með innyflum og öllu 
ruslinu. Þetta er svo ruglað þetta kerfi gagnvart sjómönnum því auðvitað 
eigum við að njóta góðs af því ef verð á fiski hækkar (Magnús Magnússon). 

Magnús bendir einnig á að útgerðir geti gert vel við sjómenn. Hann segir að útgerðin sem 

hann starfi hjá hafi leyft þeim að selja hluta af ákveðinni fisktegund í gáma. Þegar slíkt 

hefur verið gert hafa sjómennirnir fengið rétt aflaverðmæti á þann hluta aflans sem þeir 

hafa fengið að selja beint í gámi af þeim afla sem þeir hafa fiskað.  

Við fáum að selja í gáma hluta af steinbítnum sem við veiðum en þeir fá 
þorskinn á 230 kall og selja hann á mikið hærra verði  út. En við fáum 400 
kall fyrir steinbítinn en fengum 200 kall áður. Þorskinn taka þeir í hús og fá 
400 til  500 kall í hús. Þeir eiga skipin og borga okkur kaup eftir 230 kalli.  
Þetta er svo óréttlátt að það er skömm að þessu (Magnús Magnússon). 

Um kjör sjómanna segir Magnús:  

Við stöndum straum af olíukostnaði til þess að geta veitt fiskinn til þess að 
geta selt útgerðinni hann á lægra verði. 

Magnús segir að brátt verði kjarasamningar við sjómenn lausir og bendir á að útgerðin 

hafi verið fyrri til að koma með kröfur á sjómenn. Magnús hefur ekki trú á því að kjör 

þeirra komi til með að batna því hann telur útgerðarmenn færa sér í nyt lögbann sem hann 

telur að sett yrði á sjómenn ef þeir færu í verkfall.  

Núna fara samningar að verða lausir og sem dæmi um það þá er útgerðin 
komin með 28 kröfur á sjómenn, það erum við sem erum að fara semja en 
þeir setja kröfur á okkur!  Yfirleitt þegar eru samningar þá ræða menn um 
kjör og yfirleitt verður það betra, en útgerðarmenn vita að það er bara sett 
lögbann ef við förum í verkfall þannig að þeir eru búnir að setja kröfur á 
okkur. 28 kröfur í okkar kjarasamningum. Þeir eru með kröfurnar ekki við 
(Magnús Magnússon). 
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6.4 Aðgengi að greininni minnkar vegna kvóta 

Allir sjómennirnir telja að erfiðara sé um vik að hefja rekstur í sjávarútvegi í dag en fyrir 

þann tíma sem kvótakerfið var sett á. Skoðanir sjómannanna á því hverjar hindranir eru 

sem standa í vegi fyrir því að hefja störf innan sjávarútvegs eru þó mismunandi. Ólafur 

Ólafsson telur að búið sé að loka á alla nýliðun innan greinarinnar. Hann segir það ekki 

vera á færi allra að komast að innan greinarinnar. Ólafi finnst mönnum vera mismunað 

og að farið sé í manngreinarálit þegar ákveðið er hverjir fái að komast að og hverjir ekki.  

Hann telur að flokkapólitík hafi haft mikið að segja um hverjir það voru sem fengu að 

starfa í sjávarútvegi og hverjum var bolað frá.  

Þú færð ekkert að komast inn í hana, þú þarft að hafa svo mikil veð, þetta er 
svo dýrt. Þú færð ekkert lán. Sumir fengu lán og þurftu ekki að leggja 
nokkurt veð. Svo er það alveg umhugsunarvert að spá í það hverjir eigi 
fyrirtækin og hvaða flokka þeir hafi stutt í gegnum tíðina. Hinir voru settir á 
hausinn  hverjir það voru sem fengu lán, hvaða flokkum þeir tilheyra og 
hafa stutt í gegnum tíðina, það er mest sjálfstæðis og framsóknarmenn. Hinir 
voru flestir settir á hausinn, það voru gerðar tilraunir til þess að setja menn á 
hausinn,  eins og Skúli Alexandersson  á Hellissandi, það var bara gerð 
atlaga að honum. Og fleiri og fleiri menn (Ólafur Ólafsson). 

Jón Jónsson er einn þeirra sjómanna sem telur að sjávarútvegsgreinar eigi eftir að líða 

undir lok vegna þeirra hindrana sem hann telur vera á aðgengi í greininni. Hann telur 

aðgengi að sjávarútvegi fara minnkandi og bendir á að búið sé að loka fyrir nýliðun.  

Kvótakerfið hefur beinlínis komið í veg fyrir að ungt fólk hafi getað haslað 
sér völl í sjávarútvegi en það þarf að greiða 12 falda ársveltu fyrir að fá að 
draga bein úr sjó. Ungt fólk hefur fælst frá greininni af þeim orsökum og 
greinin er að geldast (Jón Jónsson). 

Magnús Magnússon sem er tæplega fimmtugur sjómaður sem telur að búið sé að loka 

fyrir nýliðun í greininni. Hann segir að kostnaðurinn við að ætla að hefja rekstur í 

sjávarútvegi sé of mikill til þess að menn sem hafi hug á því að starfa á þessu sviði geti 

staðið undir því. Honum finnst mikil eignaþjöppun hafa átt sér stað og þannig sé komið í 

veg fyrir að nýir menn komist inn á starfssvið þeirra fáu sem eiga orðið allan kvótann.  

Það eru nokkrir sem eiga kvótann og það fær enginn nýr maður að koma inn 
í þessa grein, það verður engin nýliðun. Kostnaðurinn við það að koma sér 
inn í greinina er gríðarlegur og því á færi fárra manna að ætla hefja slíkan 
rekstur (Magnús Magnússon). 
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Ólafur Ólafsson telur að kostnaðurinn við að leggja til veiða sé of mikill. Honum finnst 

illa komið fram við sjómenn því ef þeir fara á sjó án tilskilinna heimilda séu þeir að 

brjóta lög.  

Ef maður ætlar til sjós þarf hann að fyrst að kaupa aflaheimildir eða leigja 
þær til þess að gerast ekki brotlegur. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum þar 
sem komið er hreint og beint ílla fram við sjómenn. 

Magnús upplifir það á þann hátt að komin sé yfirstétt sem ráði beinlínis yfir sjómönnum 

og með því geri þeim erfiðara fyrir að hasla sér völl og stunda sjómennsku. Hann segir: 

Kílóið er selt á 2 til 3000 kall, þú getur ímyndað þér hvað tonnið kostar, 2 – 
3 milljónir. Þú getur ábyggilega tekið eitt tonn yfir daginn á trillu.  Þetta er 
orðið alveg eins og þetta var í gamla daga, jarlar sem áttu leigukot og 
bændur sem þurftu að borga þeim leigu. Þetta er rotið (Magnús Magnússon). 
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7. „Það er búið að arðræna íslensku þjóðina, íslenskt 
samfélag, mig, þig og afkomendur okkar“ 

 
Kvótakerfið hefur frá því að það var fyrst sett á verið umdeilt. Líkt og umræðan um 

kvótakerfið hafa deilumálin verið margþætt. Eitt af þeim deilumálum sem verða seint 

leidd til lykta snýr að aðgengi manna að auðlindinni. Margar og ólíkar skoðanir eru á því 

hvort rétt hafi verið staðið að úthlutun aflaheimilda. Aðspurður sagði Ólafur Ólafsson 

sjómaður: 

Það vorum við sem áttum í þessu, en þetta var allt sett á bátinn. 

Sjómenn líta svo á að þeir hafi verið arðrændir því Ólafur er ekki einn um að finnast 

sjómenn hafa verið sviptir hluta af því sem hann hafði tilkall til. Einar Einarsson er einnig 

þeirra skoðunar og hann tekur sterkt til orða þegar hann segir: 

Það er búið að arðræna íslensku þjóðina, íslenskt samfélag. Mig, þig og 

afkomendur okkar. 

Sjómenn telja að kerfið búi yfir mörgum göllum sem séu til þess að störf þeirra og kjör 

hljóti hnekki. Þeim finnst kvótakerfið ekki réttlátt gagnvart þeim sjálfum.  

Allir sjómennirnir telja það vera nauðsynlegt að gera einhverjar breytingar. Þeir eru allir 

sammála um það að sú fiskveiðistjórn sem nú er við lýði njóti ekki mikillar farsældar. 

Sjómönnum finnst núverandi mynd kvótakerfisins hafa stuðlað að ósamstöðu innan 

greinarinnar, þá aðallega á milli sjómanna og útgerðarinnar.  

Allir sjómennirnir eru sammála um það að kvótakerfið búi yfir mörgum göllum. Þeir telja 

að lítið sem ekkert tillit hafi verið tekið til þeirra sjómanna sem starfa við greinina og 

jafnvel að brotið hafi verið á mannréttindum þeirra. Þeir benda á að þeir hafi ekki sömu 

möguleika og áður til þess að afla sér tekna. Þeir telja að þau samtök sem starfi í þágu 

sjómanna hafi ekki staðið sig í því að vernda hagsmuni sjómannanna. Þeir sammælast 

allir um það að neikvæð áhrif kvótakerfisins séu mun meiri en jákvæð og eru einhuga um 

að gera þurfi breytingar kvótakerfinu í núverandi mynd. Sjómennirnir fengu allir 

spurningu um hvort þeim fyndist kvótakerfið réttlátt og allir svöruðu þeirri spurningu 

neitandi. 
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7.1 Hugmyndir sjómanna um breytingar 

Sjómenn töldu að réttlátara væri að setja allan fisk á fiskmarkað en fiskmarkaður er 

markaður þar sem fiskur er boðinn upp og seldur hæstbjóðanda. Þeim finnst ekki réttlátt 

að Verðlagsstofa gæfi upp verð sem væri undir markaðsverði. Þeir töldu einnig að vigt á 

lönduðum afla ætti að fara í gegnum hlutlausan aðila því hagsmunir útgerðarinnar væru 

of miklir til þess að útgerðin fengi sjálf að vigta fiskinn sem þeir væru síðan kaupendur 

að. Helgi Árnason er einn þeirra sjómanna sem vill fá hlutlausan aðila til þess að sjá um 

milligöngu á vigtuðum afla frá sjómönnum til útgerðar. Helgi sagði:  

Allur fiskur á markað, þetta er svindl og svínarí. Útgerðin fær að vigta fiskinn 
sjálf, ekki hlutlaus aðili. Frystihúsin fá vigtaleyfi. Svo eru þeir að gera 
ísprufur. Það segja allir að þetta sé lygi. Ísprufur eru gerðar í löndun, það má 
bara vera visst magn af ís og þótt það sé ekki settur neinn ís þá er kannski 
samt dregið af honum tíu prósent af lönduðum afla sem ís. Þá er búið að 
svindla.  

Ólafur Ólafsson telur að hægt sé að fara aðra leið að fiskverndun en nú er gert. Hann telur 

að sú leið myndi leiða til þess að fiskistofnar fengju meiri verndun. Bragi telur slíka leið 

vera skynsamlega bæði fyrir sjómenn sem og fiskistofnana sjálfa. Kerfið sem Bragi telur 

fýsilegri kost opnar á aðgengi allra að greininni. Hann vill að bátar undir 200 tonnum fái 

úthlutað vissum dagafjölda sem þeim er heimilt til þess að sækja á veiðar.  

Miklu meiri friðun,  ef allir fengju að róa, við getum haft bara kerfi t.d. eins 
og það kerfi sem við myndum róa á þessum litlu, minni bátum, ef við 
fengjum 0 og upp í 200 tonn þá væri hægt að róa bara 4 – 5 daga í viku, síðan 
helgarfrí alltaf og svo bara sér náttúran um rest, t.d. ef það kæmi bræla, þá 
værum við bara í landi, þá er það bara ávinningur fyrir náttúruna (Ólafur 
Ólafsson). 

 
 



48 
 

8. Niðurstöður 
Deilur um kvótakerfið hafa staðið yfir frá því að það var fyrst sett á. Skoðanir manna á 

því kerfi sem hér er notast við eru misjafnar sem og túlkun laga á fiskveiðistjórnun. Allir 

sjómennirnir sem rætt var við hafa sterka tengingu til sjávarútvegs. Bæði byggðarlögin 

sem sjómennirnir eru búsettir í eru sjávarpláss og hafa þeir allir valið sér sjómennsku sem 

ævistarf ungir að aldri. Sjómönnum stendur uggur af kvótakerfinu en þeim finnst sú leið 

sem nú er farin vera óréttlát leið til þess að endurdreifa gæðum, sameign þjóðar.  

 Hvað þeim fannst um kvótakerfið þegar það var fyrst sett á er mismunandi, en flestir 

þeirra töldu að ástæður þess að farið var út í að takmarka veiðar hafi í raun verið aðrar en 

þær ástæður sem gefnar voru fyrir veiðitakmörkunum. Sjómenn byggja þessar skoðanir 

sínar á reynslu sinni og vitneskju og telja þeir að hagsmunir útgerðarmanna hafi verið 

teknir fram yfir almannahagsmuni sem og þeirra eigin. Ástæða þess að þeir telja svo vera 

er skírskotun í fyrstu grein laga um stjórn fiskveiða en þar segir að þótt aflaheimildum 

hafi verið úthlutað samkvæmt lögum myndi úthlutun þeirra til einstakra aðila ekki tákna 

óafturkræft forræði þeirra yfir veiðiheimildunum. Sjómönnum fannst það einkennilegt að 

hægt væri að kaupa og selja eign sem ekki væri séreign heldur nýtingarréttur á sameign. 

