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Abstract 

The topic of this paper is to explain where Icelandic cod stands in comparison with other 

species in other fisheries management systems. Iceland's fisheries industry has traditionally 

been one of the most important industries in the country, as well as being a key factor in the 

economy. There is a lack of systems that identify the foundations of fisheries management 

systems in a way that you can look into what can be done better, as well as comparing two 

systems with statistical success. The FPI or the fishery performance indicator is a multi-

dimensional model that is set up for the purpose of evaluating and comparing the world’s 

fisheries management systems. FPI is a system established by World Bank and divided into 3 

pillars; social, economic and environmental part that can be divided into key dimensions; Stock 

performance, harvest asset performance, and post-harvest asset performance. Each section 

covers grades that are given on a scale from 1-5. The components are divided into 68 „outputs“ 

and 54 „inputs“. In this paper, all 3 pillars will be examined and inspected with reference to 

Icelandic cod. 

The main findings are that the multi-dimensional model is a good management tool when 

examining the strengths and weaknesses of individual fishing systems. Changes to the system 

are however necessary, where individual aspects of both „outputs“ and „inputs“ need to be 

explained in more detail. Even though the system is capable of assessing the strengths and 

weaknesses, it needs further development to be able to do a global comparison to minimalize 

errors. The Icelandic cod is the second best fisheries management system of all the systems 

that have been evaluated in the FPI database with only the Icelandic lobster fishing system 

above. The assessment of Icelandic cod was largely successful. The environmental and 

economic factors were very successful compared to other systems within the FPI. The 

community section on the other hand had a few factors that need to be viewed.  

 

Key words: Fishery management system, Competition, Comparison, Productivity, Value, 

Cod 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir og skoða hvar íslenskur þorskur stendur í 

samanburði við aðrar tegundir í öðrum fiskveiðistjórnunarkerfum. sjávarútvegur við Ísland 

hefur í gegnum tíð og tíma verið ein mikilvægasta atvinnugrein við landið ásamt því að vera 

meginstoð í efnahagskerfinu. Skortur hefur verið á heilsteyptu kerfi sem greinir undirstöður 

fiskveiðistjórnunarkerfa svo hægt sé að skoða hvar má gera betur ásamt því að geta borið eitt 

kerfi við annað með mælanlegum hætti. FPI eða fishery performance indicator eru margþátta 

líkan sem sett var upp í þeim tilgangi að meta hvar tegundir standa í fiskveiðistjórnunarkerfum 

í alþjóðlegum samanburði. FPI er kerfi sem komið var á fót af Wold bank og er skipt niður í 3 

stoðir; umhverfislega, efnahagslega og samfélagslega hlutann. Í hverjum hluta er farið yfir 

þætti sem hafa einkunnarskala frá 1-5. Þættirnir skiptast niður í 68 „outputs“  og 54 „inputs“. Í 

verkefninu verða allir 3 hlutarnir teknir fyrir og skoðaðir með hliðsjón af íslenskum þorsk.  

Helstu niðurstöður eru þær að margþátta líkan FPI er gott verkfæri þegar skoða á styrkleika og 

veikleika einstakra fiskveiðikerfa eftir tegundum. Breytingar á kerfinu eru þó þarfar þar sem 

skýra þarf betur einstaka þætti í bæði „outputs“ og „inputs“. Ef samanburður á að vera 

skilvirkur þurfa þættir að vera skilgreindir betur þannig að skekkjur verði sem minnstar. 

Íslenskur þorskur er í næst besta fiskveiðistjórnunarkerfi af þeim kerfum sem búið er að meta 

innan FPI gagnagrunnsins en aðeins íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið fyrir humar skákar því 

við. Matið á íslenska þorskinum kom að mestu leyti vel út. Umhverfis-, og efnahagslegi hlutinn 

kom mjög vel út samanborið við önnur kerfi innan FPI en það komu fram nokkur atriði sem 

má bæta í samfélagslega hlutanum.  

 

Lykilorð: Fiskveiðistjórnunarkerfi, Samkeppni, Samanburður, Framleiðni, Verðmætasköpun, 

Þorskur 
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1 Inngangur 

Sjávarútvegur við Ísland hefur í gegnum tíð og tíma verið ein mikilvægasta atvinnugrein á 

landinu ásamt því að vera meginstoð í efnahagskerfinu. Þrátt fyrir þetta hefur eftirlit og umfang 

ekki alltaf verið mikið í kringum veiðarnar. árið 1975 kom út skýrsla, svokölluð „svört skýrsla“ 

frá Hafrannsóknarstofnun sem greindi frá því að þorskstofninn við Ísland væri í mikilli hættu 

vegna ofveiða. Það var nokkuð ljóst að það þurfti að bregðast við þessu ástandi og fyrsta 

fiskveiðistjórnunarkerfið varð til. Þetta kerfi tók gildi árið 1978 og hafði það meginhlutverk að 

koma í veg fyrir ofnýtingu á stofnum við Ísland. Notast var við þetta nýja kerfi í 6 ár, frá 1978-

1983 (Aron Óttar Traustason, 2010). Kerfið reyndist ekki koma nægilega vel út og var tekin 

ákvörðun um að breyta kerfinu árið 1983 yfir í aflamarskerfi og hefur það verið til staðar á 

Íslandi síðan lög tóku gildi 1. janúar 1984. Þetta nýja kerfi gekk út á að hvert og eitt skip fékk 

úthlutaðan afla af heildarkvótanum. Þetta átti spornar við þeirri endalausu keppni sem var til 

staðar í íslenskum sjávarútvegi sem snérist um að veiða sem mest af aflamarkinu á sem stystum 

tíma. Í stað þess var hægt að skipuleggja sig betur og veiða frekar eftir aðstæðum á markaði, í 

stað þess að setja í geymslur sem frosið, saltað eða þurrkað (Ögmundur H. Knútsson, 2001). 

Eins og fram hefur komið hér að ofan hefur íslensk fiskveiðistjórnun ekki alltaf verið á jafn 

góðum stað og hún er í dag. Í gegnum tíð og tíma hefur kerfið færst úr því að stuðla að ofveiði 

á helstu nytjategundum yfir í það að vera eitt sjálfbærasta kerfi í heiminum þar sem komið er 

inn á alla þá hluta sem þarf til að halda uppi sjálfbæru kerfi, umhverfis-, efnahags-, og 

samfélagslega hlutinum (Tom Waas, Jean Hugé, Aviel Verbruggen og Tarah Wright, 2011).  

Í dag er íslenskur sjávarútvegur að keppa við stærstu lönd í heimi þar sem sjávarútvegur er oft 

á tíðum ríkisstyrktur. Það sem getur gerst þegar ríki kemur ekki nálægt kerfi er að fjárfesting 

og nýsköpun á það til að aukast til muna. Íslenskur sjávarútvegur er ekki ríkisstyrktur og er í 

fremstu röð í nýsköpun og má þar nefna frystikerfi, skurðarvélar, snyrtilínur, pökkunarvélar og 

nýja tegund af frystingu sem nefnist ofurkæling. Ísland er þó ekki fremst og best í öllu og má 

þar helst taka sem dæmi markaðssetningu. Það land sem Ísland er hvað oftast borið saman við 

er Noregur og eru þeir töluvert framar þegar kemur að markaðssetningu ásamt því að endurnýja 

fiskskipaflotann sinn oftar. Í gegnum tíðina hefur þó aldrei verið hægt að gera samanburð á 

fiskveiðistjórnunarkerfum með mælanlegum hætti. Árið 2012 safnaði Alþjóðabankinn saman 

fólki víðsvegar að úr heiminum og í þeim tilgangi að hanna og byggja upp margþátta líkan sem 

byggir á þeim þremur meginstoðum sem þarf til að halda úti sjálfbæru kerfi. Kerfinu er ætlað 

að bera saman og raða niður hvernig fiskveiðistjórnunarkerfi virka á mismundi tegundir í 
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mismunandi löndum um allan heim. Kerfið hefur einungis verið prófað á eina tegund við 

Ísland, leturhumarinn. Hann trónir á toppi listans yfir bestu fiskveiðistjórnunarkerfi í 

heiminum. 

Í ritgerðinni verður leitast eftir að svara eftirtöldum rannsóknarspurningum; 

 

1. Hvar stendur íslenskur þorskur í samanburði við aðrar tegundir í öðrum 

fiskveiðistjórnunarkerfum?  

2. Er margþátta líkan FPI komið til að vera eða er þörf á betra kerfi? 

Byrjað verður á því að fara yfir virðiskeðju í íslenskum sjávarútvegi og hvernig hún hefur 

breyst í gegnum árin. Því næst verður farið yfir og útskýrt hvernig FPI gagnasettið er sett upp 

ásamt því að útskýra lykil þætti. Að lokum verður svo farið yfir niðurstöður og gert grein fyrir 

stöðu íslensks fiskveiðistjórnunarkerfis með hliðsjón af þorski. Niðurstöður verða greindar 

bæði út frá „inputs“ og „outputs“. 
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2 Aðferðafræði og gagnasöfnun 

Við vinnslu á ritgerðinni var stuðst við efni bæði frá fyrri rannsóknum í sjávarútvegi á Íslandi, 

þar sem sérstaklega var horft til  virðiskeðjunnar í íslenskum sjávarútvegi. Einnig var stuðst 

við efni sem varðar sjávarútvegi í alþjóðlegu samhengi. Við úrvinnslu á gögnum í 

einkunnargjöf FPI staðalsins var gagnasöfnun skipt niður í 3 hluta. Í fyrsta hlutanum sem 

kemur inn á umhverfislega hlutann var stuðst við mælanleg gögn frá ýmsum íslenskum og 

erlendum gagnasöfnum en þar má helst nefna, Fiskistofu, Hafrannsóknastofnun, Hagstofu 

Íslands, Alþjóðabankanum, FAO, og Index Of Ecodemic Freedom.  

Næsti hluti var efnahagslegi hlutinn og var upplýsingum þar safnað á svipaðan hátt og í 

umhverfislega hlutanum. FPI líkanið (Excel) var fengið frá umsjónamönnum FPI staðalsins og 

því fylgdu uppsettar jöfnur þegar skoða átti t.d. verðmæti og landanir síðustu ára. Einnig var 

stuðst við upplýsingar af vefsíðunum sem nefndar eru hér að ofan þegar einkunnir voru gefnar. 

Samfélagslegi hlutinn er svo síðasti hlutinn og eru í færri tilfellum mælanleg gögn á bakvið 

þætti í honum. Til að meta þá þætti voru fengnir  álitsgjafar sem þekkja vel til í sjávarútvegi 

og fóru þeir yfir allar einkunnir og gáfu sitt álit.  Samsetning á þessum álitsgjöfum var valin 

þannig að þeir endurspegluðu nokkuð misjöfn sjónarhorn svo sem smábátasjómaður, háseti á 

togara og skipstjóri.  Að lokum fóru  undirritaður, Ögmundur Haukur Knútsson og Daði Már 

Kristófersson yfir allar einkunnir í þeim tilgangi að tryggja að þær endurspegli sem best 

raunveruleikan í þorskveiðum.   

FPI staðallinn er gefinn út á ensku og gerð var tilraun við að þýða þá yfir á íslensku. Sú tilraun 

skilaði ekki tilsettum árangri og var því ákveðið að þýða ekki staðlana og koma þannig í veg 

fyrir misskilning sem gæti komið til við þýðingu. Einnig var ákveðið að halda enskum heitum 

í texta til að gæta samræmis í því sem kemur fram í gögnum og því sem sett er fram í ritgerð. 
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3 Virðiskeðjan  

Porter skilgreinir hlutverk virðiskeðjunnar sem einskonar snið sem gerir stjórnendum kleift að 

skoða kerfisbundið alla þá starfsemi sem fram fer í fyrirtæki, framkvæmd hluta og hvernig 

þessir hlutar snerta hvern annan í daglegum rekstri.  Þetta taldi Porter vera nauðsynlegar 

upplýsingar ef greina á hvar fyrirtæki geta náð fram samkeppnisforskoti á markaði (Michael 

E. Porter, 1985). 

Porter leggur mikla áherslu á stefnumótandi stöðu fyrirtækja sem hann kallar gildi innan 

kerfisins. Þessi stefnumótandi staða er svo staðfastur hluti af virðiskeðjunni frá birgja til 

kaupenda. Enn fremur talaði hann um að stefnumótandi staða fyrirtækja snúist um að takast á 

við samkeppni og að samkeppnishæfni komi fram í fimm mikilvægum gildum, sjá má á mynd 

1 (Micheal E. Porter, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter talar um uppbyggingu og stefnu fyrirtækja ásamt því að koma fram með kenningar um 

hvernig hægt sé að auka samkeppnishæfni á markaði. Það er gert með því að koma sér upp 

kerfum sem auka virði í ákveðnum og/eða mörgum þrepum virðiskeðjunnar. Þessar kenningar 

og hugmyndir er hægt að nýta til þess að leggja mat á stærri fyrirbæri sem eru kannski ekki 

rekin eins og fyrirtæki en leitast þó alltaf eftir að auka virði eins mikið og hægt er. Dæmi um 

þessi fyrirbæri eru; sjávarútvegur, landbúnaður, samgöngur og ferðaþjónusta.  

Mynd  1 - Fimm gildi sem móta samkeppni í iðnaði 
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3.1 Virðiskeðjan í sjávarútvegi 

Virðiskeðjan í sjávarútvegi skiptist niður í þrjá megin hluta; framleiðslu-, dreifingar-, og 

neysluferli og er tilgangur keðjunnar að bæta við verðmætum á hverju stigi/hlekk. Yfirleitt er 

horft á virðiskeðjuna sem langa og flókna keðju þar sem hver hlekkur stendur fyrir ákveðið 

ferli. Raunin er hinsvegar sú að virðiskeðja getur verið eins einföld og einn sjómaður sem veiðir 

fisk og selur hann svo á markað. Á sama tíma getur hún þó verið stórt og flókið kerfi sem snýr 

að veiðum, vinnslu og markaði.  Virðiskeðjan er sett upp af þremur stuðningsþáttum, fimm 

þrepum og fimm einkennum eins og sjá má á mynd 2 (Ágúst Einarsson, 2016). 

3.2 Stuðningsþættir  

Fjármögnun, menntun & þjálfun og þjónusta eru staðsett efst og eru lykilatriði í virðiskeðjunni. 

Fjármögnun kemur fyrst, eins og mynd 2 sýnir og tengist hún öllum þrepunum. Það er 

óhjákvæmilegt að komast af án fjármagns og er það því nauðsynlegt í öllum þrepum. Næst 

kemur menntun og þjálfun og er hún mikilvæg þegar kemur að öllum þeim þáttum sem tengjast 

veiðum og vinnslu. Eina þrepið sem hún kemur ekki inn á eru neytendur. Að lokum kemur svo 

þjónusta en líkt og menntun & þjálfun þá kemur hún inn á öll þrep að frátöldum neytendum. 