Þeim kom því öllum saman um að finnast kvótakerfið vera spillt kerfi sem vinnur gegn 

hagsmunum sjómanna.  

Sjómenn leggja til og telja að hægt sé að fara betri leiðir í fiskvernd og sóknarstýringu en 

þá sem nú er farin.  Þeir telja að aðferðir sem feli í sér verndun fiskistofna með það að 

marki að tryggja áframhaldandi nýtingu fiskistofna sem flestir gætu sæst á væru betur til 

þess fallnar. Þeirra trú var sú að takmarkanir á veiðar myndu aldrei ná fram að ganga 

nema með sameiginlegum ávinningi áhafnar og útgerðar en slíkt telja þeir að hafi ekki 

verið haft að leiðarljósi. Einn þeirra benti á að útgerðarfélög störfuðu undir skjóli 

stjórnvalda sem settu á sjómenn lög til þess að hindra sjómenn í að fara í verkfall. Slíkt 

hafi verið gert undir því yfirskyni að ríkir almannahagsmunir væru í húfi. Sjómenn eru 

ósáttir við þetta og telja að þróun og útfærsla á kvótakerfinu sé miðuð út frá þörfum 

útgerðarinnar en ekki almannahagsmuna eða hagsmuna sjómanna.  
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Kvótakerfið hefur án efa haft áhrif á líf þeirra og störf. Þeir telja að kvótakerfið hafi haft 

neikvæð áhrif á launaþróun sjómanna. Allir sjómennirnir eru sammála um að laun þeirra 

hafi skerst á tímabilinu og rekja ástæður til þess að þeir hafi eftir 1991 tekið þátt með 

útgerðinni í kvótakaupum og rekstrarkostnaði stærri veiðiskipa.  

Breytingar undanfarinna 30 ára hafa komið ílla við sjómenn sem telja sig hafa farið 

varhluta af þeirri miklu gróðavæðingu sem frjálst framsal leiddi til. Sérstaklega gætir 

mikillar óánægju meðal sjómanna um frjálst framsal aflaheimilda. Sjómenn telja að 

frjálst framsal aflaheimilda hafi leitt til þess að hagur þeirra hafi farið versnandi og að 

þeir búi nú við ótryggara atvinnuástand en áður þar sem nánast er hægt með einu 

pennastriki að selja aflaheimildir milli landshluta. Slíkt telja þeir óásættanlegt í ljósi 

þeirra markmiða sem lagt var upp með en eitt af þeim var að efla atvinnu og byggð í 

landinu.  

Sjómenn telja að sjávarútvegur sé verulega ílla staddur og rekja það beint til þess tíma 

sem frjálst framsal aflaheimilda var leyft og benda á að meiri hluti þeirra sem fengu 

úthlutaðar aflaheimildir hafi selt sig úr greininni.  Þeir telja einnig að aflakaup sem 

fjármögnuð hafi verið með lántökum hafi gert sjávarútveginn enn skuldugri en áður og sé 

það ein af ástæðum þess að kjör þeirra hafi farið hrakandi því skuldugar útgerðir geti ekki 

greitt ásættanleg laun. Sjómenn telja að ekki sé um frjálst markaðskerfi að ræða því 

Verðlagsstofa skiptaverðs skekki markaðsvirði sjávarafurða. Því til stuðnings bentu þeir á 

að útgerðir keyptu veiddan afla af sínum eigin fiskiskipum og seldu til sinnar eigin 

fiskvinnslu. Ef ekki semst milli áhafnar og útgerðar um verðmæti aflans er leitað til 

Verðlagsstofu. Sjómenn bentu á að Verðlagsstofa væri með mun lægra verð en gengur og 

gerist á frjálsum markaði. Sjómenn vilja að allur fiskur sé seldur hæstbjóðanda á 

fiskmarkaði en ekki seldur beint til útgerðarinnar. Þeim finnst að aðskilja eigi veiðar og 

vinnslu.  

Sjómenn bentu á að lög um fiskveiðar áttu að tryggja áframhaldandi nýtingu 

sjávarauðlinda með því að fækka veiðiskipum, byggja upp þorskstofninn og efla byggð 

sjávarþorpa landsins. Þrátt fyrir að það séu  tæp þrjátíu ár frá því að fiskvernd var tekin 

upp hér á landi telja sjómenn ekki hægt að sjá að það sem lagt hafi verið upp með hafi 

skilað sér á tímabilinu. Reyndar er það svo að veiðiskipum hefur fækkað en 

þorskstofninn hefur ekki stækkað til þess sem vonir stóðu til um að hann gerði né hefur 
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byggð sjávarþorpa eflst á tímabilinu. Þegar aflaheimildum var í upphafi úthlutað 

endurspeglaði það skiptingu veiðibáta á þeim tíma og má segja að sú skipting hafi í raun 

verið sanngjörn. En eftir að frjálst framsal tók gildi árið 1991 hefur eignarhald á 

aflaheimildum færst á færri hendur og samþjöppun orðið mikil í greininni sem hefur leitt 

til þess að sjávarbyggðir standa verr að vígi nú en áður en frjálst framsal var sett á hvað 

varðar trygga atvinnu í byggð. Sjómenn telja að kvótakerfið auki á vanda 

landsbyggðarinnar og með sölu og leigu aflaheimilda hafi landsbyggðin hlotið skaða af.  

Allir sjómennirnir telja að það verði gerðar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu í 

framtíðinni. Margir þeirra telja að nú sé rétti tíminn fyrir ríkisstjórnina til þess að beita 

sér fyrir farsælla kerfi sem myndi leiða til sátta milli sjómanna og útvegsmanna. Ástæðan 

er sú að þeir telja að gríðarleg skuldastaða sjávarútvegsfyrirtækja og óvissa um íslenskt 

efnahagsástand og gengi gjaldmiðla skapi óvissu um starfsgrundvöll þeirra. Þeir sjá því 

tækifæri í því að stjórnvöld yfirtaki skuldir sjávarútvegsfyrirtækja og með því þær 

aflaheimildir sem veittar hafa verið áður en þær færast yfir á hendur einstaklinga eða 

fyrirtækja sem nú þegar hafa veð í þessum aflaheimildum.  
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 9. Lokaorð 
Að kanna hug sjómanna til kvótakerfisins var skemmtilegt verkefni. Viðmælendur mínir 

voru sterklegir menn með ákveðnar skoðanir og háværar raddir. Þrátt fyrir raddstyrk 

þeirra hafa skoðanir þeirra og málstaður farið halloka í umræðunni um kvótakerfið. Of 

lítið tillit hefur verið tekið til lífs og starfa sjómanna en störf þeirra snúast einmitt um að 

sækja þann afla sem aflaheimildir útgerðarmanna og útgerðarfélaga kveða á um. Án 

sjómanna væri eign útgerðarmanna á kvóta lítils virði.  

Því tel ég gríðarlega mikilvægt að endurskilgreina markmið laga um stjórn fiskveiða því 

þau markmið sem lagt var upp með fyrir tæpum 30 árum hafa ekki skilað sér nægilega 

vel. Það sést best á aflatölum en um það leiti sem kvótakerfið var sett á voru að veiðast í 

kring um 500 þúsund tonn af þorski en í dag rúmum 25 árum síðar er verið að veiða rúm 

200þúsund tonn. Þorskstofninn hefur samkvæmt mælingum hafrannsóknarstofnunnar 

ekki stækkað sem skildi. Á þessum sama tíma hefur  

 fiskveiðiskipum fækkað sem var eitt þeirra markmiða  sem lagt var upp með en 

fiskistofninn hefur enn ekki náð sér á þessu þrjátíu ára tímabili auk þess sem 

sjávarbyggðir á Íslandi standa verulega höllum fæti og telja sjómenn að helsta hættan sé 

sú að aflaheimildir verði seldar frá sjávarbyggðunum en sú þróun byrjaði um og eftir 

1991 eða þegar ný lög tóku gildi.  

Rekstur útgerðar hér á landi stendur frammi fyrir miklum fjárhagslegum erfiðleikum og 

má leiða líkur að því að slíkt sé vegna lántöku þeirra sem þurftu að kosta þær 

aflaheimildir sem þeir hafa yfir að ráða eða 95% þeirra sem nú eiga aflaheimildir. 

Sjómenn bentu á að frjálst framsal aflaheimilda hefði orðið til þess að gríðarleg 

fjármunamyndun varð á óveiddum afla og er það þeirra trú að slíkt hafi orðið til þess að 

vel reknar útgerðir heyri nú sögunni til því skuldasöfnun útgerðanna hafi stóraukist vegna 

kaupa og sölu á kvóta. Það má segja að uppi séu vísbendingar um slíkt því fram hefur 

komið að tæp 90 þeirra aflaheimilda sem úthlutað var í fyrstu hafi eftir árið 1991 skipt 

um hendur en það er einmitt á sama tíma og verðmyndun á óveiddum afla hófst.  
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Sjómenn lýstu yfir andstöðu sinni á kvótakerfinu og tel ég brýnt að leysa úr þeim 

ágreiningsefnum til þess að skapast megi sátt um kvótakerfið. 
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Fylgiskjal 1. Spurningalisti rannsóknar 
 

Ekki var notast við staðlaðar spurningar í viðtölunum en spurningalistinn hér fyrir neðan 

var hafður til hliðsjónar. Í þeim tilfellum sem spurningum frá rannsakanda var ábótavant 

eða umræðan fór út fyrir efnið var notast við spurningar af listanum sem hafður var til 

hliðsjónar til þess að leiða viðmælendur inn á rannsóknarefni ritgerðarinar.  

 
 

1. Hvaða væntingar hafðir þú til fiskveiðikerfisins þegar það var fyrst sett á?  

2. Hvernig upplifðir þú þær breytingar sem voru gerðar? 

3. Hvernig horfir frjálst framsal á kvóta við þér? 

4. Hvaða breytingar urðu á þínum högum við setningu kerfisins? 

5. Finnst þér gæta réttlætis í fiskveiðistjórnunarkerfinu? 

6. Telur þú það hafa haft áhrif á samfélagið sem þú bjóst/býrð í? 

7. Eru einhver tengsl á milli þess að kerfið var sett á og hvernig lífi þínu er 

háttað í dag? 

8. Finnst þér þurfa að gera einhverjar breytingar á kerfinu? 

9. Heldur þú að það verði gerðar einhverjar breytingar á kvótakerfinu í 

framtíðinni? 
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Viðmælandi 1. Ólafur Ólafsson 

Hugur sjómanna til kvótakerfisins 
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 
 
 
Viðtal 
Kl. 15.00 – 15.30.   
Dags:  25. september. 2008. 
 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn Ólafur Ólafsson 
• --- standa fyrir þagnir 

 
Viðmælandi minn Ólafur Ólafsson hefur fallist á að hitta mig heima hjá sér. Ég þekki til viðmælenda míns 
og hef áður sett mig í samband við hann til þess að fá upplýsingar um sjávarútveginn. Á vordögum 2008 
hitti ég hann inn í Reykjavík og minntist á það við hann að ég hefði haft hann í huga því ég væri að vinna 
að ritgerð varðandi kvótakerfið. Því fór svo að ég setti mig í samband við hann um miðjan September og 
við mæltum okkur mót á sunnudagseftirmiðdegi heima hjá viðmælenda mínum.  Ólafur býr í sjávarþorpi 
suður með sjó. Bæjarstæðið liggur með ströndinni og þegar keyrt er inn í bæinn má glöggt sjá að byggðin 
lyggur þétt eftir strandlengjunni. Selta hefur sett mark sitt á húsin sem standa næst strandlengjunni. 
Klukkan var að ganga tvö þegar ég ók upp að heimili viðmælanda mínum. Það var frekar grátt veður úti, 
rigning og rok. Ég renndi bílnum inn í stæði og drap á honum og virti fyrir mér umhverfið á meðan ég 
teigði mig í töskuna mina og gerði mig líklega til þess að ganga upp að húsinu. Eftir að hafa barið að 
dyrum heyrði ég kallað “Kom inn” ég opnaði hurðina, og gekk rakleiðis inn. Eftir að inn var komið sá ég 
að viðmælandi minn sat fyrir framan sjónvarpið, hann benti mér á fá mér kaffi sem stóð tilbúið á 
eldhúsbekknum og að tilla mér við eldhúsborðið. Heimili hans er hlýlegt og auðséð að hér býr sjómaður, 
því málverk af bátum og hafinu prýða veggi heimilisins. Viðmælandi minn er góðlegur maður á sextugs 
aldri. Nærvera hans er þægileg hann talar með djúpri röddu í hægum en öruggri tóntegund. Við ræddum 
stuttlega saman um málefni líðandi stundar, efnahagsvandræðin sem svífa yfir landanum og einstaka 
pólitíkus en fljótlega fórum við að ræða um rannsóknina. Ég gerði honum grein fyrir því í hvaða tilgangi ég 
væri að taka þetta viðtal við hann, og fékk frá honum leyfi til þess að taka upp viðtalið og vitna í hann. 
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R:  „Jæja, þá er ég búin að setja upptökutækið í gang þannig að okkur er ekkert að vanbúnaði”. 
 
V:  „Jæja flott er, Hvar eigum við að byrja?” 
 
R:  „Mig langa að byrja á að spyrja þig um hver tengsl þín við sjávarúveg og útvegsgreinar eru?” 
 
V:  --- „Já það er eiginlega spurning hvar ég á að byrja.  
 