Þjónustan getur verið mjög víðtæk og talið allt frá viðgerðarþjónustu á netum, upp í smíðar á 

fullbúnum skipum (Ágúst Einarsson, 2016). Auðvelt er að færa rök fyrir því að flutningur ætti 

heima með stuðningsþáttunum og er honum því bætt við mynd 2. Flutningur tengist í raun 

öllum þrepum í virðiskeðjunni, en sterkustu tengslin hefur hann við útgerð, fiskvinnslu, 

dreifingaraðila og smásala. Neytendur sem þrep tengjast flutningi ekki beint en hefur hann þó 

bein áhrif á neytendur sem hluti af stuðningsþáttunum.  

Mynd  2 - Virðiskeðja í íslenskum sjávarútvegi (Einarsson, 2016) 
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3.3 Þrep 

Þrepin eru fimm talsins og kemur útgerðin fyrst. Hún snýr að öllum þeim aðferðum sem notast 

er við að fanga fisk eða sjávardýr. Veiðifæri eru jafn mörg og þau eru misjöfn og fer það allt 

eftir því hvaða, hvernig og stærð afla sem á að veiða að hverju sinni. Einnig eru veiðiaðferðir 

og veiðisvæði misjöfn (Ágúst Einarsson, 2016). 

Annað þrepið er svo fiskvinnslan, en hún snýr að því þegar fiskur kemur úr skipi og inn í hús 

og/eða unnin um borð í skipi. Fiskvinnslan getur sérhæft sig í einhverri ákveðinni tegund eða 

aðferð við að vinna fisk og eins og sjá má á mynd 2 er um margar aðferðir að ræða; flökun, 

flatning, söltun, frysting, hersla og kæling (Ágúst Einarsson, 2016). 

Í þriðja þrepi koma dreifingaraðilar. Eitt af einkennum dreifingaraðila eru auglýsingar og er 

þeirra hlutverk að koma afurðinni frá fiskvinnslu og áfram til neytenda. Oft er um að ræða 

gáma og flutningabíla sem útbúnir eru sérhönnuðum kælum til að halda réttu hitastigi í afurð. 

Einnig er notast við háþróaðar umbúðir sem einangra vel en þannig er passað upp á að fiskurinn 

fari ekki yfir ráðlagt hitastig (Ágúst Einarsson, 2016). 

Fjórða þrepið eru smásöluaðilar. Það eru þeir aðilar sem meðhöndla afurðina síðast áður en 

hún fer inn á borð til neytenda. Smásöluaðilar geta verið; fiskverslanir, mötuneyti og/eða 

veitingastaðir, þ.e.a.s í raun hverjir þeir sem endanlegir neytendur geta leitað til. Smásöluaðilar 

eiga það sameiginlegt með dreifingaraðilum að auglýsingar eru eitt af einkennum þeirra (Ágúst 

Einarsson, 2016). 

Síðasta þrepið eru svo neytendur en þeir eru í raun ekki partur af hinni eiginlegu virðiskeðju, 

heldur lokastigið. Neytendur geta verið hverjir þeir sem kaupa lokaafurðina; fyrirtæki, 

einstaklingar og heimili. Það sem að einkennir neytendur hvað mest er eftirspurn, og getur hún 

ráðist af t.d. smekk, næringarinnihaldi, umtali og hollustu (Ágúst Einarsson, 2016). 
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3.4 Áhrif íslenska fiskveiðistjórnunarkerfisins á virðiskeðju 

þorsks 
Íslenskur sjávarútvegur er byggður upp á tveimur aðal stoðum, stórum lóðrétt samþættum 

fyrirtækjum og minni og/eða meðalstórum fyrirtækjum sem sérhæfa sig í veiðum, framleiðslu 

eða markaðssetningu (Ögmundur Knútsson, Ólafur Klemensson og Helgi Gestsson, 2015). Á 

mynd 3 er sett fram helsta flæði sem er í íslensku virðiskeðjunni á þorski. 

Bæði fræðilegar rannsóknir og reynsla af kvótakerfum um allan heim styðja við þá athugun að 

jákvætt samband er á milli arðsemi og fiskveiðistjórnunar þegar notast er við kvótakerfi 

(Ögmundur Knútsson ofl., 2015). Það sem kvótakerfi hefur fram yfir önnur kerfi er að það 

lokar á þá iðju að keppast um að veiða sem mest úr sjónum á sem stystum tíma og gerir 

útgerðum þess í stað kleift að vinna eftir markaðsaðstæðum og stjórna þannig magni og 

tegundum eftir eftirspurn. Eiginleikar sem afurðin hefur hvort sem það er afhendingartími, 

gæði, stærð eða ferskleiki eru allt lykilatriði þegar horft er til sjónarmiða viðskiptavina. Það 

sem kvótakerfið gerir er að breyta hugsunarhætti þegar kemur að því að gera út. Í stað þess að 

leggja áherslu á magn þá eru gæðin komin í fyrirrúm þar sem þau færa meiri arðsemi. Þetta 

þýðir samt ekki að aflinn sé alltaf í hæsta gæðaflokki þar sem að meiri gæði hafa í för með sér 

meiri kostnað og fyrirtæki reyna í flestum tilfellum að framleiða vöru sem gefur sem mestan 

hagnað. Ef veita á rétta vöru með réttum eiginleikum til réttra viðskiptavina á réttum tíma þarf 

mikla samræmda vinnu í allri virðiskeðjunni og getur það reynst mjög erfitt þegar að framboðið 

er bæði margvíslegt og árstíðarbundið.  

Mynd  3 - Virðiskeðja íslensks þorsks (Ögmundur Knútsson, Daði Már Kjartansson og Helgi gestsson, 
2012) 
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Til að ná fram slíkri samhæfingu þarf að vera skilvirk upplýsingamiðlun frá neytendum til 

framleiðenda annaðhvort beint í gegnum markaðinn eða með lóðrétt samþættum fyrirtækjum 

sem bæði stunda veiðar og vinnslu (Ögmundur Knútsson ofl., 2015). 
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4 Sjávarútvegur í alþjóðlegu samhengi 

Eins og fram hefur komið er sjávarútvegur afar mikilvægur fyrir íslensku þjóðina og í gegnum 

tíðina hefur hann verið máttarstólpi í íslensku efnahagslífi og er það enn. Sömu sögu má segja 

um aðrar þjóðir í heiminum og verður því að teljast afar slæmt að $50-80 milljarða mögulegur 

hagnaður fari forgörðum ár hvert á alþjóðavettvangi í sjávarútvegi (James E. Wilen, 2002). 

Ekki er hægt að rekja þetta tap einungis til ofveiða heldur einnig til óhóflegs kostnaðar við 

veiðar, lítilli nýtingu afurðar og að koma afurð ekki inn á verðmæta markaði. Þetta leiðir af sér 

tapaða innkomu til neytenda þar sem hágæða prótein er selt á lægra verði en hægt er að fá fyrir 

það ásamt því að minni samfélög sem háð eru fiskveiðum þurfa að sætta sig við minna öryggi 

þegar kemur að veiðum og vinnslu afurða (FAO, 1993). 

Miðað við núverandi stöðu er mikilvægt að skilja hvernig hægt er að koma í veg fyrir of lágt 

markaðsverð ásamt því að tryggja öryggi bæjarfélaga sem háð eru sjávarútvegi. Í nútíma 

sjávarútvegi er mest gert úr því að skoða stærð og vistfræðilegt ástand stofna en það gefur auga 

leið að ekki er hægt að stunda sjálfbæran sjávarútvegi ef að stofnstærð er svo lítill að hún ræður 

ekki við sókn. Að sama skapi samsvarar stór stofnstærð ekki efnahagslega heilbrigðum veiðum 

sem geta séð fyrir samfélaginu sem þær er stundaður í. Jafnvel ef litið er til samfélagslegra 

skilyrða er lögð meiri áhersla á skilvirka sókn heldur en æskilegra samfélags-, og efnahagslega 

hluta eins og öryggi matvæla (Martin D. Smith ofl. 2010). Sjálfbær vistkerfi þurfa sjálfbæra 

auðlind en á sama tíma þurfa þau arðbæran iðnað bæði í veiðum og vinnslu ásamt samfélögum 

sem samþykkja og styðja þessar atvinnugreinar þ.m.t. fólkið sem tekur þátt í þeim. Eins 

mikilvægur og iðnaðurinn sjálfur er þá má ekki gleyma því að samfélagslegt samþykki og 

áframhaldandi fjárfesting eru grundvallaratriði ef halda á úti sjálfbærum sjávarútvegi (Paul R. 

Ehrlich, Peter M. Kareiva og Gretchen C. Daily, 2012). Eins og fram hefur komið hér að ofan 

er mikið um áskoranir sem skoða þarf ef meta á framfarir um samfélags-, og umhverfisáhrif. 

Ef gera á mat með auðveldum hætti, burt séð frá því hvaða land, tegund eða 

fiskveiðistjórnunarkerfi á að skoða þarf að vera ákveðinn rammi sem metur hvernig 

stjórnunaraðferðir í fiskveiðikerfum hafa áhrif á auðlindir, samfélag og markaði. Ekki einungis 

til að sjá til þess að nytjastofnar séu í góðu ásigkomulagi heldur einnig til að búa til 

samfélagslegan og efnahagslegan ávinning. Til þess að auðvelda skoðun og heildarsýn á 

fiskveiðistjórnunarkerfum var árið 2012 hannað svokallað FPI (Fishery Performance Indicator) 

kerfi sem auðvelda á fólki að gera mat á og bera saman mismunandi fiskveiðistjórnunarkerfi í 

heiminum (Anderson, Anderson og Chu ofl, 2015). 
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4.1 Fishery Performance Indicator 

Árið 2012 safnaði Alþjóðabankinn saman ráði sem samanstóð af 21 einstakling sem allir eru 

heimsþekktir sérfræðingar í sínu sviði. Þetta voru ekki einungis leiðandi hugsuðir heldur einnig 

fólk sem stuðlað hefur að og vinnur að nýsköpun á mismunandi sviðum. Þessir einstaklingar 

voru fengnir í þeim tilgangi að gefa ráðleggingar um bestu leiðina til að búa til heilsusamleg 

og afkastamikil höf um allan heim. Ráðinu var stjórnað af Ove Hoegh-Guldberg, 

forstöðumanns í Global Change institute, University of Queensland. Eitt af helstu atriðunum í 

niðurstöðum ráðsins var að skapa lausnir sem eru sjálfbærar til lengri tíma litið. Ráðir mælti 

með því að margþátta líkan þyrfti að vera hannað og að það yrði að vera óaðskiljanlegur hluti 

af mælingarferlinu þegar kemur að mati á fiskveiðistjórnunarkerfum (Hoegh-Guldberg, 

Aqorau  og Arnarsson, 2013). Á síðustu árum hefur verið vitundavakning innan iðnaðarins og 

fólk er farið að viðurkenna að vistfræðileg sjálfbærni sjávarútvegs hafi ekki endilega verið 

fullnægjandi staðgengill fyrir efnahags og samfélagslegan lífvænleika. Ef halda á uppi byggð 

annarstaðar en í stórum þéttbýliskjörnum þarf að hafa í huga að sjávarútvegurinn spilar þar 

stórt hlutverk. Jafnvel þegar sjávarútvegur er líffræðilega heilbrigður er óhóflegur kostnaður 

við veiðar, slæm nýting afurðar og misheppnaðar tilraunir við að komast inn á verðmæta 

markaði að drýgja tekjur þegar kemur að veiðum og vinnslu. Þar að auki dregur það úr öryggi 

fyrir minni byggðir sem háðar eru fiskveiðum (The World Bank, 2009). Miðað við hversu 

flókið það er að reikna út afkomu fiskveiðistjórnunarkerfa er nauðsynlegt að takast á við 

sjálfbærni í tekjum af fiskafurðum og framlagi sjávarútvegs til samfélaga sem háð eru 

auðlindinni. Einnig þarf að skoða vistfræðilegar vísbendingar þegar meta á skilvirkni 

fiskveiðistjórnunarkerfa. Lykil niðurstaða að mati nefndarinnar var; 

„Ef að búa á til lausnir sem eru sjálfbær til lengri tíma litið verðum við að viðurkenna að 

vellíðan samfélaga, hagkvæmni hagkerfisins og sjálfbærni vistkerfa eru samofið á þann veg að 

líta þarf til allra þátta ef hanna á margþátta líkan.“ (James L. Anderson ofl, 2015). 
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4.2 Uppsetning margþátta líkans 

Fishery Performance Indicator samanstendur af 68 „output“ þáttum og 54 „input” þáttum sem 

skráðar eru niður með mögulegri einkunnargjöf frá 1 (léleg) til 5 (góð) mælikvarða. Þessi 

einfalda uppsetning hefur þann tilgang að auðvelda mat og notkun gagna hvort sem að mikið 

eða lítið er til af upplýsingum um fiskveiðistjórnunarkerfið í því landi sem verið er að meta það 

í. Niðurstöðunum eru skipt niður í 14 stærðir sem hægt er að sameina til að endurspegla 

umhverfislegar, efnahagslegar og samfélagslegar afleiðingar. Möguleikar eru einnig á öðrum 

samsetningum sem endurspegla árangur bæði við veiðar og vinnslu ásamt því að meta ástand 

stofna (James L. Anderson ofl, 2015). 

4.3 „Output“ indicators 

Fyrri flokkurinn eru þættir sem koma að veiði en þeir auðkenna og mæla hvort fiskveiðin sé 

framkvæmd með hagkvæmum, samfélagslegum og vistfræðilega sjálfbærum hætti. þættirnir 

eru uppbyggðir á þremur grunnstoðum í sjálfbæru kerfi; umhverfis-, efnahags-, og 

samfélagslega hlutanum.  

Umhverfislegi hlutinn er sá minnsti og samanstendur af fáum þáttum eða alls 8 talsins ásamt 

því að innihalda aðeins 1 vídd; „fish stock health & environmental performance“. Í þessum 

hluta er búið að taka saman alla þá þætti sem hafa í mörgum tilfellum mælanleg gildi á bakvið 

sig, t.d. ofveiði, ólöglegar veiðar og lífmassi. 

Ef ekki eru til gögn um þessa hluti þá eru til staðar ítarlegar leiðbeiningar sem veita stuðning 

við einkunnargjöf (Anderson, Anderson og Jingjie Chu ofl, 2016). 

Næst kemur efnahagslegi hlutinn. Honum er skipt niður í 6 víddir sem er ætlað að skoða hvort 

veiðin er í raun að skapa markaðsábata.  

„Harvest“: Skoðar leyfi, verð, lengd veiðitímabila og hversu mikil nýting er á plássi um borð.  

„Harvest assets“: Skoðar fjárhag fyrirtækja í sjávarútvegi. Einnig er farið yfir hvernig lán er 

mögulegt að taka. 

„Risk“: Skoðar hversu mikla áhættu fyrirtæki eru að taka, þ.e. hversu miklar sveiflur eru á 

mörkuðum, tekjum, verði á fisk o.s.frv. 

„Trade“: Skoðar hversu mikið af afurð er selt á milli landa, hvernig verð á afurðum eru 

samanborið við önnur lönd ásamt því hvort að það sé greiður aðgangur að flutningsaðilum. 
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„Product form“: Skoðar hvort varan komist á markaði sem skila sem mestum mögulegum 

hagnaði. 