R:  „ Bara á byrjuninni, hvernig er hún?” 
 
V:  „Ég er fæddur og uppalinn hér í þorpinu og frá því að ég var lítill drengur hef ég verið viðloðandi 

sjóinn. Ég var smá polli þegar ég var farinn að ísa fisk í hjólbörur og rölti á milli húsa og seldi.” 
.  
 
R:  „Hvar náðiru í fiskinn sem þú varst að selja?” 
 
V:  „Pabbi var skipstjóri ég fékk fiskinn hjá honum.  Nú eftir þetta sem líklega hafa eru mín fyrstu 

kynni af sjávarútveg þá fór ég með karlinum á sjóinn var þá eitthvað um 14 ára gamall.” 
 
R:  „Hefuru verið á sjó síðan þá?” 
 
V:  „Ja, það lætur nærri, ég náði mér í skipstjórnarréttindi og stafaði sem skipstjóri í 30 ár. 

Fyrir þann tíma sem ég starfaði sem skipstjóri var ég sjómaður” 
 
R:  „Þú hefur þá kynnst því að eigin raun hvernig var að starfa við sjávarútveg bæði fyrir og 

eftir að kvótakerfið var sett á” 
 
V:  „Já já, ég kynntist sjávarútvegnum fyrir kvótakerfið og eftir það. Ég var starfandi 

Skipstjóri á þeim árum þegar það var samþykkt og man vel eftir því þegar þetta var allt að byrja.” 
 
 
R:  „Hafðiru einhverjar ákveðnar væntingar til kvótakerfisins?” 
 
V:  „Ég var þess handviss að kerfi sem þetta og sett væri á til þess að auka þorskinn upp í 

500 þúsund tonn myndi aldrei virka eins og lagt var upp með. Ég orðaði það meira að segja á þeim 
tíma að það byggi meira á bak við þetta en að auka þorskkvótann aftur, enda bjóst ég ekki við því 
að þetta kerfi yrði afnumið. Það hefur líka komið á daginn að þorskurinn hefur ekki náð 500 
þúsund tonnum þrátt fyrir að það séu 25 ár síðan að byrjað var að vinna í því að ná þorskkvótanum 
upp.” 

 
 
R:  „Ertu þá að segja að kvótakerfið hafi brugðist þeim væntingum sem lagt var upp með?” 
 
V:  „já tvímælalaust, ég tel að þetta hafi verið undirbúið með löngum fyrirvara jafnvel tugi 

ára. Það átti bara að hirða auðlindina af fólkinu. Ég hef alltaf litið á það þannig og geri enn. Það er 
eitthvað bogið við það að kerfi sem sett var á til skamms tíma og kerfi sem hefur ekki staðið undir 
væntingum sé haldið til haga í nær 30 ár og það versta við það er að það er að það eru menn sem 
verja tilvist þess. 
Fyrir mitt leiti get ég sagt sem svo að Ég var skipstjóri í 30 ár, eða rúm 25 ár, og kynntist 
sjávarútveginum fyrir kvótakerfið og eftir það og á tímanum þegar þetta var sett á og allt. Og 
meira að segja orðaði ég það á þeim tíma að þetta væri meira á þeim tíma að þetta væri meira 
heldur en bara að þetta átti að standa í einhvern tíma þá átti þorskurinn að vera 500 þúsund tonn 
sem varð ekki náttúrulega. Ég tel að þetta hafi verið undirbúið með svona tuttugu til þrjátíu ára 
dæmi bara, að hirða auðlindina af fólkinu í landinu. Þannig lít ég á þetta.” 
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R:  „En þegar það var fyrst sett á, var að þínu mati ekki ástæða til þess að koma upp 

fiskveiðistjórnun?” 
 
V:  „Sjálfsagt þurfti að gera eitthvað, ég er ekki að segja það, en ég er eiginlega farinn að 

halda að það hafi aldrei þurft að gera neitt, ef þú lítur t.d. á línurit síðan 1921 þá gengur línuritið 
upp og niður og yfirleitt er besta veiðin á besta fiskinum eftir minnstu, eftir að stofninn nær 
lágmarki.” 

 
R: „En varstu búin að kynna þér hvernig kerfið átti að virka þegar það var fyrst sett á?” 
 
 
V:  „Já já, ég var búin að kynna mér það. Ég kynnti mér það í byrjun og hef fylgst með því 

allar götur síðan, enda gert að starfa undir því. Ég skal segja þér það að ég hef alla tíð staðið í 
þeirri trú að það væru ákveðnir aðilar sem ætluðu sér að slá eign sinni um auðlindina. Þrátt fyrir að 
ég hafi talið það á einhverjum tíma að slíkt væri óhugsandi þá var slíkt slegið út af borðinu þegar 
frjálst framsal var sett á.  

 
R:  „Hvað meinaru með því?” 
 
V:  „ Með því að leyfa frjálst framsal á aflaheimildum var búið að gefa ákveðnum mönnum 

fúlgu fjár, enda flestir þeir sem fengu kvótan úthlutaðan hafa selt hann frá sér og hagnast vel.  
 

--- 
 „hugsaðu þér það að aðeins þeir sem ráku útgerð því sjómaðurinn fékk ekkert af þessum 
aurum sem hafa mokast út úr sjávarútveginum vegna sölu á aflaheimildum.”  

 

R:  „Telur þú að frjálst framsal hafi orðið til þess að festa eign útgerðarmanna á 
aflaheimildum í sessi?” 

 
V:  „Já bæði það og að eyðileggja kaup og kjör sjómanna. Þetta er sorgarsaga í raun.” 

--- 
„Ég var alltaf á því að það væru menn sem ætluðu sér alltaf að ná þessu, einhvern veginn, 

og eiginlega það sem að sló þessu alveg út það var þegar að frjálst framsal var sett á þetta. Þá 
endanlega eyðilögðu þeir til dæmis kaup og kjör sjómanna. Það er algjörlega ... það er ónýtt,  þeir 
fá aldrei það sem þeir ættu að fá og það er rosalegt að stjórnvöld skulu vera sammála því að svipta 
menn helming af kaupinu.” 

 
 
R:   „Sérðu það fyrir þér að kvótakerfið og þá sérstaklega frjálst framsal hafi gert það að 

verkum að sjómönnum verði fyrir ákveðinni ósanngirni?” 
 
V:   „Já tvímælalaust. Ég held við sjáum svona fyrirkomulag hvergi annarstaðar. Við getum 

líkt þessu við að skrifstofustarfsmaður  þurfi að borga fyrir vinnutækin sín, tölvu og annað slíkt, til 
þess að geta starfað þar. Þannig er það nú bara að ef maður ætlar til sjós þarf hann að fyrst að kaupa 
aflaheimildir eða leigja þær til þess að gerast ekki brotlegur. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum þar 
sem komið er hreint og beint ílla fram við sjómenn.” 
--- 

 „það vorum við sem áttum í þessu, en þetta var allt sett á bátinn.“  
 
R:  „Geturu nefnt mér einhver önnur dæmi.” 
 
V:  „Verðlagsstofa er eitt þeirra.” 
 
R:  „Hvað gerir hún.” 
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V:  „Verðlagsstofa það er nefnd sem setur fiskverð langt fyrir neðan eðlilegt verð. Þeir hafa 
alltaf gert það.” 

 
R:  „Geturu sagt mér frá því hvernig hún vinur.” 
 
V:   „Verðlagsstofa ákvarðar verð í sem er í stærðarkerfinu. Þ.e. ekki í trillubátakerfinu heldur 

í stærra kerfinu þeir selja á verði sem verðlagsstofa skiptaverðs gefur upp. 
--- 

„ Ef þú ferð að róa, í stóra kerfinu sem kallað er, þá er verðið ákveðið af mönnum norður á 
Akureyri. Verðlagsstofa skiptaverðs, það er hún sem gefur út hvað verðið er á þessum og þessum tíma. 
Verðið er ekkert frjálst. Ef talað er um frjálst hagkerfi í þessu þá er það svo ruglað að það er ekki til, 
vegna þess að það eru þeir sem ákveða það. Allur fiskur á náttúrulega að fara á fiskmarkað til þess að 
hafa frjálst markaðskerfi. En þá þurfum við reglur um það kerfi, eins og önnur kerfi og reglan á bara að 
vera sú að það fari allur fiskur í gegnum fiskmarkað en það gerir það ekki. Þar er réttasta verðið sem 
þú færð á afurðina svo er þetta þetta stökk á mörkuðum núna er vegna þess að það fer ekki allur fiskur 
inn. Annars yrði það mikið jafnara fiskverð.” 

 --- 
 „Ef talað er um frjálst hagkerfi í þessu þá er það algjört bull því það er ekkert þannig, vegna þess 

að það er verðlagsstofa sem að ákveða það. Mikið eðlilegra væri ef allur fiskur  færi á fiskmarkað.” 
 
R:  „hvernig sérðu þá fyrir þér að verðmyndun væri ef verðlagsstofa væri ekki” 
 
V:  „Ég myndi vilja hafa frjálst markaðskerfi. Til þess að hafa frjálst markaðskerfi en þá þurfum við 

reglur um það kerfi, eins og önnur kerfi og reglan á bara að vera sú að það fari allur fiskur í gegn um 
fiskmarkað en það gerir það ekki. Þar er réttasta verðið sem þú færð á afurðina, svo er þetta Þetta stökk 
á mörkuðum núna er vegna þess að það fer ekki allur fiskur inn. Við værum að horfa upp á mikið 
jafnara fiskverð ef allur fiskur væri seldur á fiskmörkuðum. Það yrði það mikið jafnara fiskverð.” 

 
R:  „Hvað gera þeir þá við þann fisk sem fer ekki inn á fiskmarkað?” 
 
 
V:  „Þeir ákveða verðið á því bara sjálfir. Hann er unninn í frystihúsi eins og Samherji og stóru 

fiskfyrirtækin öll þau eru með fiskverð frá Verðlagsstofu. Hann reynir að borga lægsta verð sem hann 
getur, hann borgar 110 – 120 kr. á meðan markaðskerfið er 220 – 300 kr. Þetta er ekki frjálst 
markaðskerfi, á meðan þetta er svona. Það getur enginn sagt það við mig” 

 
R: „En úthlutaninrnar þegar þær voru gerðar á sínum tíma” 
 
 
V:  „Já úthlutanirnar, Það var reynsla sem var sett á skipin, útgerðirnar fengu það. En það 

voru ég og fleiri sem unnu að því að ná inn. Við vorum að vinna inn kvóta á 
viðmiðunartímabilunum en við fengum ekkert fyrir það. Það eina sem hefur skeð eins og þegar 
frjálsa framsalið var sett á, það sem gerðist var að það lækkaði kaup sjómanna alveg skelfilega.  

--- 
„Þú skilur að það úthlutanirnar byggðust á því hversu fiskin áhöfnin hafði verið.  Við vorum að 
vinna inn kvóta og viðmiðunartímabilin en fengum ekkert fyrir það. Það eina sem hefur gerst, eins 
og þegar frjálsa framsalið var sett á, var  að það lækkaði kaup sjómanna alveg skelfilega.” 

 
R:  „Hvernig lækkaði það kaupið ykkar.” 
 
V:  „Af því að við fórum að taka þátt í kvótakaupum, við vorum að veiða fisk fyrir  helmingi 

lægra og meira en það, en það verð sem við vorum með sem við vorum að veiða fyrir.” 
 
R:   „Er aðgangur að auðlindinni takmarkaður?” 
 
V:   „Já já já.  Þú færð ekkert að komast inn. inn í hana þú þarft að hafa svo mikil veð. Þetta 

er mjög dýrt og erfitt að fá lán, jafnvel ógerlegt.” 



63 
 

--- 
„Á sínum tíma fengu sumir lán án mikilla fyrirhafna en öðrum var neitað um lán nema 

leggja til veð.” 
--- 

„þetta er allt harð lokað fyrir mönnum, Þú færð ekkert að komast inn í hana, þú þarft að 
hafa svo mikil veð, þetta er svo dýrt. Þú færð ekkert lán. Sumir fengu lán og þurftu ekki að leggja 
nokkurt veð. Svo er það alveg umhugsunarvert að spá í það hverjir eigi fyrirtækin og hvaða flokka 
þeir hafi stutt í gegnum tíðina. Hinir voru settir á hausinn  hverjir það voru sem fengu lán, hvaða 
flokkum þeir tilheyra og hafa stutt í gegnum tíðina, það er mest sjálfstæðis og framsóknarmenn. 
Hinir voru flestir settir á hausinn, það voru gerðar tilraunir til þess að setja menn á hausinn,  eins 
og Skúli Alexandersson  á Hellissandi, það var bara gerð atlaga að honum. Og fleiri og fleiri 
menn” 
--- 

„Það hefði verið gaman að sjá það tekið fyrir, hverjir það voru sem fengu fiskinn gefins 
og hvernig hinum var bolað frá.” 

 
 
 
R:  „Ef kvótakerfið hefði ekki verið sett á helduru að hagur þinn og líf þitt hefði verið betra? 

Teluru að það hefði breytt einhverju?” 
 
V:  „Eftir að frjálst framsal var sett á þá eru svo lág laun í þessu. Ég hafði miklu betri laun 

áður en frjálst framsal var sett á en eftir það. Ég hafði miklu betur út úr þessu. Ég hef svo sjaldan 
verið í því að vera á markaði með fisk nema þá hjá sjálfum mér og þá hef ég þurft að borga 
kvótann sjálfur  

 
R:  „Ertu á sjó í dag?” 
 