„Post-harvest asset performance“: Skoðar efnahagslegan hagnað skipa ef tekin eru mið af 

kostnaði við öll leyfi, t.d. kvóta (James L. Anderson ofl, 2016). 

Að lokum er svo sá sem er hvað mest í umræðunni, samfélagslegi hlutinn. 

Honum er skipt niður í 7 víddir sem allir koma inn á samfélaglega hlutann þegar kemur að 

fiskveiðistjórnun þ.e.a.s. hversu mikið er verið að skila til samfélagsins. 

„Managerial returns“: Skoðar háttsetta stjórnendur í sjávarútvegi innan ákveðins fyrirtækis. 

Laun, staða í samfélaginu og tekjur miðað við svipaðar starfsstéttir. 

„Labor returns“: Skoðar í raun það sama og „managerial returns“ nema hér er átt við þá sem 

ekki eru jafn hátt settir, t.d. hásetar á skipum.  

„Health and sanitation“: Skoðar hversu auðvelt/erfitt er fyrir þá sem vinna í sjávarútvegi að 

leita sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu. Einnig er skoðað hvort útgerðir og fyrirtæki bjóði upp á 

tryggingar fyrir sitt fólk. 

„Community services“: Skoðar hvað sjávarútvegurinn gefur til baka til samfélagsins. Miðast 

við bæjarfélög. 

„Local ownership“: Skoðar hversu margir skipstjórar og eigendur/framkvæmdastjórar eru frá 

sama landi og útgerðin eða af erlendu bergi brotnir. 

„Loacl labor“: Skoðar það sama og „local ownership“, nema hér er verið að tala um þá sem 

ekki eru jafn hátt settir, t.d. verkamenn í fiskvinnslu. 

„Career“: Skoðar hversu mikla reynslu fólk hefur sem vinnur í faginu. Einnig er farið yfir 

aldur skipa í flotanum (James E. Wilen, 2013). 

Eins og sést á mynd 4 hér að neðan er þáttunum ekki aðeins skipt upp í þessar 3 grunnstoðir 

heldur eru þeim einnig skipt niður í; „stock performance“, „harvest sector performance“ og 

„post harvest sector performance“ sem stendur fyrir; ástand stofns, veiðar og vinnslu. Þessum 

hlutum er ætlað að skoða hvernig þættirnir skiptast niður á mismunandi staði í ferlinu, frá því 

að fiskur kemur úr sjó og á borð neytenda. Einnig er þeim ætlað að gefa vísbendingar um 

mögulega fjárfestingu á mismunandi sviðum í fiskveiðistjórnunarkerfinu (James L. Anderson 

ofl, 2016). 
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Mynd  4 - „Output“ Indicatorar (Anderson, Anderson og Chu ofl, 2015) 
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4.4 „Input“ indicators 

 Seinni flokkurinn af þáttum skoðar hvað gerist eftir veiðar, þ.e.a.s. hvernig er hægt að skapa 

skilyrði sem stuðla að og hvetja til vistvænar notkunar á fiskafurðum í félagslegu umhverfi.  

Þessir þættir eru settir upp á tiltölulega einfaldari hátt og er til að mynda ekki skipt niður í 

þessar 3 megin stoðir; umhverfis-, efnahags-, og samfélagslega hlutann. Í stað þess er þeim 

skipt niður í 5 hluta; „Macro factors“, „rights & responsability“, „co-management“, 

„management“, og „post harvest“.  

 

„Macro factors“ er fyrsti hlutinn og þar er leitast eftir einkunnum sem endurspegla hvar 

stofnanir í landinu eða svæðinu sem verið er að meta standa.  

„General environmental performance“ metur þætti eins og sjúkdóma, vatnsgæði, loftmengun, 

líffræðilegan fjölbreytileika, náttúruauðlindir og loftslagsbreytingar. 

„Exogenous environmental factors“ metur hversu mikið af uppskeruvirði tapast vegna áhrifa 

af t.d.  sjúkdómum, sýklum, og eitruðum þörungum ásamt 

náttúruhamförum á borð við; jarðskjálfta, eldgos, fellibyli og flóðbylgjur. 

En fremur er verið að skoða hvaða áhrif langvarandi mengun, t.d.  frá iðnaði eða landbúnaði 

hefur á stofna og neyslu. 

„Governance“ metur hvar stjórnsýslan stendur miðað við önnur lönd í heiminum þegar kemur 

að stjórnunarháttum, ábyrgð og pólitískum stöðuleika. 

„Economic condition“ metið hversu háa einkunn landið fær fyrir efnahagsvísitölu hjá Heritage 

Foundation's Index of Economic Freedom ásamt því að skoða verga landsframleiðslu (JE 

Cinner ofl, 2012). 

„Property rights and responsibility“ er næsti hluti og þar er leitast eftir því að skoða hversu 

mikið og hvaða tegundir útgerðir geta nýtt sér.  

„Fishing access rights“ og „harvest rights“ víddirnar meta hversu vel ríkið heldur utan um 

aflaheimildir, þ.e.a.s. eru aflaheimildir yfirfæranlegar og er fylgst með þeim. Einnig er skoðað 

hvort sá möguleiki sé fyrir hendi að ríkið ákveði að úthluta útgerðum ekki aflaheimildir. Í raun 

er skoðað hvort öryggi sé til staðar fyrir útgerðir.  
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„Co-management“ hlutinn kemur næst og er þar skoðað hversu mikil áhrif hagsmunaaðilar 

fyrirtækja hafa þegar kemur að fiskveiði. Einnig kemur hann inn á kynjaskiptingu í 

sjávarútvegi. 

„Collective action“ metur hversu mikil áhrif útgerðarfyrirtæki hafa, beint eða með pólitískum 

hætti á stjórnun og aðgang ásamt viðskiptum og markaðssetningu í fiskveiðum.  

„Particiation“ víddin skoðar hversu marga fundi eigendur/stjórnendur sitja á ári. Ásamt því að 

skoða hversu mikið af fjárfestingu er ríkisstyrkt.  

„Community“ víddin metur hvort sjávarútvegurinn hefur sterka forystu sem er fær um 

árangursríka stjórnun og hvort þeir sem nýti sér auðlindina séu á pari við aðrar stéttir í 

samfélaginu eða líti á sig sem æðri aðila samfélagsins.  

„Gender“ víddin metur hversu og/eða hvort kynjaskipting sé jöfn (James L. Anderson ofl, 

2016). 

„Management“ hlutinn skoðar svo hversu vel stjórnkerfið vinnur að því að safna upplýsingum 

bæði í gegnum vísindalegar rannsóknir og frá hagsmunaaðilum og að hversu miklu leyti þessar 

upplýsingar eru notaðar við stefnumótun. 

„Management inputs“ víddin metur umfang hlutabréfa, stöðu niðurgreiðslna og hversu mikill 

kostnaður fer í að viðhalda fiskveiðistjórnunarkerfi sem hlutfall af heildar innkomu af 

fiskveiðum.  

„Data“ víddin metur hversu mikið af líffræðilegum og efnahagslegum gögnum eru til og 

hversu mikið þau eru notuð af yfirvöldum.  

„Management methods“ metur hlutfall svæðis þar sem að sókn er óheimil eða mjög takmörkuð. 

Allar svæðislokanir eru teknir hér inn þ.m.t. árstíðabundnar lokanir. Einnig er skoðað hvernig 

og hversu gott eftirlit á lokuðum svæðum er. Umfang fiskveiðidauða er einnig skoðað með 

hliðsjón af fiskveiðistjórnun þ.e. hversu mikið er horft til fiskveiðidauða við reikninga á 

aflamarki (James L. Anderson ofl, 2016). 

 
„Post Harvest“ hlutinn er sá síðasti og kemur hann inn á hvort bæjarfélög/svæði hafi 

nægjanlega góð innviði til að halda úti sjálfbæru lífsviðurværi. Í raun hvort öll grunnþjónusta 

sé til staðar til að halda úti sjávarútvegi.  

„Markets & market institutions“ víddin metur að hversu miklu leyti er hægt að afla tekna af 

sölu fiskafurða. Þar er komið inn á lóðrétta samþættingu fyrirtækja, tolla, fríverslunarsamninga, 

aðgengi að upplýsingum um verð & magn og hafnargjöld. 
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„Infrastructure“ víddin metur svo stöðu á tækni innan greinarinnar sem gerir það kleift að bæta 

úr gæðum vöru eða vöruþróunar ásamt því að auðvelda aðgengi að verðmætari mörkuðum. 

Einnig er komið inn á ásigkomulag vega, aðgengi að flutningsaðilum og aðgengi að rafmagni 

og ís/krapa. Mynd 5 hér að neðan sýnir hvernig „input“ þættir í  margþátta líkaninu eru settir 

saman í töflu (James L. Anderson ofl, 2016). 

Með því að greina tengsl milli „output“ og „input“ þátta getur FPI-gagnasettið verið notað til 

að skilja orsakir, fylgni og leiðir í átt að árangursríkri og sjálfbærri þróun í iðnaði. Þetta mun 

gefa hagsmunaaðilum sem treysta á sjávarútveginn mikilvægar upplýsingar til að gera kröfu á 

betri fiskveiðistjórnun, byggða á víðtækari forsendum sem fela í sér stjórnunar og 

efnahagsþætti. Fólk er mikilvægur þáttur í alþjóðlega vistkerfinu og núverandi líffræðilegir 

mælikvarðar á árangur gera of lítið til að samræma markmið allra hagsmunaaðila sem taka þátt 

í félagslega vistkerfinu (James L. Anderson ofl, 2015). 
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 Mynd  5 - „Input“ Indicatorar (Anderson, Anderson og Chu ofl, 2015)  
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5 Greining á gögnum 

5.1 Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið með hliðsjón af veiðum, 

vinnslu og ástandi fiskistofna 

Í kaflanum verður farið niðurstöður úr öllum þáttum í margþátta líkani FPI. Gerð verður grein 

fyrir bæði „inputs“ og „outputs“ í íslensku fiskveiðistjórnunarkerfi með hliðsjón af þorski. 

Skoðað verður hvar íslenska kerfið stendur sig best og hvar má gera betur. Einnig verður 

skoðað hvar íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið stendur samanborið við öll þau kerfi sem búið 

er að greina innan FPI. 

 

 
 
Mynd  6 - Meðaltal í „inputs“ og „outputs“ með hliðsjón af veiðum, vinnslu og ástandi fiskstofna hjá 
íslenskum þorsk 

5.1.1 Greining á „outputs“  

Mynd 6 hér að ofan sýnir meðaltal af „inputs“ og „outputs“ fyrir íslenskan þorsk úr FPI 

gagnasafninu. Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið stendur mjög vel þegar farið er yfir „outputs“ 

en eins og sjá má á mynd 6 eru allar einkunnir 4 eða hærri og ná tvær þeirra bestu mögulegu 

einkunn sem er 5. Þar sem að íslenski þorskurinn stendur verst er; „harvest asset performance“, 

„risks“, „post-harvest asset performance“ og „processing workers“. Það er kannski djúpt í árina 

tekið að tala um slæman árangur þar sem að allar einkunnir eru 4 eða hærri en þó má alltaf gera 

betur. „Harvest asset performance“, „risks“ og „post-harvest asset performance“ taka öll mið 

af efnahagslega hlutanum þegar kemur að fiskveiðikerfinu. „Post-harvest asset performance“ 

kemur inn á efnahagslegan hagnað skipa ef tekin eru mið af kostnaði við öll leyfi sem fylgja 

því að veiða úr auðlindinni.  



 19 

Ísland er eitt af fáum, ef ekki eina landið í heiminum sem innheimtir auðlindagjald í 

sjávarútvegi og fellur það undir þennan efnahagslega hagnað. Mörg lönd innheimta hinsvegar 

annarskonar leyfisgjöld til að standa undir kostnaði við kerfin. „Harvest asset performance“ 

kemur svo inn á fjárhag fyrirtækja og skoðar hversu  auðvelt er fyrir fyrirtæki að taka lán, hvort 

sem þau eru vertryggð eða óverðtryggð. „Risks“ kemur inn á hversu sveiflukenndur markaður 

er og hvað leyfi eru gefin út til langs tíma, raunverulega hvort fyrirtæki geti horft til lengri tíma 

þannig að nýsköpun og fjárfesting geti átt sér stað. Síðasti þátturinn er svo „processing 

workers“ en þar er skoðað hvar fólk sem starfar í vinnslu stendur bæði launalega og félagsleg 

séð í samfélaginu. Allt sem talið hefur verið upp hér að ofan eru atriði sem ekki eru slæm heldur 

sem vert væri að skoða varðandi áframhaldandi uppbyggingu í íslenskri fiskveiðistjórnun fyrir 

þorsk.  

5.1.2 Greining á „Inputs“  

Eins og mynd 6 sýnir stendur fiskveiðistjórnunarkerfið töluvert verr þegar litið er yfir „inputs“. 

Það sem að grípur augað hvað fyrst er flokkurinn „gender“ en þar stendur íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfið ekki vel ef tekin eru mið af öðrum þáttum í „inputs“. Einkunnin þar 

er aðeins 2,5 og gefur það til kynna að kynjahlutfall halli á konur í íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. Taka skal þessari einkunn með fyrirvara þar sem að einkunnagjöf 

og staðlar á bakvið hana eru gefnir á þann hátt að ef konur eru ekki í meirihluta þá verður 

einkunnagjöf lág. Farið verður betur yfir einkunnagjöf síðar í kafla 5.3. Annar þáttur sem þarf 

að bæta er „national governance“ en þar er einkunn gefin eftir stöðlum sem World Bank gefur 

út og notast er við breyturnar; mælanlegur árangur ríkisstjórnarinnar, gæði laga & reglna, 

stjórnarhættir, eftirlit með spillingu, ábyrgð og pólitískur stöðugleiki. Einnig er einkunnin fyrir 

„collective action“ í lægra lagi, 3,7, en þar er fjallað um hversu mikil áhrif samtök fyrirtækja í 

sjávarútvegi hafa bæði á markaði og beina ákvörðunartöku varðandi veiðisvæði og kvóta.     
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5.1.3 Samanburður við önnur fiskveiðistjórnunarkerfi („inputs“) 

Mynd 7 hér að neðan sýnir samanburð á Íslandi, efstu 10 og meðaltal allra 

fiskveiðistjórnunarkerfa sem eru í gagnasafni FPI. Eins og sjá má á myndinni stendur Ísland 

vel í samanburði við meðaltalið og er með hærri einkunn í öllum þáttum sem teknir eru fyrir 

að undanskildum einum, „environmental risk“ þar sem einkunnargjöf er jöfn. 