V:  „Nei reyndar ekki, en mig langar alltaf aftur” 
 
R:  „Ertu búin að vera lengi í landi?” 
 
V:   „Nei, nokkur ár. Hætti aðallega vegna þess að skrokkurinn þoldi ekki meira. 

--- 
„Mig langar alltaf aftur á sjó en það er bara búið að eyðileggja þetta fyrir manni…ég hugsa nú 

samt að ég eigi eftir að fá mér bát og byrja að róa aftur ” 
 

R:  „En fyrir bæjarfélag eins og þetta og önnur bæjarfélög út á landi. Helduru að það hafi orðið af 
einhverjum tekjum/missi eftir að kvótakerfið var sett á?” 

 
V:  „Já já, höfnin hér í þorpinu, hún var alltaf rekin með hagnaði.  Ég man nú ekki hvaða ár það var 

sem ég var í hafnarstjórn, en þegar ég var í stjórn var hún rekin með hagnaði. Eftir að þeir leyfðu frjálst 
framsal fiskveiðiheimilda og kvótinn var allur seldur héðan þá hefur hún verið rekin með tapi. Stór 
hluti kvótans var seldur héðan með einu pennastriki, það gerðist þegar að Miðnes seldi, minnir að það 
hafi verið 1996 eða 1997. Líklega eru um 10 ár síðan. Þá stóðu bara eftir fjögur þúsund tonn af tólf 
þúsund tonna kvóta, það fór allt á innan við ári. Af stærsta vinnustaðnum í bæjarfélaginu.” 

 
 
R:  „Sérðu í hendi þér einhverjar breytingar sem hægt er að gera á þessu kerfi?” 
 
V:  „já já með miklu meiri friðun,  ef allir fengju að róa, við getum haft bara kerfi t.d. eins og það 

kerfi sem við myndum róa á þessum litlu, minni bátum, ef við fengjum 0 og upp í 200 tonn þá væri 
hægt að róa bara 4 – 5 daga í viku, síðan helgarfrí alltaf og svo bara sér náttúran um rest, t.d. ef það 
kæmi bræla, þá værum við bara í landi, þá er það bara ávinningur fyrir náttúruna.” 

 
R:  „Hvers vegna helduru að slíkt kerfi sé ekki tekið upp, eða breytingar gerðar á kerfinu eins og það 

er.” 
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V:  „Vegna þess að það eru of miklir peningar í spilinu.” 
 
R:  „Hefuru trú á því að breytingar verði gerðar á kerfinu sem komi sjómönnum til góðs.” 
 
V:  „Nei, það held ég ekki en ég vona það. Ef það komast einhverjir aðrir til valda þá verða kannski 

gerðar breytingar. En svo er annað mál að þeir lofa því þá kannski og hafa gert en standa aldrei við 
það. Samfylkingin sem dæmi, þeir hafa ekki staðið við það sem þeir lofuðu, ekki ennþá. Það er alveg 
makalaust fyrir flokk eins og jafnaðarmanna flokk að jánka öllu sem útgerðirnar fara fram á.   Þeir hafa 
stolið þessu öllu saman, þetta er alveg svakalega dapurt maður.” 

 
R:  „Býstu þá ekki við því að það verði einhverjar breytingar” 
 
V:  „Ekki á meðan þessi flokkar eru, ég get ekki séð það AÐ ÞEIR ÆTLI Neitt að gera í þessu.  Það á 

að fara fram einhver endurskoðun á þessu núna. Þessi kvótanefn sem var sett á. Þeir sem skipa þessa 
kvótanefnd eru menn sem eru allir með kvóta, þannig að ég get ekki séð að þeir ætli að gera neitt í 
þessu. Sú nefnd kemur ekki til með að skila neinu að viti. Það er það eina sem gæti reddað því það er 
mannréttindardómstóllinn.  

 
R:  „Eitthvað sérstakt þar þá eða?” 
 
V:  „Með þetta sem er núna. Það á eftir að koma eitthvað um það meira. Um leið og þau mál sem þar 

eru inni hafa verið tekin upp þar þá geta þeir farið með þetta fyrir mannréttindarnefnd straussburg.  En 
það eru líklega svo mörg ár í það. Það verður búið að kála þessu öllu fyrir þann tíma og allt dautt ef 
þeir gera ekki rótækar breytingar. Þetta verður líklega allt einhver hefðarréttur eða eignarréttur eins og 
það er nú, þó að það standi í lögum að þetta verður aldrei eign, þú skilur. Þetta verður alltaf aldrei eign 
fárra útvaldna í var.” 

 
 
R:  „En hvað finnst þér um sjávarbændur?” 
 
V:  „Já sjáðu það dæmi. Það er partur af þessu, það er hreint og beint brotið á þessum mönnum. Ég 

held að það sé eitthvað mál frá sjávarlóða eigendum sem liggur hjá mannréttindardómstólnum í 
Straussburg.  Það voru einhverjir sem létu það fara þangað þetta mál og mig minnir að þetta sé eitthvað 
prófmál.” 
--- 
 „ef sú staða kæmi upp að ríkið væri gert skaðabótaskil. Þá meina ég ef strausburg nefndin myndi 
dæma um þetta að þetta væri  ólöglegt, þá myndi ég ætla að ríkið væri skaðabótaskylt til mín, vegna 
þess að mig vantar helminginn af kaupinu mínu frá árinu 1991 til dagsins í dag.” 

 
R: „Var þetta svona rosalega mikill tekjumissir sem sjómenn urðu af eftir 90 eða að frjálst framsal var sett 

á?” 
 
V:  „Árið 1991 eða þegar þetta er sett á þá er ég með fullt verð á fiskinum eins og markaðsverð var þá 

er ég með 7 milljónir í tekjur. Árið eftir var ég með tvær og hálfa milljón yfir árið bara eingöngu út af 
þessu. Út af verðinu, vegna þess að við urðum að kaupa kvóta til þess að geta róið. Við vorum með 
kvóta en menn vildu vinna meira, þannig að við urðum að kaupa kvóta og þá fengum við mikið lægra 
verð á fiskinn, það kom þannig út. Ég lækkaði um 5 milljónir á ári. Og t.d. þá var ég að taka það saman 
í fyrra að þá var ég með 4,8 milljónir í tekjur í fyrra en ef það hefði verið markaðsverð þá hefði ég 
verið með á milli 7 og 8 milljónir í tekjur ” 

 
R:  „þegar þeir fara í það að setja kvótann á, finnst þér að það hafi gætt jaréttis?” 
 
V: „Nei, Það var farið eftir, þetta var svo vitlaust að setja kvótan á báta, það vorum við sem áttum í þessu, 

en þetta var allt sett á bátinn.” 
--- 
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„Það var skipstjórans að sækja sjóinn, og útgerðarinnar að uppskera því sem skipstjóri og áhöfn 
hans höfðu unnið fyrir.” 

„Það voru sjómennirnir ekki bara skipstjórinn sem áttu þetta, þeir áttu vinnunna, en allt fór beint á 
útgerðirnar. Það átti aldrei að kvótasetja neitt nema eina tegund þá þorskinn og sjá svo til með hann.”  
--- 

„Við erum algjörir aular íslendingar, við bölvum öðrum sem gera slíkt hið sama en svo erum við 
eins og skepnur í makrílnum. Það er kvóti á makríl í öllu mevrópusambandslöndunum, þeir hafa ekki 
vilja hafa okkur með, við báðum um  einhverja prósentu á sínum tíma en þeir vildu það ekki. Ef þeir 
hefðu veitt það, hleypt okkur inn, þá hefðu menn verið skynsamir. En þarna er græðgin alveg 
yfirgengileg, þetta lýsir okkur alveg hvernig við erum gegn norðmönnum, makrílinn er sjálfsagt á 
leiðini þangað suðreftir sko, en þetta er svona þetta dæmi” 

 
 
R:  „En það sem sjómenn hafa talað fyrir, hefur einhvertíman verið hlustað á þeirra raddir” 
 
V:  „Nei ekki hefur mér sýnst það, það hefur verið þaggað niður í mönnum. Menn voru settir af 

kerfisbundið af stjórnmálaflokkum og  samtökum á borð við farmanna og fiskimannasambandinu. 
Krissi Mar var settur bara af kerfisbundið. Það kom maður þar inn sem var kosinn, en farmanna 
sambandið er dautt, sjómannasambandið er dautt þetta hefur ekkert aðgera með neitt í kjörum 
sjómanna. Þeir sitja þarna inni með milljón á mánuði og gera ekki neitt fyrir þann hóp sem þeir vinna 
fyrir.” 

 
R:  „LÍÚ er það hinn póllinn?” 
 
V:  „Já og eir eiga að vera það, en þeir eru bara búnir að fá menn þarna inn úr okkar röðum eins og 

Helga Laxdal og fleiri.  Þetta eru bara menn sem eru leiksoppar LÍÚ og ekkert annað. Við stóðum í 10 
ár í kjarabaráttu síðan var samið um launin okkar. Kaup og kjör sjómanna urðu 10% lægri en laun 
okkar  fyrir 10 árum. Það lækkaði kaupið hjá okkur, það var sjómanna sambandið, far og fiskimanna 
sambandið og vélstjóra félagið sem sömdu fyrir okkur. Sjáðu eitt dæmið róður hjá Sævari bróðir. 
Róður sem var upp á 15 milljónir, sami róður í dag er 130 þúsund krónum minna virði fyrir hann eftir 
kjarasamninga en áður en samningarnir voru gerðir.” 

       
 --- 
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Viðmælandi 2. Guðmundur Guðmundsson 

Hugur sjómanna til kvótakerfisins 
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 
 
Viðtal 
Kl. 11:00   
Dags:  29. september, 2008. 
 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn Guðmundur Guðmundsson. 
• --- standa fyrir þagnir 

 
Viðmælandi minn Guðmundur Guðmundsson féllst á að hitta mig á skrifstofu sem hann hefur aðgang að í 
miðbæ Reykjavíkur.  Skrifstofan er lítil en skemmtilega staðsett á annari hæð í flenni stóru húsnæði með 
góðu útsýni yfir stjórnarráðið. Það er fyrir tilstilli Ólafs sem ég hef færi á að hitta Guðmund því Ólafur 
undirbjó jarðveginn fyrir mig að hitta hann.  Guðmundur er búsettur í sama bæjarfélagi og Ólafur eða 
sjávarþorpi suður með sjó. Guðmundur er fremur kuldalegur í viðmóti hann er alvörugefinn að eðlisfari og 
með dálítið virðulegt yfirbragð. Sjálf hefði ég frekar giskað á að hann væri skólastjóri fremur en skipstjóri. 
Guðmundur er með djúpa og sterka rödd og talar hátt og hátíðlega.  
Guðmundur sagði mér að hann væri væri tímabundinn og þar með byrjaði hann að tala áður en ég gat 
kveikt á upptökutækinu. Ég náði að kveikja fljótt á upptökutækinu eftir að hann byrjaði að tala. 
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(Þegar upptakan fer í gang er viðmælandi minn að tala um aflatölur eftir tegundum þegar hingað er 
komið. Ég sé að upptakan er farin af stað og spyr hann út í viðfangsefnið) 
 
R:  „Mig langar til að byrja á því að spyrja þig út í kvótakerfið.” 
 
V:  „Það má segja það að þegar að fiskurinn í sjónum var afhentur fáum aðilum má segja að 

það hafi verið meinlaust fyrstu árin. Það var bæði verið að veiða mikinn fisk eða mikið meira 
fyrst. Fyrsta árið í kvótakerfinu veiðum við 267 þúsund tonn af þorski og svo var boðið upp á ekki 
bara aflamark, ekki bara kvóti á þorski heldur var líka boðið upp á sóknarmark sem miðaðist þá 
við að þú máttir sækja í ákveðið magn af þorski en þú máttir sækja frjálst í tegundir eins og ufsa, 
ýsu, karfa, grálúðu og aðrar tegundir þannig að þær voru ekki kvótabundnar. Þú fékkst þá 
ákveðinn dagafjölda og menn gátu nýtt sér það fengu meira út úr því heldur en að vera á 
aflamarki.” 

 
 
R:  „Út á hvað gengur aflamark?” 
 
V:  „Aflamark gengur sem sagt út á það að þá ertu með bundinn kvóta eða kílóa tölu í hverri 

tegund. Hitt var svo tekið af árið 92 og þangað til þá var þetta þokkalegra, það var ekki komin 
svona mikil spenna í þetta og svona mikið (ekkert) verð á veiðiheimildir.” 

 
R:  „hvenær var sett verð á veiðiheimildir?” 
 
V:  „Það skeður ekki fyrr en eftir 91 en þá fara menn að kaupa kvóta dýrum dómi og þá 

byrjaði mesti subbuskapurinn í þessu það er brottkast, það að menn væru bara að hirða dýrustu 
fiskana, þeir hentu fiskunum sem voru minni, þeir hentu smáfiski eins og tveggja nátta og þriggja 
nátta. Þá byrjaði veruleg spilling eða mikið meiri spilling en hafði verið í þessu. Það var eitthvað 
brottkast búið að vera áður sérstaklega eftir að frjálsa framsalið var tekið upp árið 1991 þá byrjaði 
veruleg sóun, fór ílla og annað þá náttúrulega fækkaði atvinnutækifærum í bransanum.” 