 
Mynd  7 - Samanburður á „inputs“ fyrir meðaltal allra, Íslands og efstu 10 fiskveiðistjórnunarkerfa 
innan FPI 

Það vekur athygli að samanborið við 10 hæstu löndin er Ísland aðeins með lægri einkunn í 3 af 

15 mögulegum þáttum. Þessi þættir eru „leadership & cohesion“, „collective action“ og 

„national governance“. Allir þessir þættir voru teknir fyrir í kafla 5.1.2 hér að ofan. Samræmi 

virðist því vera í þeim þáttum sem íslenskur sjávarútvegur þarf að bæta sig í og ef samaburður 

er skoðaður. Best stendur íslenskur sjávarútvegur þegar skoðað er „infastructure“, „data“, 

„participation & support“, „national economics“ og „environmental risk“. Í þessum þáttum er 

hæsta mögulega einkunn gefin. 
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5.1.4 Samanburður við önnur fiskveiðistjórnunarkerfi („outputs“) 

Mynd 8 hér að neðan sýnir hvernig íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið stendur ef horft er til 

„outputs“ í samanburði við önnur fiskveiðistjórnunarkerfinu í gagnagrunni FPI. Íslenska kerfið 

stendur vel í samanburði við meðaltal allra kerfa innan FPI og er í öllum þáttum með hærri 

einkunn. Einnig stendur íslenska kerfið vel þegar skoðuð eru 10 efstu löndin innan FPI. Ísland 

fær hæstu mögulegu einkunn í „owners, permit holders & captains“, „post-harvest industry 

performance“, og „processing owners & managers“.  

Það sem metið er í „owners, permit holders & captains“ og „processing owners & managers“ 

eru þættir sem koma inn á félagslega stöðu, laun & tekjur og aðgengi að heilbrigðisþjónustu & 

menntun. Skipstjórar og eigendur útgerða eru að meðaltali með góða stöðu í samfélaginu og 

skilgreiningin á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og menntun er þannig háttað að á Íslandi 

myndu allar starfsstéttir falla undir hæstu einkunn. Laun þeirra og tekjur eru svo í og yfir 

meðallagi miðað við svipaðar starfsstéttir. Þó skal tekið fram að eigendur og skipstjórar er stórt 

hugtak og getur átt við allar þær tegundir og stærðir af skipum sem finnast. „Post-harvest 

industry performance“ kemur svo inn á þá hluta sem snúa að löndun, gæðum afurða og hversu 

marga daga á ári vinnslur hafa afurð til að vinna.  

Gæði afurða frá Íslandi eru oft á tíðum í hærra lagi og er íslenskur þorskur með MSC vottun 

sem nær yfir botntroll, snurvoð, línu, handfæri, netaveiði, uppsjávartroll og humarvörpu 

(Icelandic sustainable fisheries, e.d.).  
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Um árabil hefur grunur leikið á að framhjávigt sé stunduð af ákveðnum aðilum á Íslandi, þó 

svo væri kemur það ekki að sök í þessum þætti þar sem skilgreiningu er þannig háttað að 

einungis er skoðað hvort að eftirlit sé til staðar eða ekki og því er einkunnin þar 5. Það sama á 

um vinnslu þáttinn en skilgreiningin þar á bakvið er gefin í prósentum og því fellur Ísland undir 

hæstu einkunn þrátt fyrir að vinnslum sé stundum lokað yfir hátíðir ásamt því að ekki er alltaf 

til fiskur til að vinna. 
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5.2 Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið með hliðsjón af umhverfis-

, samfélagslega-, og efnahagslega hlutanum („Outputs“) 

Á mynd 9 hér að neðan má sjá meðaltal íslensks þorsks með hliðsjón af umhverfis-, efnahags-

, og samfélagslega hlutanum sem saman mynda stoðgrindina sem þarf ef halda á úti sjálfbæru 

kerfi. „Community“ stendur fyrir samfélag, „ecology“ fyrir umhverfi og „economics“ fyrir 

efnahag. 

 
Mynd  9 - Meðaltal allra þátta fyrir íslenskt fiskveiðistjórnunarkerfi með hliðsjón af umhverfis-, 
efnahags-, og samfélagslega hlutanum 

Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið stendur sig mjög vel í umhverfislega hlutanum og fær þar 

háa einkunn eða 4,7, sjá töflu 1. Sömu sögu má segja af efnahagslega hlutanum þar sem engin 

einkunn fer undir 4 og telst það mjög gott. Annað er hinsvegar upp á teningnum þegar farið er 

yfir samfélagslega hlutann. Eins og sjá má á einkunnum eru 5 af þeim þáttum sem koma að 

samfélagslega hlutanum með yfir 4 í einkunn, einn fær 3,5 í einkunn og sú slakasta fer niður í 

3. Þessir tveir þættir sem fá lægstu einkunnirnar tengjast báðir vinnuafli. Skoðað er hvort bæði 

eigendur og starfsfólk komi úr og ráðstafi tekjum sínum í því samfélagi sem vinnslan eða 

útgerðin er staðsett. Oft á það við í íslenskum sjávarútvegi að erlent vinnuafl eða skólafólk 

komi inn í vinnslur annarstaðar af landinu. Einnig eru margir eigendur staðsettir í 

höfuðborginni en það er þó lægra hlutfall. 
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5.2.1 Samanburður við erlend fiskveiðistjórnunarkerfi („Outputs“)   

Mynd 10 hér að neðan sýnir samanburð á íslenska fiskveiðistjórnunarkerfinu við önnur kerfi í 

heiminum með hliðsjón af umhverfis-, efnahags-, og samfélagslega hlutanum. Í öllum 

tilfellum er Ísland með hærri einkunn en meðaltal allra í FPI gagnagrunninum og af 14 

þáttum sem teknir eru fyrir er Ísland með hæstu eða jafn háa einkunn í 11 samanborið við 10 

efstu löndin. 

 
Mynd  10 - Samanburður á meðaltal allra, Íslands og efstu 10 fiskveiðistjórnunarkerfa innan FPI með 
hliðsjón Umhverfis-, efnahags-, og samfélagslega hlutanum 

Ísland stendur verst þegar skoðað er „local labor“, „local ownership“ og „post-harvest asset 

performance“. „Local labor“ og „local ownership“ kemur inn á og hvort eigendur/stjórnendur 

og vinnufólk sé staðsett í því samfélagi sem útgerðin/vinnslan er staðsett. Skilgreiningin er á 

þann veg að ef gefa á hæstu mögulegu einkunn þurfa allir þeir sem vinna við eða eiga/stjórna 

útgerð/vinnslu að ráðstafi tekjum sínum í því samfélagi sem vinnslan eða útgerðin er staðsett. 

„Post-harvest asset performance“ kemur svo inn á efnahagslegan hagnað skipa ef tekin eru mið 

af kostnaði við öll leyfi, þar kemur inn auðlindagjald eins og áður hefur kom fram. 
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5.2.2 Hvar stendur Ísland innan FPI 

Þrátt fyrir að margt megi bæta stendur íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið fyrir þorsk mjög vel 

eins og tafla 1 hér að neðan sýnir. Íslenski þorskurinn er í öðru sæti af öllum löndum 

fiskveiðistjórnunarkerfum í FPI gagnagrunninum á eftir íslenska humrinum.  

Tafla 1 - Meðaltal allra þátta fyrir íslenskt fiskveiðistjórnunarkerfi 

Stoðir Þáttur 
Meðaltal 
íslenskur 
þorskur 

Samtals 

Ecology Stock Health 4,71 4,71 

Economics 

Harvest   4,00   
Harvest Assets 4,17   

Risk 4,17   
Trade 4,75   

Product Form 4,67   
Post-Harvest Asset Performance 4,00 4,29 

Community 

Managerial Returns 5,00   
Labor Returns 4,50   

Health & Sanitation 4,67   
Community Services 4,83   

Local Ownership 3,50   
Local Labor 3,00   

Career 4,00 4,21 
 

Meðaleinkunn fyrir stoðirnar 3 eru; umhverfis: 4,71-, efnahags: 4,29-, og samfélagslegi: 4,21. 

Eins og áður hefur komið fram kemur fiskveiðistjórnunarkerfið á íslenskum þorsk verst út 

þegar litið er til samfélagslega hlutans. Í töflu 1 má sjá að allar einkunnir fara í 4,00 eða yfir 

nema „local ownership“ og „local labor“ en þær falla undir samfélagslega hlutann. 

Tafla 2 - Staða Íslands á lista FPI yfir efstu 10 fiskveiðistjórnunarkerfin 

 
Íslensk fiskveiðistjórnun á þorsk stendur mjög vel þegar það er skoðað í alþjóðlegu samhengi. 

Í flest öllum þáttum stendur Ísland framar öðrum þjóðum þegar kemur að grunnþáttum í 

sjávarútvegi.  

Tegund	 Umhverfi	 Efnahagur	 Samfélag	 Meðaltal	
Iceland	Nephrops	Lobster	 5,00	 4,34	 4,05	 4,46	
Iceland	Cod	 4,71	 4,29	 4,21	 4,40	
Australia	Western	Zone	Abalone	 4,13	 4,10	 4,67	 4,30	
US	Alaska	Pollock	 4,88	 4,38	 3,52	 4,26	
Japan	Wagu	Lobster		 4,50	 3,61	 4,60	 4,24	
Australia	Southern	Zone	Rock	Lobster	 4,00	 4,01	 4,69	 4,23	
Japan	Ofunato	Set	Net	Salmon	 4,38	 3,82	 4,48	 4,22	
Australia	Spencer	Gulf	Prawn	 4,38	 3,79	 4,45	 4,21	
Norway	Purse	Seine		 4,75	 3,88	 3,98	 4,20	
Japan	Toyama	Bay	Set-Net	 4,50	 3,47	 4,60	 4,19	
Norway	Whitefish	Trawl	 4,75	 3,83	 3,98	 4,19	
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Umhverfislegi hlutinn kemur hvað best út og er Ísland með mjög háa eða hæstu einkunn í 

flestum tilfellum. Þessar góðu niðurstöður í umhverfislega hlutanum skýrast að miklum hluta 

af góðum rannsóknastofnunum sem íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hefur í kringum sig og 

má þar nefna Hafrannsóknastofnun og Fiskistofu. Efnahagslegi hlutinn kemur að nær öllu leyti 

vel út en þó eru þættir sem þarf að skoða. Þeir koma inn á skatta, öryggi og lántöku fyrirtækja. 

FPI gagnasafninu var komið í gagnið með það að markmiði að greina hvar er ábótavant í 

fiskveiðistjórnunarkerfum. Þegar Ísland er skoðað kemur í ljós að það er aðallega einn hluti 

sem þarf að skoða nánar, samfélagslegi hlutinn. Það sem þarf að skoða þegar kemur að 

samfélagslega hlutanum er aðallega vinnuafl og eigendur/stjórnendur en samkvæmt 

skilgreiningu FPI er lág einkunn gefin þegar mikið er af vinnuafli og eigendur/stjórnendur sem 

koma ekki úr því samfélagi sem útgerð/vinnsla eru í. Einnig lítur út fyrir að kynjahlutfall sé 

ekki jafnt í íslenskum sjávarútvegi þar sem lág einkunn er gefin ef konur eru ekki í meirihluta.  
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5.3 Er FPI staðallinn að mæla það sem honum er ætlað að 

mæla? 
FPI staðallinn er margan hátt gott og gilt mælitæki bæði til að skoða hvar 

fiskveiðistjórnunarkerfið sem skoðað er stendur í samanburði við önnur 

fiskveiðistjórnunarkerfi í heiminum ásamt því að greina hvað má gera betur innan kerfisins. 

Eins og fram hefur komið eru skoðaðir 68 þættir í „outputs“ og 54 þættir í „inputs“. Einkunnir 

eru gefnar á skalanum 1-5 þar sem 5 er hæsta mögulega einkunn, ekki má gefa í hálfum. Erfitt 

getur verið að gefa einkunnir á þessum skala þar sem að bæði getur verið gríðarlega mikill eða 

lítill munur á milli þess að gefa 4 eða 5 sem getur skekkt útkomuna. Gott dæmi um þetta er 

þáttur í „inputs“ sem hefur yfirheitið „road quality index“ en þar er skoðað ástand vega fyrir 

flutninga á afurð. Valkostir sem hægt er að velja um;  

„5:  High-quality paved roads and extensive highways  

4:  Primarily paved two-lane roads and moderate highway  

3:  Primarily paved two-lane roads and minimal highway  

2:  Paved two-lane roads and well-graded gravel roads  

1:  Poorly maintained gravel or dirt roads“  

(The World Bank, 2015)  

Hér er erfitt að ákvarða einkunn þar sem ekki er gefin nákvæm skilgreining á því hvað orðið 

„highway“ stendur fyrir. Hér kemur upp sú staða að álitgjafar þurfi að taka afstöðu með 

„fræðilegu giski“ sem í raun gengur ekki upp þar sem mismunandi aðilar skilgreina hlutina 

ekki eins. Mismunandi menningarheima og samfélög þarf að taka til greina þegar notast á við 

kerfi á alþjóðlegum vettvangi.  

Annað gott dæmi eru þættirnir sem koma inn á „gender“ í „inputs“. Hér að neðan má sjá 

valkostina sem gefnir eru upp; 

„5:  80%-100% are women  

4:  60%-80% are women 

3:  40%-60% are women  

2:  20%-40% are women  

1:  Less than 20% are women“ 

(The World Bank, 2015)  
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Ef möguleiki á að vera að fá hæstu einkunn þá þurfa nærri allir sem starfa í geiranum að vera 

konur. Hér er í raun verið að segja að ekki sé nóg að kynjahlutfall sé jafnt heldur þarf annað 

kynið að vera í meirihluta svo hæsta einkunn sé gefin. Einnig þarf að taka til greina þegar meta 

á svona stóra starfsgrein að ekki eru bara til mismunandi útgerðir og vinnslur heldur er einnig 

veitt á mismunandi skipum með mismunandi aðferðum. Ef að staðallinn á að skila tilgreindum 

árangri þurfa að vera mælanleg gögn á bakvið allar einkunnir þannig að hægt sé að gera 

raunhæfan samanburð á milli landa. Ekki er gott að láta það í hendur þeirra sem gera 

rannsóknina að ákvarða út frá eigin geðþótta hvaða einkunn hentar hverju sinni.  

 

5:  50/50 gender ratio  

4:  60/40 gender ratio  

3:  70/30 gender ratio 

2:  20/80 gender ratio 

1:  Dominated by either gender 

 
Hér að ofan má sjá tillögu að breytingum á þættinum. Eins og sjá má er ekki lengur horft bara 

til annars kyns heldur er hæsta einkunn gefinn fyrir jafnt kynjahlutfall. Einnig er búið að taka 

út prósentur og er mælikvarðinn gefinn upp í hlutföllum. 

Fleiri dæmi má finna um óskýra valkosti og á það aðallega um þætti sem eru í samfélagslega 

hlutanum. Einn þáttur skoðar félagslega stöðu, laun & tekjur og aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

& menntun. Útskýringin er sú að skoða eigi aðrar stéttir í sama samfélagi og ákvarða þannig 

hvar einstaklingur stendur. Það sem FPI gerir ekki ráð fyrir er að félagsleg staða og laun t.d.   

skipstjóra geta verið mismunandi eftir því hvernig bátum þeir stjórna. Einnig getur verið erfitt 

að bera saman við aðrar stéttir þar sem að skipstjóri á gámaskipi fellur ekki inn í sömu stétt og 

skipstjóri á smábát. Það skal þó tekið fram að áður en fiskveiðistjórnunarkerfi fer inn í FPI 

gagnagrunninn fara umsjónarmenn hans yfir allar einkunnir og gera athugasemdir ef þeir sjá 

eitthvað sem ekki stemmir. 
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6 Niðurstöður 

Sjávarútvegur hefur í gegnum tíðina verið mikilvæg stoð í efnahagskerfi Íslands. 

Fiskveiðistjórnunarkerfi á Íslandi hefur hinsvegar ekki alltaf verið eins og það er í dag og var 

þorskurinn í mikilli hættu í kringum 1975 sökum ofveiði. Breytinga var þörf og komu þær fram 

í bættu fiskveiðistjórnunarkerfi árið 1984, aflamarkskerfinu.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með; 

1. Hvar stendur íslenskur þorskur í samanburði við aðrar tegundir í öðrum 

   fiskveiðistjórnunarkerfum? 

2. Er margþátta líkan FPI komið til að vera eða er þörf á betra kerfi? 

Fiskveiðistjórnun á íslenskum þorsk er talin vera samkeppnishæf við aðrar þjóðir og státa 

Íslendingar sig af kerfinu. Kerfið eins og það er í dag varð hinsvegar ekki til fyrir tilviljun og 

á virðiskeðjan þátt í því. Virðiskeðjan skiptist niður í 4 megin stuðningsþætti og fylgja svo 5 

þrep. Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hefur bein áhrif á virðiskeðju þorsks og lýsa þau áhrif 

sér að mestu leyti þannig að ekki er lengur barátta um að veiða mikið á sem stystum tíma heldur 

er veitt eftir markaðsaðstæðum. Einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á virðiskeðjuna er lóðrétt 

samþætting sem er mjög mikilvæg þegar kemur að því samræma veiðar, vinnslu og 

markaðsstarf en öðrum þjóðum hefur reynst það erfitt. 

Margþátta líkan FPI eða Fishery Performance Indicator er líkan sem hannað var í þeim tilgangi 

að hægt væri að bera saman fiskveiðistjórnunarkerfi fyrir mismunandi tegundir með 

mælanlegum hætti í alþjóðlegu samhengi. Áhersla er lögð á að engu máli skiptir hvar kerfin 

standa þegar kemur að upplýsingum, menningarháttum og staðsetningu þar sem það á að vera 

nægjanlega skilvirkt til að aðlagast þeim kerfum sem á að meta. FPI er skipt niður í 68 „output“ 

og 54 „input“ þætti. „Output“ þáttunum er ætlað að mæla hvort veiðin sé framkvæmd með 

hagkvæmum hætti, á meðan „input“ þættirnir mæla svo hvort skilyrði til vistvænar notkunar á 

fiskafurðum séu til staðar.  Greining á sér svo stað á milli þessara þátta og notuð til að skilja 

orsakir, fylgni og leiðir sem stuðla að árangursríkri og sjálfbærri þróun í sjávarútvegi.  
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Niðurstöður rannsóknaspurningar 1 sýna að fiskveiðistjórnunarkerfi á íslenskum þorsk stendur 

mjög vel samanborið við aðrar tegundir innan FPI. Þorskurinn er í öðru sæti á eftir íslenska 

humrinum og skákar m.a. við Norway Purse Seine og Norway Whitefish Trawl sem sitja í 8 

og 10 sæti listans. Því eru niðurstöður eftir greiningu mjög góðar í samanburði við önnur lönd 

og þá sérstaklega Noreg sem oft er borinn saman við íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið. 

Fiskveiðistjórnunarkerfi íslensks þorsks virðist standa öðrum framar ef marka má þessar 

niðurstöður.  

Niðurstöður rannsóknarspurningar 2 sýna fram á að margþátta líkan FPI er gott verkfæri þegar 

skoða á styrkleika og veikleika einstakra fiskveiðikerfa eftir tegundum. Skekkjur eru með 

minna lagi ef rétt er farið að við einkunnargjöf og kemur hún vel út hjá íslenska þorskinum þar 

sem skekkjur virðast litlar. Upplýsingar sem leitast þarf eftir við einkunnargjöf er auðvelt að 

finna hjá gagnaveitum bæði á Íslandi og erlendis og því hægt að gefa öllum þáttum einkunn. 

Erfiðara getur þó reynst að leita þessara upplýsinga í minna þróuðum löndum. Ef upplýsingar 

eru ekki til staðar býður FPI upp á að skrá niður NA en það getur skekkt niðurstöður talvert þar 

sem notast er við meðaltal einkunna við úrvinnslu gagna. 

Þættirnir eru margir og því margar einkunnir sem leita þarf upplýsinga um. Flestir þáttanna eru 

vel orðaðir og þar með auðvelt að gefa þeim einkunn. Sumir eru þó ekki nægjanlega vel 

útskýrðir sem hefur í för með sér skekkjur þar sem ekki allir skilgreina hlutina á sama hátt. Ef 

litið er á ferlið í heild þá er það gott. Áður en niðurstöður úr mati á einstaka fiskveiðikerfum 

fara inn í gagnagrunninn er hver og ein einkunn skoðuð af stjórnendum FPI. Með þessu er 

tryggt að samræmi sé í upplýsingum. 

Þegar horft er til framtíðar er mikið um tækifæri þegar kemur að FPI. Þetta nýlega kerfi er fyrst 

sinnar tegundar þar sem hægt er að bera saman mismunandi tegundir í mismunandi 

fiskveiðistjórnunarkerfum í alþjóðlegum samanburði. Mikilvægt er að hafa þróað kerfi sem 

getur sýnt fram á ítarlegan samanburð á milli fiskveiðistjórnunarkerfa ásamt því að sýna fram 

á hvað má bæta í því kerfi sem er skoðað. Með áframhaldandi þróun á FPI kerfinu og mati á 

fleiri fiskveiðistjórnunarkerfum er hægt að nota það með góðum hætti í samanburði 

fiskveiðistjórnunarkerfa um allan heim.   
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Það eru nokkur atriði sem þarf að skoða í fiskveiðistjórnun á íslenskum þorsk og þá sérstaklega 

í samfélagslega hlutanum. Þar eru þættir sem ekki eru nægjanlega vel útskýrðir og geta 

mismunandi álit haft áhrif á niðurstöður. Ef gert er ráð fyrir því að FPI virki sem skyldi kemur 

íslenski þorskurinn þó mjög vel út. Þættir sem þarf að laga eru kynjahlutföll, ástand vega og 

vinnuafl. 

 

Í þessu verkefni hefur verið horft til almenna kvótakerfisins í þorski en kerfinu er ekki skipt 

niður í kvótaflokka s.s. krókakerfi eða strandveiði.  Áhugavert gæti verið að brjóta kerfið upp 

í undirkerfi og meta þau eftir aðferðafræði FPI.  Eins væri frekari samanburður við t.d. 

þorsksveiði í Noregi mjög áhugavert verkefni þar sem hægt væri að bera saman sömu tegund 

og aðgang að sömu mörkuðum. Mismunur er á fiskveiðistjórnunarkerfunum og uppbyggingu 

á virðiskeðju sem væri áhugavert að meta eftir FPI aðferðafræðinni. 
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7 Umræður 

Niðurstöður í þessari ritgerð komu skemmtilega á óvart. Í upphafi var lagt upp með að fara 

aðeins yfir efnahagslega hlutann og leyfa umhverfislega og samfélagslega hlutanum að bíða 

betri tíma. Það kom þó fljótt í ljós að ekki var hægt að taka einn og sleppa hinum þar sem að 

þeir eru í raun allir samofnir. Þegar byrja átti að gefa einkunnir leit allt út fyrir að við myndum 

skjóta yfir markið í einkunnargjöf en þegar farið var yfir niðurstöður kom í ljós að þær voru  

vonum framar. FPI kerfið hefur marga kosti en þó einnig galla sem þarf að skoða. Kostirnir eru 

í miklum meirihluta og þjónar kerfið þeim tilgangi sem því er ætlað að þjóna. Í flestum tilfellum 

eru útskýringar á bakvið þættina góðar og auðvelt er að fylgja þeim, sérstaklega þegar skoðað 

er mælanleg gildi. Gallarnar koma fram aðallega í samfélagslega hlutanum og er vöntun á betri 

útskýringum. Einnig er ekki gott að hægt sé að ákveða einkunn eftir eigin geðþótta. Það er svo 

gríðarlega mikið sem getur spilað inn í ákvörðun hjá þeim sem gefa á einkunnina, t.d. 

samfélagsleg & efnahagsleg staða, aldur, vísindalegur bakrunnur o.s.frv. Það er því að mínu 

mati mjög mikilvægt að sporna við þessu ef heildarmatið á að vera marktækt.  

Í heild þá gekk verkefnið mjög vel. Fræðilegi kaflinn í byrjun tók nokkurn tíma en kom þó vel 

út á endanum. Erfitt reyndist að skrifa um margþátta líkan FPI þar sem að allar heimildir eru á 

mjög tæknilegri ensku. Úrvinnsla á gögnum tók langan tíma þar sem mikið var af tölulegum 

gögnum sem þurfti að vinna úr. Niðurstöðukaflinn gekk vel þegar búið var að greina öll gögn 

og kom vel út.  
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9 Viðaukar 

Viðauki 1 - Allir þættir í „Outputs“ og „inputs“ 
Metric	 Type	 Average	 Bottom	10		 Top	10		
Percentage	of	Stocks	Overfished	 Output	 3,02	 1,20	 4,70	
Degree	of	Overfishing-	Stock	Status	 Output	 3,46	 2,00	 4,90	
Stock	Declining,	Stable	or	Rebuilding	-	Stock	Dynamics	 Output	 3,18	 1,50	 5,00	
Regulatory	Mortality	 Output	 4,53	 4,30	 5,00	
Selectivity	 Output	 4,12	 3,00	 4,50	
Illegal,	Unregulated	or	Unreported	Landings	 Output	 3,50	 2,60	 4,40	
Status	of	Critical	Habitat	 Output	 4,14	 3,60	 4,90	
Proportion	of	Harvest	with	a	3rd	Party	Certification		 Output	 1,48	 1,00	 2,80	
Landings	Level		 Output	 3,02	 1,30	 4,10	
Excess	Capacity	 Output	 2,82	 2,00	 4,20	
Season	Length	 Output	 4,17	 4,20	 4,40	
Harvest	Safety	 Output	 3,69	 3,10	 4,80	
Ratio	of	Asset	Value	to	Gross	Earnings	 Output	 1,77	 1,22	 3,20	
Total	Revenue	Compared	to	Historic	High	 Output	 3,66	 2,44	 3,60	
Asset	(Permit,	Quota,	etc...)	Value	Compared	to	Historic	High	 Output	 3,23	 2,00	 2,70	
Borrowing	Rate	Compared	to	Risk-free	Rate	 Output	 3,30	 2,80	 4,20	
Source	of	Capital		 Output	 2,78	 2,20	 3,60	
Functionality	of	Harvest	Capital	 Output	 3,19	 2,90	 4,10	
Annual	Total	Revenue	Volatility	 Output	 3,27	 2,90	 3,60	
Annual	Landings	Volatility	 Output	 3,41	 2,90	 3,90	
Intra-annual	Landings	Volatility	 Output	 2,57	 2,10	 3,30	
Annual	Price	Volatility	 Output	 3,44	 3,40	 3,90	
Intra-annual	Price	Volatility	 Output	 3,42	 2,50	 3,56	
Spatial	Price	Volatility	 Output	 3,95	 3,00	 4,40	
Contestability	&	Legal	Challenges	 Output	 3,96	 3,70	 4,60	
Earnings	Compared	to	Regional	Average	Earnings		 Output	 3,88	 2,40	 4,80	
Owner/Permit	Holder/Captain	Wages	Compared	to	Non-fishery	Wages	 Output	 4,09	 2,70	 4,80	
Education	Access	 Output	 4,24	 3,10	 5,00	
Access	to	Health	Care	 Output	 3,92	 2,50	 5,00	
Social	Standing	of	Boat	Owners	and	Permit	Holders	 Output	 3,54	 2,90	 4,50	
Proportion	of	Nonresident	Employment	 Output	 4,41	 4,30	 4,30	
Earnings	Compared	to	Regional	Average	Earnings		 Output	 3,25	 2,20	 3,90	
Crew	Wages	Compared	to	Non-fishery	Wages	 Output	 3,73	 2,50	 4,50	
Education	Access	 Output	 3,98	 3,00	 5,00	
Access	to	Health	Care	 Output	 3,81	 2,70	 5,00	
Social	Standing	of	Crew	 Output	 2,46	 1,90	 3,10	
Proportion	of	Nonresident	Employment		 Output	 4,15	 4,20	 4,20	
Crew	Experience	 Output	 3,96	 4,30	 4,20	
Age	Structure	of	Harvesters	 Output	 3,74	 3,00	 4,10	
Ex-vessel	Price	Compared	to	Historic	High	 Output	 4,13	 3,30	 4,30	
Final	Market	Use	 Output	 3,78	 2,80	 4,30	
International	Trade	 Output	 2,89	 1,70	 3,30	
Final	Market	Wealth	 Output	 3,48	 1,50	 4,70	
Wholesale	Price	Compared	to	Similar	Products	 Output	 3,02	 1,90	 3,90	
Capacity	of	Firms	to	Export	to	the	US	&	EU	 Output	 3,50	 1,80	 4,10	
Ex-vessel	to	Wholesale	Marketing	Margins	 Output	 3,32	 3,00	 3,10	
Processing	Yield	 Output	 3,98	 2,90	 4,50	
Shrink	 Output	 3,86	 2,90	 4,50	
Capacity	Utilization	Rate	 Output	 3,99	 4,00	 4,00	
Product	Improvement	 Output	 3,13	 1,80	 4,20	
Sanitation	 Output	 3,86	 2,60	 5,00	
Regional	Support	Businesses	 Output	 4,00	 3,20	 4,90	
Borrowing	Rate	Compared	to	Risk-free	Rate	 Output	 3,55	 2,90	 4,20	
Source	of	Capital		 Output	 3,22	 2,40	 3,70	
Age	of	Facilities	 Output	 3,31	 2,80	 3,60	
Earnings	Compared	to	Regional	Average	Earnings	 Output	 4,28	 3,20	 4,10	
Manager	Wages	Compared	to	Non-fishery	Wages	 Output	 4,20	 3,20	 4,50	
Education	Access	 Output	 4,55	 3,40	 5,00	
Access	to	Health	Care	 Output	 4,14	 3,10	 5,00	
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Social	Standing	of	Processing	Managers	 Output	 3,86	 2,60	 4,20	
Nonresident	Ownership	of	Processing	Capacity	 Output	 4,16	 4,50	 4,00	
Earnings	Compared	to	Regional	Average	Earnings	 Output	 3,02	 2,40	 3,50	
Worker	Wages	Compared	to	Non-fishery	Wages	 Output	 3,22	 2,50	 3,90	
Education	Access	 Output	 3,96	 2,70	 4,40	
Access	to	Health	Care	 Output	 3,75	 2,60	 4,90	
Social	Standing	of	Processing	Workers	 Output	 2,45	 1,90	 3,00	
Proportion	of	Nonresident	Employment	 Output	 4,14	 4,00	 3,90	
Worker	Experience	 Output	 3,48	 4,00	 3,70	