  --- 
„Síðan var alltaf verið að skera kvótan niður og nánast verið alla tíð síðan, núna er árangurinn 

eftir þetta að við erum að veiða 180 þúsund tonn af þorski sem að fiskifræðingar telji að passi en 
við og mínir líka töldum að það hefði aldrei verið þörf að skera niður þorskkvótan eins og var gert. 
En til þess að réttlæta það að koma kvótakerfi á þá voru útgerðar menn og sumir stjórnmálamenn 
sem vildu setja þetta á, þá þurftu þeir að fá eiginlega sko vísindamennina með sér í lið til þess að 
fara varlega í veiðar og þá var skorið niður veiðiheimildir og sagt nú verðum við að grípa til 
einhverra annnara og nýrra ráða og setja kvóta á að mínu mati að ástæðulausu og ég held nú 
reyndar að það eigi eftir að koma í ljós að það var vittlaust að gera þetta. En þeir þurftu einhver 
rök, þeir þurftu að koma með svarta skýrslu um það að það þyrfti að skera niður kvótan.” 

 
R:  „helduru að kvótakerfið hafi áhrif á byggðarþróun?” 
V:  „Landsbyggðin hefur hlotið beinan skaða af, þá sérstaklega sjávarplássin sem oftar en ekki eru lítil 

og byggjast upp á sjávarútvgstengdum störfum. Eftir þetta frjálsa framsal þá varð þróun margra 
sjávarplássa miður þannig að… Jájá það hefur mjög neikvæð áhrif á byggðarþróun, en það er orðið 
dálítið langt síðan að þessi breyting átti sér stað heima 6-7 og 10 ár frá því að fyrsti kvótinn var seldur 
þaðan. Og hérna svo hefur verið að reytast restin af kvótanum og þetta hefur mjög slæm áhrif á 
sjávarþorp.” 

 --- 
.  „Heilu byggðarlögin eru að leggjast í eyði og hugsaðu þér að það eru nokkrir einstaklingar sem 

ráða yfir þeim kvóta sem byggðarlögin hafa yfir um að ráða. Menn geta selt hann og hafa gert sem 
skilur bæjarfélagið eftir í rúst. Við getum horft til vestfjarðar þar sem menn standa frammi fyrir 
miklum vanda því aðal atvinna fólksins hefur verið föl fyrir fé og seld. Eignirnar þeirra eru verðlaustar 
og ofanálagt missir það vinnuna.”  

 
R:  „Finnst þér kvótakerfið sé ósanngjarnt gagnvart þér og þínum störfum innan sjávarútvegs?” 
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V:  „Já mjög, í ljósi þess hvaða árangur hefur náðst með þessu óréttláta og óréttmæta fiskveiði 
stjórnunar kerfi. Þegar við tókum upp kerfið árið 1984 vorum við að veiða tvöhundruð sextíu og sjö 
þúsund tonn af þorski, eftir 25 ár af því sem menn vilja meina að sé “besta stjórnveiðikerfi í heimi”  
erum við með útgefnar veiðiheimildir á rúmlega 130 þús tonn.  

 
R:  „Skuldir sjávarútvegsins, teluru að þær hafi aukist samfara upptöku kerfisins?” 
 
V:  „Það er búið að vera bullandi aukning á skulda söfnunn sjávarútvegsins. Skuldirnar hafa aukist 

jafnt og þétt, sérstaklega eftir að frjálst framsal var sett á.” 
  
R:  „Frjálst framsal hvernig horfir það við þér?” 
 
V:  „ Það varð rosaleg spilling eftir að frjálst framsal var sett á. Sjómenn fóru að landa 

framhjá í stórum stíl og brottkast varð vandamál. Svo er það annað og það er leigukvótinn. Í fyrstu 
var það bara þorskkvóti sem var leigður en það er byrjað að leigja kvóta í öðrum tegundum líka 
eins og loðnu, rækju og síld. Þetta er alls staðar að koma inn núna. 

 
R:  „Kjör sjómanna hvernig horfa þau við þér?” 
 
V:  „Það er náttúrulega miður að Sjómannasambandið og vélstjórnarfélagið hafi lagt blessun sína yfir 

þessa fiskistefnu. Það verður lítil breyting á þessu kerfi svo lengi sem þeir styðja núverandi mynd þess. 
Sjáðu ruglið í þessu öllu saman. Kostnaður viðþetta kerfi er gríðarlegur. Á nýjum fjárlögum er gert ráð 
fyrir að Fiskistofa fái 840 milljónir en fíkniefnalögreglan aðeins u.þ.b. 320. Hvað segir það okkur?” 

 
R:  „Hvernig sérðu þetta fyrir þér ef einhver breytingar verða gerðar?” 
 
V:  „ég myndi vilja sjá Fiskvinnslur án útgerðar. Því líklega eru það best reknu fyrirtækin í 

sjávarútvegi. Þessi fyrirtæki eru oftast að selja hverja einingu á hæsta verði og eru þannig arðbær. Ég 
trúi því að best sé að aðskilja veiðar og vinnslu og litið til framtíðar er það líklega hagkvæmnasta 
leiðin. Síðan vill ég sjá allann fisk á markað ekki skiptaverð. 

 
R:  „Hvernig leiðir það til hagkvæmni?” 
 
V:  „Nú það yrði til þess að sjómenn myndu hækka í launum þeir fengju hærra fiskverð. 

Útsvastekjur sveitafélaganna myndu hækka, hærri skatttekjur í ríkissjóð. 
 
R:  „En mælingar á stofnstærðum” 
 
V:  „Þetta er bull sem á ekki við rök að styðjast. Mæling á stofnstærðum hafró hefur lengi verið 

gagnrýnt af sjómönnum. Togararallið er ekki marktækt til stofnstærð mælinga á neinum af þessum 
tegundum sem við erum að mæla. Sko það er ekkert verið að vernda fiskinn, það er verið að vernda þá 
sem eiga kvótann.” 
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Viðmælandi 3. Magnús Magnússon 

Hugur sjómanna til kvótakerfisins 
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 
 
 
Viðtal 
Kl. 22:00 
Dags:  5. október. 
 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn. 
• --- standa fyrir þagnir 

 
Viðmælandi minn Magnús Magnússon hefur fallist á að fá mig í heimsókn. Hann er búsettur í sjávarþorpi 
suður með sjó og það er fyrir tilstilli Guðmunds sem ég hitti Magnús. Magnús býr í eldra húsi sem stendur í 
sömu götu og gamla verbúðin. Hann segist vera innan við fimm mínútur að rölta sér niðrí bát. Húsin í 
götunni sem hann býr við hafa fengið sinn skerf sjávargolunni sem baðar þau í seltu frá opna hafinu. Þeim 
er greinilega mis vel haldið og sum hver með riðbrúna slikju frá glugga sillum og niður á miðjan vegg. 
Magnús er léttlindur og brosmildur. Hann er með mjúka rödd og býður mér kaffi. Hann er vinalegur og 
segir mér frá sjálfum sér og að hann sé búin að taka nokkur stig á gítar. Það hefur hann gert þegar hann er í 
löngum inniverum. Heimili hans er fallegt og hlýlegt. Það er frekar nýtískulegt og lítið um hluti sem minna 
beint á sjóinn nema kannski veggflís með sjómannsbæninni. 
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R:  „Finnst þér kvótakerfið vera réttlát?” 
 
V: „Nei nei það er ekki réttlát, ekki gagnvart sjómönnum.” 
 
R:  „Hvers vegna?” 
 
V:  „vegna þess að það eru nokkrir sem eiga kvótan og það fær enginn nýr maður að koma inn í þessa 

grein, það verður engin nýliðun.” 
--- 
„Það varð samt að vernda stofninn fyrir ofveiði” 

--- 
„Það varð að gera eitthvað til að ná fiskistofninum upp aftur. Ég held að menn hafi ekki áttað sig á því 
að þeir hefðu getað veitt upp allan fiskinn. Hugsanlega var hætta á að þorskurinn myndi deyja út. Það 
þurfti eflaust að gera eitthvað í þessu, setja einhverjar takmarkanir á veiðar.” 
 

R:  „Varstu með einhverjar ákveðnar væntingar þegar kerfið var first sett á fót” 
 

V:  „Nei ætli það ég var lítið að spá í þessu, allavega í fyrstu” 
 
R: „En eftir að frjálsa framsalið var sett á?” 
 
V: „Já ég setti mig vel inn í það. Þegar farið var að selja kvótan þá kláruðu þeir þetta. Ég trúi því að allt 

það sem er að gerast núna í efnahagsmálum þjóðarinnar sé vegna þess að þeir fóru að selja kvótann. 
Það má ábyggilega rekja það til verðmyndunar á óveiddum afla og þess að menn hafa verið að selja sig 
út úr greininni.” 

 
R: „Hvernig þá?” 
 
V:  „Útgerðarmennirnir eru farnir í útrás, þeir eru búnir að selja kvótann og skuldsetja sjávarútveginn. 

Þeir fóru að leika sér með peningana með því að dæla þeim út úr sjávarútveginum og kaupa í 
bönkunum. Þeir eiga stóran þátt í þessu öllu saman. Þannig að það má segja að bankakreppan sé líka 
tilkomin vegna þess að kvótakerfið var sett á, þrátt fyrir að það sé alheimskreppa.” 
--- 

„Sjáðu Ármann sem átti Helguna RE.  Hann seldi kvóta fyrir 2- 3 milljarða leysti út peninginn og 
setti það inn í félög og banka.  Hann margfaldaði þetta allt upp í 5 milljarða. Þetta eru þannig karlar 
sem byrjuðu að leika sér að þessu, þeir fóru að leika sér með peninga sem ríkið gaf þeim. Ég er viss 
um að þú gætir rakið þetta allt til þessa tíma, hvernig þeir hafa dælt inn peningum inn í þetta.” 

--- 
Þeir eru búnir að skuldsetja sjávarútveginn, allir þessir karlar.  
--- 
„Þú sérð hann frá Akureyri sem átti Samherja. Hann átti kvóta svo seldi hann sig út og var kominn 
í Glitni.”  
„Þetta eru þannig karlar sem byrjuðu að leika sér að þessu, þeir fóru að leika sér með peninga sem 
ríkið gaf þeim. Ég er viss um að þú gætir rakið þetta allt til þessa tíma, hvernig þeir hafa dælt inn 
peningum inn í þetta”  

 
R:  „En yfir í annað, Verðlagsstofa hvað finnst þér um hana og út á hvað gengur hún?” 
 
V:  „Ef þú ert að vinna fyrir útgerð þá selurðu þangað. Verðlagsstofa er með 

lágmarksfiskverð, t.d. segjum að það sé 230 kall en það er helmingurinn af því verði sem hann er 
seldur á. Verðlagsstofa setur lágmarksverð. Svo er þetta tekið held ég af mörkuðum en núna er 
orðið svo mikið rugl að þeir sem eru með frystihús kaupa slægðan fisk. Óslægður fiskur hjá 
Verðlagsráði er orðinn hærri en slægður fiskur. Óslægður er óunninn fiskur með innyflum og allt, 
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en það er ekki eðlilegt. Að selja hann hérna á mörkuðum á 300 kall en við fáum ekki að selja hann 
á því.” 
 
„Ég er að vinna hjá útgerð sem kaupir fiskinn af sjálfum sér. Þeir vilja ekki fá hæsta verð á fiski af 
því þá þurfa þeir að borga hærra kaup. Ef við samþykkjum ekki verðið sem þeir bjóða okkur þá 
þurfum við að fara í Verðlagsráð til þess að finna verð á fiskinn. Það er hægt að setja í nefnd þar, 
en þeir koma með lágmarksverð. Hún gefur upp skala og ef það hækkar mikið á mörkuðum þá er 
hann seldur á hærra verði. Það eru svo margar útgerðir sem eiga frystihús. Hugsaðu þér um daginn 
þá var óslægði fiskurinn dýrari en slægði. Spáðu í því, óslægði er með innyflum og öllu ruslinu. 
Þetta er svo ruglað þetta kerfi gagnvart sjómönnum því auðvitað eigum við að njóta góðs af því ef 
verð á fiski hækkar .” 

 
“Verðlagsstofa setur lámarksverð. Svo er þetta tekið held ég af mörkuðum en núna er orðið 

svo mikið rugl þeir sem eru með fristihús kaupa slægðan fisk. Óslægður fiskur hjá verðlagsráði er 
orðin hærri en óslægður fiskur. Óslægður er óunnin fiskur með innyflum og allt, en það er ekki 
eðlilegt” 

 
R:  „Hvar nálgist þið upplýsingar um verð hverju sinni?” 

 Og hvernig get ég skoðað verðþróun á fiskmörkuðum og svo á verðlagsstofu skiptaverðs?” 
 
V: „Besta ráðið til þess að vita um þá er að hringja í sjómannafélagið og spyrja eftir Bigga ef þú vilt vita 

eitthvað meira um þetta, hann veit allt um þetta.  Fyrir ári var þorskurinn á 130 kall hjá verðlagsráði 
fyrir 2 árum var ýsan á 60 kall en á markaði 150 kall. Þetta munar svo rosalega. Ég skora á þig að 
athuga þetta með verð á fiski” 

 
R: „Veistu afhverju verðlagsstofa ákveður verð fyrir ykkur?” 
 
V: „Hún var sett á til þess að t.d. ég er að vinna hjá útgerð sem kaupir fiskinn af sjálfum sér, þeir vilja 

ekki fá hæsta verð á fiski af því þá þurfa þeir að borga hærra kaup. Ef við samþiggjum ekki verðið sem 
þeir bjóða okkur þá þurfum við að fara í verðlagsráð til þess að finna verð á fiskinn. Það er hægt að 
setja í nefnd þar, en þeir koma með lágmarksverð. Hún gefur upp skala, ef það hækkar mikið á 
mörkuðum þá er hann seldur á hærra verði. Það eru svo margar útgerðir sem eiga frystihús, ef þetta er 
satt að óslægði sé dýrari en slægði. Þetta er svo ruglað þetta kerfi gagnvart sjómönnum því auðvitað 
eigum við að njóta góðs af því ef verð á fiski hækkar.” 

 
 
R:  „Kjör sjómanna hafa þau skerst eða eru þau betri?” 
 
V:  „Laun okkar eru mikið skertari því áður fyrr þá gátu menn keypt íbúðir á smá tíma. 

Það er ekkert hægt núna því við  þurfum að taka þátt í olíukostnaði, það var sett á í einum 
samningum. Við þurfum að taka þátt í umbúðakaupum á frystitogurum og fleira sem viðkemur 
rekstri útgerðarinnar. Það er ekkert skip eitt hundrað prósent, fyrstu sjötíu til áttatíu prósentin fara 
óskipt til útgerðarinnar síðan deilast tuttugu til þrjátíu prósent, eða misjafnt hvernig þau eru, til 
sjómannanna. Við lækkuðum um þrjú prósent í síðustu kjarasamningum, út af því að karlandskoti 
sem á Toyota-umboðið í Vestmannaeyjum fékk það í gegn að við ættum að vera með lægra kaup 
en aðrir bátar því við værum á stærri bát og skiptaprósentan lækkaði. Í síðustu nýju samningum þá 
fór það í gegn að ef kemur nýsmíði inn í flotann þá lækkar skiptaprósentan til sjómanna bara út af 
því að útgerðin keypti nýtt skip.” 

 --- 
 Síðast þegar gerðir voru samningar þá fór það í gegn að  ef að kemur nýsmiði inn í 
flotan, þá lækkar skiptaprósentan til sjómanna en bara á 2-300 tonna báti. Við sem erum á 
frystiskipum þurfum að taka þátt í að kaupa skipið.” 

 
 
R:  „Þurfið þið að standa straum af bátakaupum?” 
 
V:  „já og meira til. Við þurfum að taka þátt í rekstrarkostnaði.  
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 --- 
 Við stöndum straum af olíukostnaði til þess að geta veitt fiskinn til þess að geta selt útgerðina 

hann á lægra verði.” 
 
R:  „Er langt í að samningar verði lausir?” 
 
V:  „Núna fara samningar að verða lausir og sem dæmi um það þá er útgerðin komin með 

28 kröfur á sjómenn, það erum við sem erum að fara semja en þeir setja kröfur á okkur!  Yfirleitt 
þegar eru samningar þá ræða menn um kjör og yfirleitt verður það betra, en útgerðarmenn vita að 
það er bara sett lögbann ef við förum í verkfall þannig að þeir eru búnir að setja kröfur á okkur. 28 
kröfur í okkar kjarasamningum. Þeir eru með kröfurnar ekki við.” 

 „Yfirleitt þegar eru samningar þá ræða menn um kjör og yfirleitt verður það betra, en 
útgerðarmenn vita að það er bara sett lögbann ef við förum í verkfall þannig að þeir eru búnir að 
setja kröfur á okkur. 28 kröfur í okkar kjarasamningum. Þeir eru með kröfurnar ekki við. Eins og 
ljósmæðurnar þær komu með kröfur til ríkisins en ekki öfugt.” 

 
 
R:  „Setja þeir hverjir kröfur á ykkur?” 
 
V:  „ Þetta er L.Í.Ú. LÍÚ þetta eru karlar sem eiga fullt af peningum. Þeir kaupa  heilsíðu 

auglýsingar oftast í kring um lausa samninga. Þeir geta mútað og talað við blaðamenn og keypt 
forsíðugreinar t.d. í 24 stundir. Þar sem þeir settu fram í auglýsingu hvað kaupið hjá sjómönnum 
er búið að hækka við gengislækkunina í ár miðað við í fyrra. Þeir vilja meina að vegna þess hversu 
krónan er búin að lækka mikið þá séu launin hjá okkur að hækka. Þeir settu fram eitt skip sem var 
frystitogari.” 
„Þeir settu það samt ekki inn í auglýsinguna að hjá þessari sömu útgerð eru skip sem selja t.d. 
allan fiskinn til útgerðarinnar.” 
„Sjáðu Nesfisk í Garðinum.  Segjum að útgerðin kaupi fiskinn á 230 kall og hún kaupir allan 
fiskinn af þeim. En sjómennirnir fá ekki gengishagnaðinn. Hann rennur óskipt til útgerðarinnar. 
Þeir senda út og græða, sjómenn fá ekki kauphækkun.” 

 
R:  „Seljið þið allann fiskinn til útgerðarinnar?” 
 
V:  „Við fáum að selja í gáma hluta af því sem við veiðum. Við fáum að selja Steinbítinn en 

þeir fá Þorskinn á 230 kall og selja hann á mikið hærra verði út frá sér. 
 
 
R:  „Þegar þið seljið í gáma fáið þið hærra verð fyrir fiskinn? ” 
 
V:  „Núna fáum við 400 kall fyrir steinbítinn, en fengum 200 kall áður. Þorskinn taka þeir í hús fá  

kannski 500 krónur fyrir kílóið. Þeir eiga skipin og borga okkur kaup eftir 230 kalli.  Þetta er svo 
óréttlátt að það er skömm að þessu.  

 
R:  „En heilt á litið hafa kjör sjómanna versnað?” 
 
V:  „Já, Sjáðu til L.Í.Ú eru peningamenn með sterk sambönd. Sjómenn hafa engan til þess 

að sjá um sín kaup og kjör. Sjómannafélag Reykjavíkur er gagnslaust. Það er enginn sem sér um okkar 
kjör. Sjómannasambandið er dautt. Þetta er allt ónýtir karlar sem láta L.Í.Ú bjóða sér í laxveiði.” 

---. 
  „Síðasta samning sem átti nú  að vera tímamótasamningur varð til þess að við 
lækkuðum í launum.  Það lækkaði helmingur okkar í launum og svo bættist á okur kostnaður því við 
borgum sjúkratryggingarnar okkar að hluta til sjálfir ekki vinnuveitandinn. Reyndar eru þetta betri 
tryggingar en við þurfum að taka þátt í þeim.” 

 
R:  „Helduru að þetta sé einsdæmi með tryggingarnar?” 
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V:  „Það er hvergi annarstaðar þar sem starfsmenn þurfum að taka þátt í því að tryggja sig 
sjálfir. Svo er annað að  ein af þeim kröfum sem þeir setja á okkur að við tökum þátt í kostnaðinum. 
Þeir vilja að við borum meiri olíukostnað en við gerum nú þegar. ” 

 
R:  „Hvaða ástæðu helduru að búi að baki þess?” 
 
V:  „Af því að á sumum bátum sem þeir eiga ekki kvóta, þá þurfa þeir að leigja kvótan á 

150 – 200 kr. Þá er fyrst dregið af leiguverð og svo færðu kannski 200 kall og sjómaðurinn fær greitt 
af 50 kallinum sem stendur af. ” 

 
R:  „Er eitthvað í þessu kerfi sem þér finnst meira aðkallandi, varðandi réttlæti gagnvart 

sjómönnum. Einhverjar breytingar sem þú sérð fyrir þér að þurfi að gera?”  
 
 
V:  „Allur fiskur á markað, þetta er svindl og svínarí. Útgerðin fær að vigta fiskinn sjálf, 

ekki hlutlaus aðili. Frystihúsin fá vigtaleyfi. Svo eru þeir að gera ísprufur. Það segja allir að þetta 
sé lygi. Ísprufur eru gerðar í löndun, það má bara vera visst magn af ís og þótt það sé ekki settur 
neinn ís þá er kannski samt dregið af honum tíu prósent af lönduðum afla sem ís. Þá er búið að 
svindla.”  

 
 
R:  „En segjum svo svo að þetta sé rétt, eru þá tölur um landaðan afla rangar?” 
 
V:  „Já það er rétt.” 
 
R:  „Hvað finnst þér um verndun þessara fiski stofna, helduru að hún sé að virka?” 
 
V:  „Við erum á villigötum, pældu í öllum bátum sem voru að veiða í gamla daga, það 

segja þetta allir. Um leið og þú myndir kíkja á súlurit þá sérðu hvenær loðna fer upp, þá fer 
þorskurinn niður. Því loðnan er áburður fyrir þorskinn, áður fyrr var allt í lagi að veiða loðnu, þeir 
voru með nót og hringnót. En núna veiða þeir hana í flottroll. Það er ógrynni af loðnu sem fer í 
gegn en hún drepst líka. En eftir að við byrjuðum að veiða svona mikla loðnu þá hnignaði 
þorskstofninn.” 

  
 
R:  „Hvað er það svona helst sem þú myndir vilja sjá breytingu á?” 
 
V:  „Þegar kvótinn eikst þá fer hann á sömu hendur, það er aldrei nýliði sem fær úthlutun. 

Inn í greinina. Það er ekki hægt að kaupa hann, þú færð hvergi lán fyrir því. Leigan er 150 – 200 
kall fyrir kílóið.” 
--- 
 „Kílóið er selt á 2-3000 kall þú getur ýmindað þér hvað tonnið kostar. 2 -3 milljónir. 
Þú getur ábyggilega tekið eitt tonn yfir daginn á trillu.  Þetta er orðið alveg eins og þetta var í 
gamla daga, jarlar sem áttu leigukot bændur sem þurftu að borga þeim leigu. Þetta er rotið.” 

 
 
R:  „Þú talaðir um að menn hafi selt sig úr greininni, hvernig helduru að fjárhagsstaða 

útgerðarfélagana sé?” 
 
V:  „Skuldir sjávarútvegsins eru gríðarlegar, þeir sem áttu kvótan eru nýfarnir á hausinn, 

þeir hafa ekki borgað margir hverjir í heilt ár. Þeir sem hafa keypt kvótann á lánum hafa síðan 
farið þá leið að byðja okkur um að taka þátt í olíukostnað og þess háttar.  Vegna þess að það er 
alltaf skuldari sem á útgerðina.” 

 --- 
 „Útgerðin sem ég var hjá var ein af fáum sem var eftir hjá upprunalegum eigendum. 
Ármann seldi útgerðina til Halldórs Ásgrímssonar og fjölskyldu. Þeir eru voðalega fínir. Ég er 
með fín laun í góðu plássi eða  eitthvað um 10 milljónir í ár. En það eru flestir sem eru ekki með 
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neitt. Við getum ekki farið í verkfall og ef við erum ekki sáttir þá meigum við leggja þetta í nefnd. 
Ef við færum með þetta í nefnd þá værum við bara látnir fara.” 

 
R:  „Sérðu fyrir þér að það verði gripið til einhverra breytinga varðandi kvótakerfið á 

næstunni?” 
 
V:  „Já það er spurning, núna þá er ríkisstjórnin komin með allan kvótan aftur. Þeir tóku 

yfir bankann og tóku við skuldunum þannig að núna er kvótinn komin aftur til baka. Þeir sem 
skulda kvótan eru ekki að tapa neinu í rauninni. Það er síðan annað mál hvort ríkisstjórnin geri 
eitthvað í þessu öllu saman.”  

 
--- 

„Það var einn frá L.Í.Ú sem sagði í sjónvarpinu um daginn, að þeir væru farnir að líta á 
þetta sem eign þeirra.” 

  
 
V:   „Hver var það?” 
 
R:  „ Æji hvað hann heitir nú þarna, ég man það ekki. Þú ættir að heyra í honum ----.  Hann -

--- veit allt um þetta. Hann er búin að bíða í 10 vikur og ekki enn búin að fá ákæruna sem hann er 
að bíða eftir.  

 
V:  „Helduru að kvótakerfið hafi einhver önnur áhrif á samfélagið en þau sem við 

erum búin að fara í gegn um.” 
R:  „Já eflaust. Þetta hefur haft áhrif á svo margt. Þetta snýr ekkert bara að 

sjómönnum heldur líka þeim sem starfa við vinnsluna.” 
--- 
„ Þetta er búið að hafa neikvæð áhrif á svo margt og eins og ég sagði þér áðan að þá er ábyggilega 
það versta í þessu að það mætti ábyggilega tengja þetta saman við það sem blasir við okkur í 
efnahagsmálum í dag, peningabruðl og skuldasöfnun” 

 
R: „Heldur þú að það sé erfitt að koma nýr inn í greinina í dag?” 
 
V: „Það eru nokkrir sem eiga kvótann og það fær enginn nýr maður að koma inn í þessa grein, það 

verður engin nýliðun. Kostnaðurinn við það að koma sér inn í greinina er gríðarlegur og því á færi 
fárra manna að ætla hefja slíkan rekstur .” 
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Viðmælandi 4. Einar Einarsson 

Hugursjómannatilkvótakerfisins 
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 

 
        
   
Viðtal 
Kl. 21:00   
Dags:  20. október. 2008. 
 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn. 
• --- standa fyrir þagnir 

 
Viðmælanda minn Einar Einarsson hef ég áður hitt og spjallað við en það var síðla sumars 2008 þar sem 
hann var við löndun í höfninni. Einar kannast við mig en hann kemur að máli við mig eftir að Magnús 
hafði samband við hann. Einar féllst á að hitta mig heima hjá Magnúsi en segist sjálfur vera búsettur í sömu 
götu og Magnús. Einar er hávær og með dálítið sérkennilegan hreim. Það veður á honum þegar hann talar 
og honum er mikið  
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R:  „Viltu byrja á að segja mér frá því hvernig þér finnst kvótakerfið?” 
 