	  		 		 		
Environmental	Performance	Index	(EPI)	 Input	 3,11	 2,50	 4,30	
Disease	and	Pathogens		 Input	 4,74	 4,80	 4,70	
Natural	Disasters	and	Catastrophes	 Input	 4,57	 4,20	 4,60	
Pollution	Shocks	and	Accidents	 Input	 4,65	 4,80	 4,80	
Level	of	Chronic	Pollution	(Stock	effects)	 Input	 4,54	 4,20	 5,00	
Level	of	Chronic	Pollution	(Consumption	effects)	 Input	 4,89	 4,70	 5,00	
Governance	Quality	 Input	 3,42	 2,40	 5,00	
Governance	Responsiveness	 Input	 3,20	 2,60	 4,90	
Index	of	Economic	Freedom	 Input	 3,40	 2,10	 5,00	
Gross	Domestic	Product	(GDP)	Per	Capita	 Input	 3,25	 1,80	 5,00	
Proportion	of	Harvest	Managed	Under	Limited	Access		 Input	 3,74	 3,50	 4,80	
Transferability	Index	 Input	 2,30	 1,38	 3,20	
Security	Index	 Input	 3,71	 2,60	 4,60	
Durability	Index	 Input	 3,98	 3,00	 4,80	
Flexibility	Index	 Input	 3,42	 3,30	 3,80	
Exclusivity	Index	 Input	 2,74	 1,70	 4,30	
Proportion	of	Harvest	Managed	with	Rights-based	Management		 Input	 1,70	 1,10	 3,20	
Transferability	Index	 Input	 1,54	 1,10	 2,80	
Security	Index	 Input	 1,70	 1,40	 3,00	
Durability	Index	 Input	 1,62	 1,20	 3,20	
Flexibility	Index	 Input	 1,62	 1,20	 2,80	
Exclusivity	Index	 Input	 1,61	 1,30	 2,80	
Proportion	of	Harvesters	in	Industry	Organizations	 Input	 3,51	 2,50	 4,60	
Harvester	Organization	Influence	on		Management	&	Access	 Input	 2,85	 1,80	 4,00	
Harvester	Organization	Influence	on	Business	&	Marketing	 Input	 2,29	 1,80	 3,40	
Days	in	Stakeholder	Meetings	 Input	 2,86	 2,30	 3,50	
Industry	Financial	Support	for	Management	 Input	 2,05	 1,30	 3,80	
Leadership	 Input	 3,38	 2,90	 4,30	
Social	Cohesion	 Input	 3,74	 3,40	 4,50	
Business	Management	Influence	 Input	 1,95	 3,00	 1,00	
Resource	Management	Influence	 Input	 1,85	 2,10	 1,30	
Labor	Participation	in	Harvest	Sector	 Input	 1,18	 1,50	 1,00	
Labor	Participation	in	Post-Harvest	Sector	 Input	 2,53	 2,70	 1,90	
Management	Expenditure	Compared	to	Value	of	Harvest	 Input	 4,23	 3,90	 3,90	
Enforcement	Capability	 Input	 3,26	 2,10	 4,80	
Management	Jurisdiction	 Input	 3,64	 3,50	 4,50	
Level	of	Subsidies	 Input	 3,83	 4,10	 4,20	
Data	Availability	 Input	 3,45	 2,20	 4,70	
Data	Analysis	 Input	 2,97	 2,00	 3,90	
MPAs	and	Sanctuaries	 Input	 2,41	 1,40	 2,90	
Spatial	Management	 Input	 1,94	 1,50	 3,20	
Fishing	Mortality	Limits	 Input	 1,91	 1,00	 3,40	
Landings	Pricing	System	 Input	 2,56	 2,50	 3,00	
Availability	of	Ex-vessel	Price	&	Quantity	Information	 Input	 3,08	 2,10	 4,50	
Number	of	Buyers	 Input	 3,30	 3,40	 4,00	
Degree	of	Vertical	Integration	 Input	 2,02	 2,20	 2,80	
Level	of	Tariffs	 Input	 3,76	 4,00	 4,20	
Level	of	Non-tariff	Barriers	 Input	 4,44	 3,60	 4,60	
International	Shipping	Service	 Input	 3,57	 3,10	 4,50	
Road	Quality	Index	 Input	 3,21	 2,60	 4,00	
Technology	Adoption	 Input	 3,58	 2,40	 5,00	
Extension	Service	 Input	 3,24	 2,70	 4,80	
Reliability	of	Utilities/Electricity	 Input	 3,90	 2,90	 4,90	
Access	to	Ice	&	Refrigeration	 Input	 3,82	 2,70	 5,00	
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Viðauki 2 - Meðaltal Íslenska, efstu 10 og allra 
fiskveiðistjórnunarkerfa innan FPI með hliðsjón af umhverfis-, 
samfélags-, og efnahagslega hlutanum („Outputs“) 

INDICATOR DIMENSION Average TBL SCORE 

Ecology Stock Health 3,71	 3,71 

Economics 

Harvest   2,77	   
Harvest Assets 3,07	   

Risk 3,22	   
Trade 3,29	   

Product Form 3,80	   

Post-Harvest Asset Performance 3,59	 3,29 

Community 

Managerial Returns 3,92	   
Labor Returns 3,64	   

Health & Sanitation 3,97	   
Community Services 3,97	   

Local Ownership 3,70   

Local Labor 2,45   

Career 4,08 3,68 
 

INDICATOR DIMENSION Average 10 TBL SCORE 

Ecology Stock Health 4,77 4,77 

Economics 

Harvest   3,80   
Harvest Assets 3,68   

Risk 3,73   
Trade 4,05   

Product Form 4,08   

Post-Harvest Asset Performance 4,27 3,94 

Community 

Managerial Returns 4,52   
Labor Returns 4,10   

Health & Sanitation 4,75   
Community Services 4,60   

Local Ownership 4,35   

Local Labor 3,05   

Career 4,10 4,21 
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INDICATOR DIMENSION Average 
Icelandic cod Samtals 

Ecology Stock Health 4,71 4,71 

Economics 

Harvest   4,00   
Harvest Assets 4,17   

Risk 4,17   
Trade 4,75   

Product Form 4,67   

Post-Harvest Asset Performance 4,00 4,29 

Community 

Managerial Returns 5,00   
Labor Returns 4,50   

Health & Sanitation 4,67   
Community Services 4,83   

Local Ownership 3,50   
Local Labor 3,00   

Career 4,00 4,21 
 
Viðauki 3 - Meðaltal Íslenska, efstu 10 og allra 
fiskveiðistjórnunarkerfa innan FPI með hliðsjón af ástandi 
stofns, veiðum og vinnslu („Outputs“) 

INDICATOR DIMENSION Average  
Stock 

Performance Ecologically Sustainable Fisheries 3,5 

Harvest Sector 
Performance 

Harvest  Performance 3,4 
Harvest Asset Performance 3,0 

Risks 3,4 
Owners, Permit Holders & Captains  4,0 

Crew 3,6 

Post Harvest 
Performance 

Market Performance 3,4 
Post-harvest Industry Performance 3,8 
Post-Harvest Asset Performance 3,4 
Processing Owners & Managers 4,2 

Processing Workers 3,4 
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INDICATOR DIMENSION Average top 10 
Stock 

Performance Ecologically Sustainable Fisheries 4,6	

Harvest Sector 
Performance 

Harvest  Performance 4,6	
Harvest Asset Performance 3,6	

Risks 3,9	
Owners, Permit Holders & Captains  4,7	

Crew 4,3	

Post Harvest 
Performance 

Market Performance 4	
Post-harvest Industry Performance 4,5	
Post-Harvest Asset Performance 3,8	
Processing Owners & Managers 4,5	

Processing Workers 3,9	
 

INDICATOR DIMENSION Average 
Icelandic cod 

Stock 
Performance Ecologically Sustainable Fisheries 4,5	

Harvest Sector 
Performance 

Harvest  Performance 4,5	
Harvest Asset Performance 4,2	

Risks 4,2	
Owners, Permit Holders & Captains  4,7	

Crew 4,4	

Post Harvest 
Performance 

Market Performance 4,4	
Post-harvest Industry Performance 4,8	
Post-Harvest Asset Performance 4	
Processing Owners & Managers 4,8	

Processing Workers 4	
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Viðauki 4 - Meðaltal Íslenska, efstu 10 og allra 
fiskveiðistjórnunarkerfa innan FPI með hliðsjón af innri þáttum 
(„inputs“) 

COMPONENT DIMENSION 
AVERAGE 

ICELANDIC 
COD 

Macro Factors 

National Environmental Performance 5 
Environmental Risk 5 

National Governance 4 
National Economics 5 

Property Rights & 
Responsibility 

Fishing Access Rights 4,5 
Harvest Rights 4 

Co-Management 

Collective Action 3,7 
Participation & Support 5 
Leadership & Cohesion 4 

Gender 3 

Management  
Management Capacity 4,5 

Data 5 
Management Methods 4,5 

Post-harvest 
Markets & Market Institutions 4,5 

Infrastructure 5 
 

COMPONENT DIMENSION AVERAGE 
SCORE 

Macro Factors 

National Environmental Performance 3,1 
Environmental Risk 4,8 

National Governance 3,3 
National Economics 3,3 

Property Rights & 
Responsibility 

Fishing Access Rights 3,2 
Harvest Rights 1,7 

Co-Management 

Collective Action 2,9 
Participation & Support 2,5 
Leadership & Cohesion 3,6 

Gender 2,2 

Management  
Management Capacity 4 

Data 3,2 
Management Methods 2,2 

Post-harvest 
Markets & Market Institutions 3,5 

Infrastructure 3,7 
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COMPONENT DIMENSION AVERAGE 
TOP 10 

Macro Factors 

National Environmental Performance 4,2 
Environmental Risk 4,9 

National Governance 5 
National Economics 5 

Property Rights & 
Responsibility 

Fishing Access Rights 4,6 
Harvest Rights 3 

Co-Management 

Collective Action 4 
Participation & Support 3,7 
Leadership & Cohesion 4,4 

Gender 1,5 

Management  
Management Capacity 4,1 

Data 4,3 
Management Methods 3,2 

Post-harvest 
Markets & Market Institutions 3,8 

Infrastructure 4,8 
 
Viðauki 5 - Listi yfir öll fiskveiðistjórnunarkerfi innan FPI 
ID	 Fishery	 Ecology	 Economic	 Community	 Total	

12	 Iceland	Nephrops	Lobster	 5,00	 4,34	 4,05	 4,46	
61	 Australia	Western	Zone	Abalone	 4,13	 4,10	 4,67	 4,30	
49	 US	Alaska	Pollock	 4,88	 4,38	 3,52	 4,26	

102	 Japan	Wagu	Lobster		 4,50	 3,61	 4,60	 4,24	
60	 Australia	Southern	Zone	Rock	Lobster	 4,00	 4,01	 4,69	 4,23	

105	 Japan	Ofunato	Set	Net	Salmon	 4,38	 3,82	 4,48	 4,22	
1	 Australia	Spencer	Gulf	Prawn	 4,38	 3,79	 4,45	 4,21	

33	 Norway	Purse	Seine		 4,75	 3,88	 3,98	 4,20	
114	 Japan	Toyama	Bay	Set-Net	 4,50	 3,47	 4,60	 4,19	
32	 Norway	Whitefish	Trawl	 4,75	 3,83	 3,98	 4,19	
31	 New	Zealand	Hoki	 4,38	 4,25	 3,90	 4,18	
72	 US	California	Spot	Prawn	 4,38	 4,04	 4,07	 4,16	
57	 US	Alaska	Halibut	 4,88	 4,01	 3,60	 4,16	

103	 Japan	Naya-ura	Set	Net	 4,38	 3,46	 4,64	 4,16	
56	 US	Alaska	Crab	 4,25	 4,44	 3,71	 4,14	

120	 Netherlands	Twin	Rig		 3,88	 3,92	 4,55	 4,11	
28	 Mexico	Purse	Seine	Tuna	 3,38	 4,26	 4,67	 4,10	
16	 Japan	Suruga	Pink	Shrimp	 4,38	 3,61	 4,31	 4,10	

104	 Japan	Ofunato	Saury	 4,13	 3,74	 4,43	 4,10	
113	 Japan	Nanao	Bay	Sea	Cucumber	Trawl	 4,13	 3,58	 4,50	 4,07	
24	 Maldives	Skipjack	Tuna	 4,75	 3,53	 3,93	 4,07	

101	 Japan	Toshi	Small	Boat	 4,13	 3,43	 4,62	 4,06	
7	 Ecuador	Industrial	Tuna	 3,88	 3,88	 4,31	 4,02	

121	 Netherlands	Pulse	Trawl		 3,63	 3,86	 4,55	 4,01	
41	 EU	Indian	Ocean	Purse	Seine	Tuna	 4,00	 3,85	 4,17	 4,00	
71	 US	California	Market	Squid	 4,13	 3,76	 4,07	 3,99	
44	 Sweden	Baltic	Cod	 4,00	 3,79	 4,12	 3,97	
95	 US	Florida	Blue	Crab	 4,00	 3,74	 4,02	 3,92	

124	 Grenada	longline	 3,50	 3,83	 4,37	 3,90	
92	 US	Bristol	Bay	Sockeye	Salmon	 5,00	 3,32	 3,36	 3,89	
45	 Taiwan	Longline	Tuna	 3,13	 4,17	 4,31	 3,87	
68	 US	California	Urchin	 3,75	 3,96	 3,88	 3,86	
66	 US	California	Dungeness	Crab	 4,13	 3,49	 3,98	 3,86	

125	 New	Zealand	Hauraki	Gulf	Inshore		 3,25	 4,25	 4,07	 3,86	
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98	 Indonesia	Kaimana	Mud	Crab	 4,50	 3,51	 3,52	 3,85	
90	 US	Prince	William	Sound	Salmon	 4,88	 3,15	 3,50	 3,84	
39	 Seychelles	Semi-Industrial	 3,50	 3,97	 4,05	 3,84	
74	 US	West	Coast	Sablefish	 4,00	 3,90	 3,60	 3,83	
73	 US	California	Rock	Crab	 3,75	 3,69	 4,00	 3,81	
55	 US	West	Coast	Dungeness	Crab	 4,63	 3,33	 3,48	 3,81	
91	 US	SE	Alaska	Salmon	 4,88	 3,17	 3,36	 3,80	
50	 US	Florida	Spiny	Lobster	 3,75	 3,53	 4,12	 3,80	
15	 Indonesia	Longline	Tuna	 3,63	 3,64	 4,07	 3,78	
79	 Indonesia	SE	Sulawesi	Skipjack	Tuna	 4,13	 3,15	 4,05	 3,78	
38	 Seychelles	Inshore	Artisanal	 3,63	 3,51	 4,10	 3,74	
94	 US	Florida	Stone	Crab	 3,63	 3,51	 4,10	 3,74	

123	 Grenada	FAD	 3,50	 3,38	 4,36	 3,74	
17	 Japan	Tokyo	Bay	 3,25	 3,69	 4,27	 3,74	
52	 US	Alaska	Salmon	 4,88	 2,86	 3,40	 3,71	
54	 US	California	Urchin	 3,50	 4,10	 3,52	 3,71	
30	 Morocco	Southern	Zone		 3,69	 3,60	 3,75	 3,68	
58	 US	Pacific	Groundfish	 3,75	 3,82	 3,45	 3,67	
88	 India	ABNJ	Longliners	 3,75	 3,19	 4,07	 3,67	
75	 Liberia	Westpoint	Artisanal	 4,00	 3,08	 3,93	 3,67	
69	 US	California	Sea	Cucumber	 3,50	 3,57	 3,93	 3,67	

112	 China	Shandong	Spanish	Mackerel	 3,25	 3,68	 4,05	 3,66	
93	 US	Florida	Spiny	Lobster	 3,38	 3,40	 4,12	 3,63	
65	 US	California	Spiny	Lobster	 3,25	 3,56	 4,02	 3,61	
40	 Seychelles	Sea	Cucumber	 3,00	 3,60	 4,21	 3,60	
84	 Indonesia	S.	Sumbawa	Yellowfin	Tuna	 3,50	 3,23	 4,05	 3,59	
51	 US	Louisiana	Shrimp	 3,50	 3,35	 3,90	 3,58	
85	 Indonesia	Lombok	Shark		 3,88	 2,78	 4,10	 3,58	
67	 US	California	Nearshore	Finfish	 2,88	 3,92	 3,88	 3,56	
34	 Peru	Anchovy	 3,00	 3,68	 3,98	 3,55	

118	 Myanmar	Thandwe	Offshore	Trawl	 3,13	 3,64	 3,88	 3,55	
47	 Uganda	Lake	Victoria	Tilapia	 4,25	 3,06	 3,29	 3,53	
29	 Morocco	Central	Zone	 3,06	 3,22	 4,31	 3,53	
97	 Indonesia	Kaimana	Bagan	Baitfish	 4,25	 2,88	 3,40	 3,51	
3	 Bangladesh	Beel	Chatra	 3,50	 2,97	 4,05	 3,51	

46	 Uganda	Lake	Victoria	Dagaa	 4,25	 2,93	 3,33	 3,50	
62	 US	Gulf	of	Mexico	Snapper	 2,88	 3,79	 3,83	 3,50	
78	 Indonesia	Central	Sulawesi	Artisanal	 2,50	 3,75	 4,10	 3,45	
83	 Indonesia	N.	Sumbawa	Yellowfin	Tuna	 3,38	 3,19	 3,76	 3,44	

122	 Dominican	billfish	 3,50	 2,99	 3,76	 3,42	
21	 Liberia	Robertsport	Artisanal	 3,50	 2,96	 3,79	 3,41	
89	 India	Motorized	Longline	 3,13	 3,01	 4,10	 3,41	
8	 Gambia	Artisanal	Sole	and	Catfish	 3,50	 3,35	 3,38	 3,41	

106	 China	Guangdong	Cuttlefish-Squid	 2,75	 3,51	 3,95	 3,41	
87	 India	Gujarat	Trawl	 3,13	 3,21	 3,88	 3,40	

107	 China	Fujian	Swimming	Crab	 2,75	 3,56	 3,90	 3,40	
86	 South	India	Trawl	 3,00	 3,15	 4,05	 3,40	
76	 Indonesia	S.	Sumatra	Blue	Swimming	Crab	 3,13	 3,53	 3,50	 3,38	
96	 Indonesia	Kaimana	Artisanal	Finfish	 3,25	 3,03	 3,83	 3,37	
70	 US	California	Salmon	 2,88	 3,33	 3,88	 3,36	

117	 Myanmar	Manaung	Island	Artisanal	 3,00	 3,21	 3,88	 3,36	
13	 Indonesia	Lesser	Sunda	Artisanal	Snapper	 3,13	 3,24	 3,60	 3,32	
6	 Colombia	Industrial	Shrimp		 2,38	 3,25	 4,29	 3,30	

110	 Brazil	Madeira	River	 3,38	 2,60	 3,79	 3,25	
48	 Uganda	Nile	Perch	 2,75	 3,39	 3,60	 3,24	

116	 Myanmar	Small-Scale	Purse	Seine	 2,88	 3,04	 3,81	 3,24	
77	 Indonesia	SE	Sulawesi	Blue	Swimming	Crab	 2,63	 3,40	 3,69	 3,24	
27	 Mexico	La	Paz	Chocolata	Clam	 3,00	 2,76	 3,93	 3,23	
36	 Senegal	Artisanal	 2,50	 3,39	 3,76	 3,22	
4	 Bangladesh	Kailin	Nadi	 3,38	 2,69	 3,54	 3,20	



 43 

14	 Indonesia	Blue	Crab	 2,50	 3,33	 3,76	 3,20	
108	 China	Wan	Shan	Island	 2,75	 3,15	 3,69	 3,20	
19	 Kenya	Octopus	 2,38	 3,39	 3,74	 3,17	
11	 Ghana	Axim	Artisanal		 2,50	 2,79	 4,19	 3,16	
22	 Liberia	Semi-Industrial	 3,50	 2,90	 3,07	 3,16	
53	 US	New	England	Groundfish	 2,50	 3,42	 3,55	 3,15	
80	 Indonesia	S.	Sulawesi	Grouper	 2,50	 3,11	 3,83	 3,15	
35	 Phillippines	Blue	Crab	 2,63	 3,44	 3,36	 3,14	
99	 Myanmar	Mawlamyine	Croaker-Hilsa	 2,63	 2,78	 3,90	 3,10	

115	 Myanmar	Artisanal	 2,63	 2,94	 3,74	 3,10	
81	 Indonesia	N.	Sumbawa	Snapper	and	Grouper	 2,75	 2,84	 3,69	 3,09	
5	 Colombia	Artisanal	Shrimp	 2,25	 2,81	 4,18	 3,08	

63	 Vietnam	Offshore	Fish	Trawl	 2,25	 2,88	 4,10	 3,07	
2	 Bangladesh	Pabna	Sadullaspracole	 3,13	 2,75	 3,33	 3,07	

23	 Malawi	Lake	Chiuta	 3,00	 2,75	 3,33	 3,03	
42	 Sierra	Leone	Sherbro	Artisanal	 2,63	 2,72	 3,60	 2,98	
26	 Mexico	La	Paz	Bivalves		 2,88	 2,33	 3,71	 2,97	
43	 Sierra	Leone	Tombo	Artisanal	 2,50	 2,50	 3,88	 2,96	

111	 South	China	Sea	 2,25	 3,32	 3,24	 2,94	
37	 Senegal	Ngaparou	Artisanal		 2,63	 2,64	 3,52	 2,93	
82	 Indonesia	S.	Sumbawa	Snapper	and	Grouper	 2,38	 2,58	 3,83	 2,93	

100	 Myanmar	Bilugyun	Stationary	Trawl	 2,50	 2,75	 3,43	 2,89	
64	 Vietnam	Inshore	Shrimp	Trawl	 2,00	 2,92	 3,71	 2,88	
59	 Vietnam	Thanh	Hoa	 2,13	 3,01	 3,45	 2,86	
18	 Kenya	Shimoni	Artisanal	 2,63	 2,46	 3,29	 2,79	
25	 Mexico	La	Paz	Bivalves2011	 2,38	 2,49	 3,45	 2,77	

109	 Brazil	Sardine	Purse	Seine	 2,50	 2,28	 3,38	 2,72	
10	 Ghana	Artisanal	 2,38	 2,39	 3,36	 2,71	

119	 Brazil	Seabob	Shrimp	 2,13	 2,29	 3,67	 2,69	
20	 Liberia	Westpoint	Artisanal2011	 2,38	 2,40	 3,12	 2,63	
9	 Gambia	TRY	Oysters	 3,00	 2,17	 2,40	 2,52	
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Viðauki 6 - Einkunnargjöf fyrir íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið 
með hliðsjón af þorsk 

Metric Score System Additional Explanation Score Quality 

Percentage of 
Stocks Overfished 

• 5:  None overfished;  
• 4:  1-25% of stocks overfished;  
• 3:  26-50% overfished;  
• 2:  51-75% overfished;  
• 1:  76-100% overfished  

Percentage of commercial stocks within the management 
authority's jurisdiction that are considered to be 
overfished, to be experiencing overfishing, or whose 
stock status is generally unknown. (Degree of overfishing 
and current trend are the next questions.) Single stock 
fisheries will be scored 1 or 5. 

5 A 

Degree of 
Overfishing- 
Stock Status 

• 5:  Stock is not overfished or is rebuilt; B/ 
BMSY ≥ 1 �
• 4:  Stock is mildly overfished ; 0.75 ≤ B/ 
BMSY < 1  
• 3:  Stock is moderately overfished ; 0.5 ≤ 
B/ BMSY < 0.75  
• 2:  Stock is seriously overfished; 0.25 ≤ B/ 
BMSY < 0.5  
• 1:   Stock is severely overfished and in 
danger of collapse; 0.25 > B/ BMSY   

Current status of stock. For multispecies fisheries do a 
value-weighted average of the top three stocks. Two 
alternate scoring systems are offered. The first is for 
fisheries where stock levels are not known with any 
precision. The second is for fisheries where scientific 
stock assessments are being conducted and measures of B 
(biomass level) and BMSY (biomass level required to 
obtain maximum sustainable yield) are available. 

5 A 

Stock Declining, 
Stable or 

Rebuilding - Stock 
Dynamics 

Add or subtract from previous metric 
according to:                                                           
• +2: Stock is rapidly rebuilding 
• +1: Stock is rebuilding 
• +0: Stock is stable  
• -1: Stock is declining  
• -2: Stock is rapidly declining 

Extent to which current effort levels affect stock status. 
For multispecies fisheries do a value-weighted average of 
the top three stocks. This measure is scored by taking the 
fishery’s score in the previous question and then adding 
or subtracting points depending on whether the fishery is 
rebuilding or declining. The maximum score for this 
measure is a 5 and the minimum score is a 1. If the 
fishery scored a 5 in the previous question then the score 
here is automatically a 5. If the fishery scored less than 5 
in the previous measure, then take the fishery’s score 
from the previous measure and add or subtract as noted. 

4 A 

Regulatory 
Mortality 

• 5:  No regulatory mortality of the target 
species;  
• 4:  Regulatory mortality is less than 5% of 
total catch  
• 3:  5-25%   
• 2:  25-50%  
• 1:  For every 100lbs of fish caught, more 
than 50lbs are discarded  

Ratio of estimated regulatory mortality to actual landings 
of the target species. Regulatory mortality is defined as 
fish loss that is induced by regulation, such as size 
restrictions. 

4 B 

Selectivity 

• 5:  There is virtually no non-target catch  
• 4:  Less than 5% of catch is of non-target 
species  
• 3:  5-25%   
• 2:  25-50%  
• 1:  For every 100lbs of fish caught, more 
than 50lbs are non-target species  

Percentage of total catch that is made up of non-target 
species. Note that non-target species are distinct from 
multispecies fisheries in that the catch of non-target 
species does not increase the value of fishing, or imposes 
costs on the target fishery. 

4 B 

Illegal, 
Unregulated or 

Unreported 
Landings 

• 5:  There is virtually no IUU catch  
• 4:  Less than 5% of catch is IUU 
• 3:  5-25%   
• 2:  25-50%  
• 1:  For every 100lbs of fish caught, more 
than 50lbs are IUU 

Proportion of landings from the managed stock using 
illegal gear, area, methods, etc., or that goes unreported 
or falls outside of the regulatory structure. See manual for 
how to deal with incursion from the recreational sector. 

5 A 

Status of Critical 
Habitat 

• 5:  Critical habitat is healthy and not 
threatened;  
• 4:  Less than 25% is degraded or 
dysfunctional;  
• 3:  25-75% is degraded or dysfunctional;  
• 2:  More than 75% of critical habitat is 
destroyed;  
• 1:  Nearly all critical habitat is damaged or 
dysfunctional 

Portion of critical habitat that is damaged or 
dysfunctional. Critical habitat is defined as that playing a 
significant role in the life cycle of the fish.  Portion 
damaged is based on area, and from all sources of 
damage including fishing damage, pollution and 
development.  

4 B 

Proportion of 
Harvest with a 3rd 
Party Certification  

• 5:  76-100% of landings are certified;  
• 4:  51-75% of landings are certified;  
• 3:  26-50% of landings are certified;  
• 2:  1-25% of landings are certified;  
• 1:  No landings have third party 
certification  

The proportion of harvest (quantity) harvested under one 
of the recognized third party programs that certify 
ecological sustainability, such as the Marine Stewardship 
Council (MSC) certification. See manual for how to deal 
with other certification or fishery improvement programs. 

5 A 

Landings Level  

• 5:  Harvest is less than MSY (stock is 
above MSY level) to increase profit;  
• 4:  Harvest is approximately at MSY;  
• 3:  Harvest reduced to promote recovery; 
• 2:  Harvest is constraining stock recovery; 
• 1:  Harvest is causing overfishing (stock is 
below MSY and declining)  

Average annual harvest over the last three years.  Note 
that this measure refers to MSY but there are many 
fisheries where the lack of stock assessments and reliable 
data mean that these estimates are unattainable. In such 
fisheries, score is based on discerning the goal of 
management/harvesters when deciding how much to land. 

4 A 
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Excess Capacity 

• 5:  Within 5% of days required; no 
evidence of excess capacity 
• 4:  90-95%;  
• 3:  75-90%;  
• 2:  50-75%;  
• 1:  Less than 50%, of days required; excess 
capacity imposes heavy costs in the fishery 

In the absence of a fishery-specific measure of 
overfishing, use estimated standardized vessel-days 
required to catch the maximum sustainable yield (MSY) 
compared to the number of standardized vessel-days 
available.  Days are considered not to be restricted by trip 
limits. 

4 B 

Season Length 

• 5:  Virtually no regulatory closures;  
• 4:  90-99%;  
• 3:  50-90%;  
• 2:  10-50%;  
• 1:  Less than 10% 

Ratio of number of days on which fishing occurs to the 
number of days the species is available in economically 
feasible quantities.  This is primarily a measure of the 
extent of derby (including short regulatory seasons to 
limit total effort), not lack of biological availability or 
closures to prevent within-season growth overfishing. 

5 A 

Harvest Safety 

• 5: Less than 0.1 deaths per thousand person 
seasons;  
• 4:  Less than 0.5 deaths;  
• 3:  Less than 1;  
• 2:  Less than 5  
• 1:  More than 5 deaths per thousand person 
seasons 

Number of harvester (captain or crew) on-the-job deaths, 
per thousand person fishing season.  We consider there to 
be one season per year, but do not annualize mortality if 
the fishing season is less than a year. 

5 A 

Ratio of Asset 
Value to Gross 

Earnings 

• 5:  10 or higher;  
• 4:  7.5-10;  
• 3:  5-7.5;  
• 2:  2.5-5;  
• 1:  Below 2.5 

Extent to which fishery wealth is accumulated in access 
capital (e.g., quota, permits or vessels). Ratio of average 
price of capital and licenses required to access the fishery 
over the last five years to the average annual gross 
earnings for a similarly scaled access right in the same 
period.  Typically a 1 if vessels or quota not limited by 
regulation. Same business or same family sales are 
excluded, where they can be identified. See 'Historical 
Data' tab. 