V:  „Nei það er ekki réttlát, þetta brýtur mörg lög, í fyrsta lagi brýtur það gegn stjórnarskránni, 

jafnræðisregluna, í öðru lagi brýtur það gegn frelsi manna til þess að skapa sér atvinnu, ég man ekki 
hvað það er kallað og í þriðja lagi þá er þetta hreinn og beinn þjófnaður.” 

 
R:  „Þjófnaður þá á hverju og frá hverjum” 
 
V:  Á hverju spyrðu, nú auðvitað á sameign þjóðar, sko fiskimiðin eru þjóðlendur, fiskimiðin 

eru þjóðlendur svo fela þessir aumingjar sig og glæpamenn bak við það að það sé 
nýtingarrétturinn þeir kalla þetta nýtingarrétt hvenær hefur þú heyrt um það að maður sem á íbúð 
sem er með ótal plöntur í garðinum. Nú hann á tréin og eplin og garðinn og svo kemur maður og 
týnir eplin, selur þau og segist eiga nýtingarréttinn. Sumir fengu tvöfaldan kvóta eins og 
skólastjórinn hjá þér. 

 
R:  „hvernig gat hann fengið 2 faldan kvóta?” 
 
V:  „ ja hvernig, hverng eru klíkurnar og hvernig er spillinginn.” 
 
R:  „hvenær fékk hann tvöfaldan kvóta?” 
 
V:  „Nú það er 84 þá fékk hann tvöfaldan kvóta eins og Óli Ufsi sem var skipstjórin á Engey minnir 

mig, hann var svo duglegur að fiska mannaskíts ufsa upp í fjöllum.” 
  (inngr; mannaskítsufsi er lítill ufsi) 

 „Akureyrin, hún fékk líka tvöfaldan kvóta, Smáeyjan Vestmannaeyjum fékk tvöfaldan kvóta, man 
ekki hver var einn enn. Kaupfélögin fengu einn og hálfan kvóta.” 

 
R:  „En út af hverju var þessu skipt svona í upphafi” 
 
V:  „Það er þessi spilling og klíkuskapur, kvótinn var ekki settur á til þess að friða neinn 

einasta fisk, hann var settur vegna þess að Sigurður Einarsson, bróðir skólastjórans hjá þér, hann 
átti ekki orðið veð fyrir skuldum. Fyrirtæki hér í Sandgerði, Miðnes, það átti ekki orðið veð fyrir 
skuldum og Haraldur Böðvarsson, fyrirtæki á Akranesi, átti ekki orðið veð fyrir skuldum og 
nánast öll kaupfélagsfyrirtæki í landinu nema tvö þau áttu ekki orðið veð fyrir skuldum.  Síðan er 
strax farið að leyfa að veðsetja kvótann. ” 

 
R:  „En er það ekki eftir 90?” 
 
V:  „Sko þá er þetta frjálsa framsal sett á.  Mig minnir að það sé 85 frekar en 86 þegar farið 

er að veðsetja kvótann. ” 
 
R:  „Þrátt fyrir að vera til reynslu?” 
 
V:  „Já, þetta átti ekki að vera nema til 4 eða 6 ára. Það er lygin til þess að menn fari ekki að 

röfla yfir því að kvótinn sé hirtur af þeim. Ég fékk þrettán hundruð þrjátíu og sjö tonn úthlutað á 
minn bát af bolfiski árið 1984, en árið 1988, þá á ég ekki eftir nema hundrað fimmtíu og sex tonn. 
Svona var farið með menn.” 

 
R: „Hverjir fengu þetta?” 
 
V:  „Nú það voru kaupfélögin, Hann Stefán Þórarinsson í Nýsir hann var búin að vera háseti 

hjá okkur í mörg ár. Hann var búin að vera kjökrandi kommúnisti. Allir voru búnir að vera stela af 
honum síðan hann hirti kvótan af skipinu hjá okkur og seldi hann.  Hann gerði þetta á fleiri 
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skipum, hann kom efnaður maður út úr ráðuneytinu eftir að Halldór Ásgrímsson var búin að taka 
hann upp á sína arma og gera dóttir hans að skrifstofudömu í ráðuneytinu og svo var hann farin að 
ríða stelpunni.” 

 
R:  „(innsk: á erfitt með að hætta hlægja) . Ertu með áræðanlegar heimildir fyrir þessu, Nei ég er að 

djóka. En segðu mér annað þín kjör, hafa þau vestnað eða batnað eftir að þetta kerfi var sett á?” 
 
V:  „Sko það er ekki hægt að reka skip á íslandi sem er kvótalaust, þetta varð bara dauðadómur yfir 

þessu. Fleiri og fleiri urðu bara að hætta, það var ekkert hægt að gera.” 
 --- 
   

„Það var gengið í það að sortera út hverjir fengu að lifa og hverjir ekki. Kvótinn var tekinn af 
manni á nokkurra ára tímibili og úthlutað til útgerðarfélaga og kaupfélaga. Þetta er skítlegt! Það var 
klippt á það að maður gæti aflað sér tekna fyrir það sem maður gerði.” 

--- 
„Allt sem hefur verið sagt um þetta 99% um þetta er þvæla. Myndin aldahvölf, það á kalla þann 

sem samdi þetta Gubbel Benidiktson, og ríkið lagði til í þetta til þess að framleiða þessa mynd. Svo var 
maður sem vildi fá styrk til þess að gera bíómynd um það hvernig farið var með landsbyggðina, en 
hann fékk engan styrk.” 

 
R:  „en segðu mér annað landsbyggðin, hefur hún hlotið skaða af?” 
 
V:  „Já elskan mín góða þetta er svo svakalegt, það er hægt að líkja því hálfu leiti við því hruni sem 

við stöndum fyrir í dag.” 
 
R:  „Helduru að það gæti mikilla áhrifa í samfélaginu að kvótakerfið hafi verið sett á. Menn eins og 

ég hafa verið neyddir til þess að bjóta ólögin í landinu.” 
 
V: „Já, hvað heldur þú manneskja. Þegar menn missa allt og aðrir hagnast á því þetta er spilling sem elur 

af sér enn meiri spillingu” 
 
 
R:  (innsk. Segji honum að ég hafi hitt  B.I. í kjölfarið ræðum við landsbyggðina og að Ísfélagið 

Vestmannaeyja eigi alla útgerð í smábæ austur á fjörðum. Á.J er ekki hrifin af þeim manni en kannast 
vel við hann þar sem hann vann hjá Á.J) 

 
R:  „ Finnst þér þetta vera mikill skaði sem sjómenn hafa orðið fyrir” 
 
V:  „ Ekki bara sjómenn heldur samfélagið í heild. Mikill innfluttningur á dópi byrjar þegar menn sjá 

það að þeir geta selt allt sem þeir vilja. Spilling leiðir í kjölfari í kvótavittleisunar.”  
 
R:  „verðlagsstofa skiptaverðs hvað finnst þér um hana?”  
 
V:  „ Það er apparat” 
 
R: (innsk. hann rýkur upp úr stólnum og segjir mér að bíða. Hann kallar mig ýmist engilinn sinn eða 

stelpa. Hann segist ætla að skjótast út í bíl. Það líður stuttur tími áður en hann byrtist aftur í 
dyragættini með fangið fullt af ljósritum. Hann blaðar í gegn um þau og réttir mér nokkur eintök. Svo 
heldur hann ræðu með þrumandi röddu, honum liggur mikið á hjarta.) 

 
V:  „Ég ásamt mannréttindarnefndinni  og fleiri góðum þáttum sem koma saman í eitt erum búin að 

ryðja kvótanum til helvítis. Það er bara spurning um það hvað teygjan í honum er löng.” 
 „Þetta hérna er trúnaðarmál stendur hér þetta er frá árinu 1982 þegar að kvótinn er settur á síldina 
og loðnuna. Umboðsmaður alþingis Gaukur Jörunsdsson segir að þetta sé ólöglegt.” 
 „Þetta hérna plagg, þetta hérna er það sem kemur fram þegar kvótanum er stolið af mér. Hér er 
greinagerð um það. ” 
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R:  „En hvaða breytingar eru það einna helst sem orðið hafa á þínum högum eftir að kvótakerfið var 

fest í sessi með öllum þeim breytingum sem orðið hafa á því?” 
 
V:  „Nú það að það er búið að arðræna íslensku þjóðina, íslenskt samfélag, mig og þig og afkomendur 

okkar. Það er ekkert eðlilegt allt út af þessari helvítis lygi og glæpamönnum.” 
 
R:  „Frjálst framsal” 
 
V:  „Meiri helvítis vitleisan og hálfvita gangurinn. L.Í.Ú og allt það pakk. Þetta eru vondir 

menn með ljótan málstað. Þetta var allt til þess gert að hjápa útgerðarfélögum og kaupfélögum 
með skuldir. Þetta var allt að fara á hausinn þess vegna hleyptu þeir þessari vitleisu af stað.” 

 
R:  „Ég hef aðeins fylgst með þér og mótmælaaðgerðunum þínum” 
 
V:  „Já ég er enn að bíða eftir kæru. Um leið og hún kemur þá fer ég með þetta lengra því ég 

á réttinn til þess að sækja sjóinn ekki einhverjir helvítis kvótakóngar, vinir, félagar og fjölskylda 
Halldórs Ásgrímssonar. Ég hef ekkert að fela, ég hef ekkert grætt á þessu kvótakerfi en þeir eru að 
reyna klína því á mig. Það er ekkert þannig og ég get sannað það.” 

 --- 
Svona er þetta bara þetta apparat allt saman, sko Það er búið að arðræna íslensku þjóðina, íslenskt 
samfélag. Mig, þig og afkomendur okkar. 
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Viðmælandi 5. Kristinn Kristinsson 

Hugursjómanna til kvótakerfisins 
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 
 
 
 
Viðtal 
Norðurland 
Dags:  10 Október 2008.  
 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn. 
• --- standa fyrir þagnir 

 
Kristinn Kristinson viðmælandi minn féllst á að hitta mig á netaverkstæði norður í landi. Netaverkstæðið er 
staðsett við höfnina sem er stór og nokkur stór veiðiskip eru bundinn við höfn. Ég kannast við kristinn sem 
var í appelsínu gulum pollabuxum þegar mig bara að og nýtti mér sambönd og tengsl til þess að hitta hann. 
Kristinn hefur greinilega í mörgu að snúast því hann sagði mér að það er brjálað að gera hjá honum þegar 
bátarnir liggja inni. Kristinn er hress og skemmtilegur með létta lund. Hann slær á létta strengi og hefur 
sérstaklega góða nærveru. Hann býður upp á sjóara kaffi sem er vel soðið svart kaffi í bolla sem er litaður 
að innann eftir óhóflega mikla notkun. Kaffið hans er samt ljómandi. Það er allt út í netum, boltum og alls 
skonar skrúfum og veiðidóti hvert sem er litið. Uppi á vegg hanga dagatöl með myndum af bátum og 
sjónum og lyktin inni á verkstæði er sú sama og er fyrir utan, olíu, fiski, sjólykt. Við setjumst niður með 
sjóara kaffið og ég útskýri fyrir honum hvað ég er að gera. 
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R:  Jæja nú er tækið komið í gang, geturu sagt mér frá því hver þín fyrstu kynni af sjómennsku eru? 
 
V:  „Ætli að það sé ekki þegar ég var fjórtán ára gamall þegar pabbi gamli sendi mig á sjó. Hann var 

skipstjóri karlinn og í hegningarskyni sendi hann mig einn túr. Ég man nú ekki nákvæmlega hvað það 
var sem ég gerði enda alltaf að gera eitthvað af mér. Ég fékk frí í skólanum, var hent um borð og látinn 
vinna. Hann áttaði sig síðan á því seinna karlinn að þetta var engin hegning, því ég átti ekki 
afturkvæmt í skólann. ” 
 

 
R: Þannig að sjómennska er þér í blóð borin? 
 
V:  „já það má eiginlega segja það, það snérist allt um sjómennsku á þessum tíma. Við fluttum frá 

Reykjavík og hingað þegar ég er smá polli. Hér snérsist allt um sjómennsku eða fiskvinnslu. Karlarnir 
fóru á sjó og konurnar unnu í landvinnslu. Það var ekki mikið annað hérna. Afi var á sjó, Pabbi var á 
sjó og svo ég. Ég er samt feginn því að elsti strákurinn minn fór í smíðar. Það var annaðhvort það eða 
fara á sjóinn. Hann hefur hjálpað mér í netagerðinni þegar mest er að gera, tekið einhverja túra en er 
lítið hrifin af þessu sem betur fer. Þetta er enginn framtíð fyrir unga menn.” 

 
R: Hefur mikið breyst frá því að þú fórst fyrst á sjó og þar til núna? 
 
V: Það hefur breyst helling, hér áður fyrr þá voru menn að fá borgað í samræmi við útiveruna, það er 

ekkert lengur.  Eftir að kvótakerfið var sett á fórum við að veiða meira utan lögsögu en við höfðum 
gert, vorum mikið í Smugunni og Flæmska. Krakkarnir voru litlir og maður var meira og minna í burtu 
frá fjölskyldunni, mun meira en áður 

 
fyrir það að fara frá fjölskyldunni svo mánuðum skipti, maður gat vel séð fyrir þeim, átti pening og gat 
veitt sér það sem vantaði. En í dag er þetta allt annað, þeir sem enn eru að þeir fá ekkert í líkingu við 
það sem þeir voru að hafa, ekki einu sinni á góðum plássum. Það er nú aðalástæðan fyrir því að ég 
hætti hjá útgerðinni. Síðan höfum við verið að veiða mikið utan lögsögunar. Ég var 

 
R: Hafði breytingin bein áhif á þig? 
 
V: Já hún gerði það, ég var alltaf á sjó stundum í marga mánuði. Ég var á frystitogara og var nánast alltaf 

úti mánuð í einu svo kom maður heim í nokkra daga og var farinn aftur. Sjómenn eru ekkert eins og 
allir hinir, ég er vanur því að fara í burtu þannig að ég á aðra íbúð og fer þangað þegar kerlinginn 
hendir mér út. Það gerist reglulega, eða gerðist reglulega. Skiptunum  sem mér er hent út er farið að 
fækka og ég leigi út íbúðina mina í dag. En það var fínt að hafa hana út af fyrir mig, ég þurfti að 
komast í burtu frá þeim, kann kannski ekkert annað. Það enda nánast öll hjónabönd með skilnaði þegar 
menn fara í land, sérstaklega þeir sem hafa verið á frystitogara þetta eru langar útiverur og setur pressu 
á fjölskyldulífið. Ég sé það í dag en þegar ég var ungur þá sá ég það ekki, enda endaði fyrsta 
hjónaband mitt með því að frúin flutti út. Ég hætti á sjó vegna þess að það voru engir peningar í þessu 
fyrir menn með fjölskyldur,  

 
R: En hvað finnst þér um kvótakerifð? 
 
V: Kvótakerfið er mein gallað. Það verða jú að vera einhverjar takmarkanir á þeim fisk sem er veiddur en 

þetta kvótakerfi það snýst ekkert um að vernda fiskinn þetta er orðið allt annað en eitthvað þannig. 
Þetta snýs um peninga og eignir þetta er löngu hætt að snúast um fiskiveiðar. Ég get nefnt þér dæmi 
um tvo vin mina sem ráku útgerð. Þeir áttu kvóta og leigðu út megnið af honum. Svo ákváðu þeir að 
hætta þessu seldu og stórgræddu á þessu. Þeir seldu fyrir jól og í byrjun árs ári seinna fengu þeir 
úthlutaðan kvóta þótt þeir væru búnir að selja allt sem þeir áttu fyrir. Þannig að þeir gátu veitt upp í 
hann og búnir að selja sig úr greininni. Þetta var gott fyrir þá þeir græddu á þessu en sjáðu hvað þetta 
kerfi er ósanngjarnt. Ég var á sjó í þrjátíu ár og ekki á ég neinn kvóta til þess að selja. Samt búin að 
vera jafn lengi og þeir ef ekki lengur. Þetta er skemmt kerfi og enginn hemja.  
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R: Hvað fannst þér um úthlutanirnar þegar kerfið var fyrst sett á? 
 
V: Þetta er allt half klikkað þú sérð það að þegar úthlutanirnar voru gerðar var gert ráð fyrir því að 

skipstjóri og áhöfnin hans gætu flutt kvótan með sér þrátt fyrir að hann væri bundinn á skipin. Ég veit 
ekki hvað þauu voru mörg en það var eitthvað um það að þeir væru að nýta sér það. En svo er það sem 
maður skilur ekki er hvernig það var hægt þegar kvótinn var settur á skipin. Síðan fá þessir sömu menn 
enga úthlutun en höfðu samt rétt til þess að færa hann á milli útgerðarmanna. Hvernig ætli að það hefði 
snúið ef áhöfnin hefði keypt skip o flutt sig þangað þannig að þeir ætttu það sjálfir. Það hefði 
ábyggielga verið komið í veg fyrir þannig tilfærslur. En svo veit maður ekki, en þetta er bara rugl allt 
saman. Þetta er það mikil hringavittleisa að þeir vita bara ekki hvað þeir geta gert í dag til þess að 
koma einhverju skikkan á þetta. Þeir eru ráðalausir.  

 
R: Var kerfið ósanngjart til að byrja með? 
 
V: Já þá aðalega þetta apparat, kvótinn sem áhöfnin og skipstjórinn gátu fært en það voru ekkert svona 

miklir peningar í þessu þá. Það var ekki fyrr en eftir að frjálst framsal var sett á. Það er nú en nein 
hringavitleisan. Það er ekki hægt að standa í svona bulli. Það á að vera búið að innkalla kvótan fyrir 
lifandi löngu síðan. Þetta er kerfi sem skilar engu nema skuldum og vinnur ekki með neinum nema 
þeim sem eiga útgerðarnar, þeir eru ekki að fiska neinn fisk þeir eru að róa á eftir peningum.  

 
R: finnst þér eins og þú eigir aðeiga hlut í þeim kvóta sem útgerðin sem þú vannst hjá á? 
 
V: Auðvitað, það á allavega ekki að virka þannig að ég eigi ekkert bara af því að ég var að vinna fyrir 

útgerð en svo vittleisingar eins og Samherja Már viti ekki aura sinna tal. Það er með ólíkindum að 
skoða söguna.  

 
R: Hvað finnst þér um frjálst framsal? 
 
V: Það er helsti gallinn á kerfinu. Það snýst um það að sá sem átti aflaheimildir fékk þarna leyfi til þess að 

selja hann frá sér og hagnast á því eða með því að leigja hann t.d. til annara útgerða sem vantaði 
aflaheimildir eða þeirra sem komu nýir inn í greinina.  

 
R: Finnst þér kvótakerfið vera ósanngjarnt eða sanngjart gagnvart þínum störfum? 
 
V: Þetta er ekki sanngjart kerfi, og ekki flókið. Mönnum er mismunað það hefur alltaf verið þannig. Það 

er kannski ekki kvótakerfið sem slíkt sem er ósanngjart heldur hvernig hefur verið staðið að því. Ég 
meina menn fengu gefins fullt af kvóta og selt hann frá sér. Ég þekki menn sem hafa selt frá sér allann 
kvótan í lok árs og fengið úthlutað aftur í byrjun nýs árs. Þetta er hlægilegt. Það eru allt of margar 
glufur á þessu kerfi.  

 
R: En kjör sjómanna hvað finnst þér um þau? 
 
V: Kjör sjómanna, þau hafa farið hríð versnandi eftir því sem hefur liði á með þetta kerfi. Þau hafa stór 

versnað eftir 1991 sem og hagur útgerðarinnar.  
 
R: finnst þér að það eigi að gera út veiðiskip og vinnslu undir sama hatti? 
 
V: Það er svo sem ekkert af því ef verðið er viðunandi, það er það bara ekki. 
 
R: Hvað spilar þar inn í ? 
 
V: Það er Hármarksverð sem gefið er út hverju sinni 
 
R: af verðlagsráði þá? 
 
V: einmitt.  
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R: Af hverju hættir þú á sjó? 
 
V: Þetta var bara ekki hægt lengur bæði fyrir það að ég var of mikið í burtu og svo hafa launin skerst svo 

mikið.  
 
R: Ein spurning að lokum, finnst þér kvótakerfið sanngjarnt kerfi? 
 
V: hahaha. Nei 
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Viðmælandi 6. Jón Jónsson 

Hugur sjómanna til kvótakerfisins 
 Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir 
 
 
Viðtal 
12. Október.   
Klukkan 11:30 
Skýringar: 

• R stendur fyrir rannsakandann, þe. mig  
• V er viðmælandinn. 
• --- standa fyrir þagnir 
 

 
Viðmælandi minn Jón Jónsson hitti mig á skrifstofu sinni Norður í landi. Þegar mig bar að var 
hann að gera sig tilbúin til þess að fara í mat. Hann bauð mér með sér þannig að úr varð og við 
fórum á bílnum hans yfir á kaffihúsið. Réttur dagsins var í takt við viðfangsefnið eða soðin ýsa 
með bræddu smjöri og kartöflum. Jón hefur létta og þægilegt viðmót og það er þægilegt að spyrja 
han spurninga og skemmtilegt að hlusta á hann. Á leið frá vinnustað hans og á kaffihúsið ók hann 
neðri leiðina sem hefur upp á að bjóða varnargarð á hægri hönd. Á leiðinni sagði hann mér frá 
sjálfum sér, afhverju hann hefði hætt á sjó og hvað það er sem hann vinur við í dag. Hann sagði 
mér að hann hefði lært til líffræðings á sínum yngri árum en jafnframt hefði hann starfað við 
sjóinn meira og minna alla tíð. 
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R: Hver eru þín tengsl við sjávarútveg? 
 
V: Ég hef nokkuð góða þekkingu á stjórn fiskveiða þar sem ég hef fylgst með stjórn fiskveiða um áratuga 

skeið og einnig kynnt mér reynslu annarra þjóða, s.s. Breta, Dana, Norðmanna og Færeyinga. Hluti af 
því námi sem ég hef sótt var fiskifræði þar sem ég kynntist nokkuð vel þeim aðferðum sem notaðar eru 
á Hafró við að telja fiska í sjónum og því þekki ég gjörla veikleika og ónákvæmni þeirra fræða   Ég rak 
einnig fyrirtæki í sjávarútvegi um hríð og þekki sömuleiðis kerfið í gegnum mina eigin sjómennsku og 
í gegnum þá sjómenn sem eru mér mjög nákomnir  

 
R: Hvað finnst þér um kvótakerfið? 
 
V: Kvótakerfið hvetur til sóunar á fiski því smærri fiski er hent út fyrir borð til þess að freista þess að 

stærri fiskur sé dreginn upp úr sjónum. Þar sem aflamark gengur út á það að veiða upp í ákveðna 
kílóatölu og verðmunurinn á litlum og stórum fiski er gríðarlegur.  Ef sjómaður fær 300 kr./kg fyrir 
stóran fisk og 100 kr./kg fyrir lítinn fisk þá gefur það auga leið að það er lítið vit í að spandera dýrum 
kvóta á að landa fiski sem það fæst lítið verð fyrir. Þetta er hlægilegt system.  

 
R: Teluru að eitthvað annað kerfi væri betra en kvótakerfið okkar? 
 
V: Tvímælalaust já.  
 
R: Hvað er það svona einna helst sem þér mislíkar við þetta kerfi? 
 
V: Þetta kerfi er ekki að virka, hefur aldrei gert. Þetta er slæmt fyrir svo margar ástæður.  
 
R:  Eins og ? 
 
V: Það verður til dæmis engin nýliðun. 

--- 
Kvótakerfið hefur beinlínis komið í veg fyrir að ungt fólk hafi getað haslað sér völl í sjávarútvegi en 
það þarf að greiða 12 falda ársveltu fyrir að fá að draga bein úr sjó. Ungt fólk hefur fælst frá greininni 
af þeim orsökum og greinin er að geldast. 

 
R: Einmitt en í sambandi við þau markmið sem lagt var upp með þegar það var fyrst sett á? 
 
V:  Það hefur ekki þjónað upphaflegu markmiði sínu sem var þ.e. að byggja upp fiskistofna og tryggja 

byggð í landinu. Upphaflegt markmið kerfisins var að veiða að jafnaði um 400 – 500 þúsund tonn af 
þorski árlega en nú er aflinn einungis 130 þúsund tonn. Það er deginum ljósara að eftir því sem 
byggðir eru háðari sjávarútvegi þá hafa þær farið verr út úr fiskveiðistjórn umliðinna ára. Kvótakerfi 
hafa hvergi gengið upp í heiminum við að byggja upp fiskistofna. 

 
 
 
R:  Hvernig finnst þér kerfið virka gagnvart sjálfum þér sem sjómanni? 
 
V: Það er ósanngjart gagnvart okkar störfum sjáðu við höfum þurft að horfa upp á það að það sem 

áður tilheyrði þjóðinni og okkur sjálfum tilheyrir núna nokkrum köllum út í bæ. Hér er það 
reyndar útgerðin sem á mest allann kvótan eða kaupfélagið en annarstaðar þarf folk að súpa 
dauðan úr skel sjáðu vestfirði. Hvað helduru að það séu margir þar sem hafa misst vinnunna og 
setið uppi með verðlausar eignir. Sjáðu fávitaskapinn og í ljósi þess að eitt af markmiðum 
kvótakerfisins var að efla byggð í landinu. Kvótakerfið hefur orðið til þess að hreinlega ganga frá 
byggð á sumum stöðum.  
--- 
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Svo er það annað, aflaheimildum er stjórnað eftir einum landskvóta. Fiskurinn sem veiðist út fyrir 
vestmanneyjar er ekki sá sami og veiðist fyrir austan og er ekki sama stofn á bak við þá.  Þetta er 
flóknara dæmi en svo að það sé ein hryggningarstöð fyrir hverja tegund kringum landið.  
 

R: Er ekki tekið tillit til þess? 
 
V: Nei það er eitthvað minnað. Það er ekkert að marka þetta togararall. Skipstjórarnir og sjómennirnir 

þekkja þetta, þeir vita hvar fiskinn er að finna.  
 
R: Ertu þá aðalega mótfallinn aðferðunum við að telja fiskinn í sjónum eða? 
 
V: Nei ekki bara það, ég vill að fiskveiðar verði gefin frjálsar.  
 
R: Myndir þú fara aftur á sjó ef svo væri? 
 
V: Já það hugsa ég 
 
 
 
 
 