5 A 

Total Revenue 
Compared to 
Historic High 

• 5:  Above 95%;  
• 4:  85-95%;  
• 3:  70-85%;  
• 2:  50-70%;  
• 1:  Below 50%  

The indicator is the ratio of total real revenue (in local 
currency) to the average of the three highest total real 
revenues in the past 10 years. Adjust by local CPI if 
inflation was significant. See 'Historical Data' Tab. 

3 A 

Asset (Permit, 
Quota, etc...) 

Value Compared 
to Historic High 

• 5:  Above 95%;  
• 4:  85-95%;  
• 3:  70-85%;  
• 2:  50-70%;  
• 1:  Below 50%  

The indicator is the ratio of the current value of the 
harvest asset (permit, quota, vessel, etc...) to the average 
of the three highest asset values in the past 10 years.  
Adjust by local CPI if inflation was significant.  
Typically 1 if wealth is not accumulating in vessels, 
permits or quota. See 'Historical Data' tab. 

4 A 

Borrowing Rate 
Compared to 

Risk-free Rate 

• 5:  Less than 1.75; cf. 30-year conforming 
mortgage;  
• 4:  Less than 2.5; cf. personal bank loan;  
• 3:  Less than 4; cf. good credit card rates;  
• 2:  Less than 7; cf. bad credit card rates;  
• 1:  Greater than 7; usury 

Average ratio between the interest rate on loans made to 
harvesters in the industry to risk-free rates over the last 
three years.  If businesses can access international credit 
markets, then the international risk free rate (US 10 year 
Treasury Bill) is an appropriate comparison; otherwise, 
use local risk free rate. See 'Historical Data' tab. 

3 B 

Source of Capital  

• 5:  Unsecured business loans from 
banks/Venture capital;  
• 4:  Secured business loans from 
banks/Public stock offering; investment from 
elsewhere in supply chain  
• 3:  Loans from banks secured by personal 
(not business) assets/Government subsidized 
private lending/Government-run loan 
programs/International aid agencies; secured 
loans from elsewhere in supply chain 
• 2:  Microlending/Family/community-based 
lending; loans from supply chain 
significantly reduce margins 
• 1:  Mafia/No capital available; exploitative 
relationship from elsewhere in supply chain 

Points to be assigned based on the category of lenders or 
investors that are most typically used by harvesters in the 
fishery.  Second scoring method offered if the supply 
chain (e.g., traders, processors, exporters) are the primary 
source of capital. 

5 B 

 Functionality of 
Harvest Capital 

• 5:  Capital is new;  
• 4:  Capital is older but well maintained, 
e.g., freshly painted;  
• 3:  Capital is moderately well maintained;  
• 2:  Maintenance is poor;  
• 1:  Serious concerns about seaworthiness or 
safety throughout fishery 

Average age of the key durable harvesting capital unit 
(vessels, weirs).  Ages are not assigned to scores due to 
differences in expected useful life, but buildings and 
industrial vessels have expected life of roughly 20 years. 

5 A 

Annual Total 
Revenue Volatility 

• 5:  Less than 0.15  
• 4:  0.15-0.22;  
• 3:  0.22-0.40;  
• 2:  0.40-1;  
• 1:  Greater than 1 

Ratio of the standard deviation of the first differences of 
annual total revenue to the mean of total revenue over the 
last 10 years.  Best guess may be calculated based on 
shorter time series if data not available. See 'Volatility' 
Tab. 

4 B 

Annual Landings 
Volatility 

• 5:  Less than 0.15  
• 4:  0.15-0.22;  
• 3:  0.22-0.40;  
• 2:  0.40-1;  
• 1:  Greater than 1 

Ratio of the standard deviation of the first differences of 
annual total landings  to the mean of total landings over 
the last 10 years. Best guess may be calculated based on 
shorter time series if data not available. See 'Volatility' 
tab. 

5 B 
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Intra-annual 
Landings 
Volatility 

• 5:  Less than 0.15  
• 4:  0.15-0.22;  
• 3:  0.22-0.40;  
• 2:  0.40-1;  
• 1:  Greater than 1 

Ratio of the standard deviation of the weekly/monthly 
total landings over the last three years to the mean of total 
landings. Observations of zero landings are included if 
there is biological availability.  If the biological season is 
so short that there is not meaningful variation at a 
monthly level, this measure can be NA. Best guess may 
be calculated based on shorter time series if data not 
available. See 'Volatility' tab. 

3 B 

Annual Price 
Volatility 

• 5:  Less than 0.13;  
• 4:  0.13-0.20;  
• 3:  0.20-0.30;  
• 2:  0.30-0.85;  
• 1:  Greater than 0.85 

Ratio of the standard deviation of the first differences of 
annual ex-vessel prices to the mean of ex-vessel price 
over the last 10 years. Best guess may be calculated based 
on shorter time series if data not available. See 'Volatility' 
tab. 

4 B 

Intra-annual Price 
Volatility 

• 5:  Less than 0.13;  
• 4:  0.13-0.20;  
• 3:  0.20-0.30;  
• 2:  0.30-0.85;  
• 1:  Greater than 0.85 

Ratio of the standard deviation of average monthly ex-
vessel prices over the last three years to the mean ex-
vessel price. Observations of zero landings are included if 
there is biological availability. If the biological season is 
so short that there is not meaningful variation at a 
monthly level, this measure can be NA. Best guess may 
be calculated based on shorter time series if data not 
available. See 'Volatility' tab. 

4 B 

Spatial Price 
Volatility 

• 5:  Less than 0.13;  
• 4:  0.13-0.20;  
• 3:  0.20-0.30;  
• 2:  0.30-0.85;  
• 1:  Greater than 0.85 

Ratio of the standard deviation across data collection 
regions of average annual ex-vessel price to the mean of 
ex-vessel price across data collection regions. Measure 
should be averaged over last three years. Best guess may 
be calculated based on shorter time series if data not 
available. See 'Volatility' tab. 

5 A 

Contestability & 
Legal Challenges 

• 5:  No significant legal challenges, civil 
actions, or protests regarding  the fishery 
management system;  
• 4:  Minor legal challenges slow 
implementation;  
• 3:  Legal challenges, civil actions, or 
protests impede some management 
measures;  
• 2:  Legal challenges, civil actions, or 
protests suspend major elements of the 
management system;  
• 1:  Legal challenges, civil actions, or 
protests suspend or prohibit implementation 
of  key management  reforms and regulation 
certification  

This captures the degree to which political activity limits 
the ability to implement effective fishing regulations. 4 A 

 Earnings 
Compared to 

Regional Average 
Earnings  

• 5:  More than 50% above the regional 
average;  
• 4:  Between 10 and 50% above the regional 
average;  
• 3:  Within 10% of the regional average;  
• 2:  Between 50% and 90% of the regional 
average;  
• 1:  Less than half of the regional average 

Ratio of annual earnings  per owner/captain to the 
regional average earnings.  In many cases, the captain is 
an owner of a vessel or permit, but in other cases, 
captains are considered as crew. The owners are defined 
as those holding the ability to access, including rights and 
capital. Note that this is earnings from all sources, not 
just fishing. 

5 A 

Owner/Permit 
Holder/Captain 

Wages Compared 
to Non-fishery 

Wages 

• 5:  More than 50% above the alternative 
wage;  
• 4:  Between 10 and 50% above the 
alternative wage;  
• 3:  Within 10% of the alternative wage;  
• 2:  Between 50% and 90% of the 
alternative wage;  
• 1:  Less than half of the alternative wage 

Ratio of captain's average daily wage in this fishery to the 
average daily wage in the owner/captain's alternate 
occupations within their economic sphere. The 
comparison is to  jobs in the village that the 
owner/captain qualifies for if all economic activity is 
within the village, but to jobs within the nation if the 
owner/captain participates in national markets as a 
consumer and labor markets are fluid. Meant to capture 
the average personal opportunity cost of participating in 
the fishery. 

5 A 

Education Access 

• 5:  Higher education is accessible;  
• 4:  High school level education or advanced 
technical training is accessible;  
• 3:  Middle school level education or simple 
technical training is accessible;  
• 2:  Basic literacy and arithmetic training is 
accessible;  
• 1:  Formal education is not accessible 

Measure is based on the highest level of education that is 
accessible to (available and affordable) the families (i.e., 
children) of permit holders and captains. Not based on the 
actual educational attainment levels of current captains 
and owners. 

5 A 

Access to Health 
Care 

• 5:  Global standard treatment for illness is 
accessible;  
• 4: Licensed doctors provide  trauma, 
surgical and drug treatments;  
• 3:  Nurses or medical practitioners provide 
emergency and routine drug treatments;  
• 2:  Basic and simple drug treatment is 
accessible;  
• 1:  Medical or drug treatment is not 
accessible 

Measure is based on the quality of health care that is 
accessible to (available and affordable) the owners/permit 
holders and their families. 

5 A 
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Social Standing of 
Boat Owners and 
Permit Holders 

• 5:  Among the most respected in the 
community, comparable with civic and 
religious leaders and professionals, such as 
doctors and lawyers; 
• 4:  Comparable to management and white 
collar jobs;  
• 3:  Comparable to skilled labor jobs;  
• 2:  Comparable to unskilled blue collar or 
service jobs;  
• 1:  Among the least respected, such as 
slaves or indentured servants 

Measure is based on the social standing of owners/permit 
holders/captains within the community where they spend 
the majority of their time. 

5 A 

Proportion of 
Nonresident 
Employment 

• 5:  95-100% local;  
• 4:  70-95% local;  
• 3:  35-70% local;  
• 2:  5-35% local;  
• 1:  Virtually no local captains/permit 
holders 

Proportion of owners/permit holders/captains who are 
local. "Local" is defined as coming from, and spending 
their earnings within, the local fishing community.  
Nationals who are transient nonresidents, or  considered 
outsiders in the fishing community, are not local. 

3 A 

Earnings 
Compared to 

Regional Average 
Earnings  

• 5:  More than 50% above the regional 
average;  
• 4:  Between 10 and 50% above regional 
average;  
• 3:  Within 10% of the regional average;  
• 2:  Between 50% and 90% of the regional 
average;  
• 1:  Less than half of the regional average 

Ratio of annual earnings per crew member to the regional 
average earnings.  In many cases, the captain is an owner 
of a vessel or permit, but in other cases, captains are 
considered as crew. Crew is defined as those depending 
on others for access. Note that this is earnings from all 
sources, not just fishing. 

5 A 

Crew Wages 
Compared to Non-

fishery Wages 

• 5:  More than 50% above the alternative 
wage;  
• 4:  Between 10 and 50% above alternative 
wage;  
• 3:  Within 10% of the alternative wage;  
• 2:  Between 50% and 90% of the 
alternative wage;  
• 1:  Less than half of the alternative wage 

Ratio of crew's average daily wage in this fishery to the 
average daily wage in the crew's alternate occupations 
within their economic sphere. The comparison is to jobs 
in the village that the crew qualifies for if all economic 
activity is within the village, but to jobs within the nation 
if the crew participates in national markets as a consumer 
and labor markets are fluid. Meant to capture the average 
personal opportunity cost of participating in the fishery. 

5 A 

Education Access 

• 5:  Higher education is accessible;  
• 4:  High school level education or advanced 
technical training is accessible;  
• 3:  Middle school level education or simple 
technical training is accessible;  
• 2:  Basic literacy and arithmetic training is 
accessible;  
• 1:  Formal education is not accessible 

Measure is based on the highest level of education that is 
accessible to (available and affordable) the families (i.e., 
children) of crew. Not based on the actual educational 
attainment levels of current crew members. 

5 A 

Access to Health 
Care 

• 5:  Global standard treatment for illness is 
accessible;  
• 4: Licensed doctors provide  trauma, 
surgical and drug treatments;  
• 3:  Nurses or medical practitioners provide 
emergency and routine drug treatments;  
• 2:  Basic and simple drug treatment is 
accessible;  
• 1:  Medical or drug treatment is not 
accessible 

Measure is based on the quality of health care that is 
accessible to (available and affordable) the crew and their 
families. 

5 A 

Social Standing of 
Crew 

• 5:  Among the most respected in the 
community, comparable with civic and 
religious leaders and professionals, such as 
doctors and lawyers;  
• 4:  Comparable to management and white 
collar jobs;  
• 3:  Comparable to skilled labor jobs;  
• 2:  Comparable to unskilled blue collar or 
service jobs;  
• 1:  Among the least respected, such as 
slaves or indentured servants 

Measure is based on the social standing of crew members 
within the community where they spend the majority of 
their time. 

4 A 

Proportion of 
Nonresident 
Employment  

• 5:  95-100% local;  
• 4:  70-95% local;  
• 3:  35-70% local;  
• 2:  5-35% local;  
• 1:  Virtually no local crew 

Proportion of crew members who are local. "Local" is 
defined as coming from, and spending their earnings 
within, the local fishing community.  Nationals who are 
transient nonresidents, or  considered outsiders in the 
fishing community, are not local. 

3 A 

Crew Experience 

• 5:  More than 10 years (skilled career 
crew);  
• 4:  5-10 years;  
• 3:  3-5 years;  
• 2: 1-3 years;  
• 1:  0 full years of experience (mostly new 
crew each season) 

Average years of experience of crew members. 4 B 
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Age Structure of 
Harvesters 

• 5:  All working ages are well represented;  
• 4:  Slightly skewed toward younger or 
older;  
• 3:  Skewed toward younger or older;  
• 2:  Almost entirely younger or older, but 
working age;  
• 1:  Harvesters primarily younger or older 
than working age 

Age range of both captains and their crews. 4 B 

Ex-vessel Price 
Compared to 
Historic High 

• 5:  Above 95%;  
• 4:  85-95%;  
• 3:  70-85%;  
• 2:  50-70%;  
• 1:  Below 50% 

The indicator is the ratio of current ex-vessel prices to the 
average of the three highest annual ex-vessel prices in the 
past 10 years. Adjust by local CPI if inflation was 
significant. See 'Historical Data' tab. 

3 A 

Final Market Use 

• 5:  Premium human consumption (premium 
quality and products);  
• 4:  High-value human consumption;  
• 3:  Moderate-value human consumption;  
• 2: Low-value human consumption;  
• 1:  Fish meal/animal feed/bait or non-
consumptive 

The measure indicates the final market use of the top 
three species. Where a supply chain is diverse, score each 
and weight by value.  Premium products are typically 
distinct to species, or species and source.   

5 A 

International 
Trade 

• 5:  90-100% export;  
• 4:  60-90% export;  
• 3:  30-60% export;  
• 2:  2-30% export;  
• 1:  Virtually no export 

Percentage of the fishery’s value that is from fish 
exported to higher value international markets for 
consumption 

5 A 

Final Market 
Wealth 

• 5:  Greater than 35,000USD;  
• 4:  Greater than 25,000USD;  
• 3:  Greater than 12,500USD;  
• 2:  Greater than 5,000USD;  
• 1:  Less than 5,000USD 

Average per capita GDP of the consumer of a fishery’s 
primary final product.  If multiple important products, 
weight by value. 

5 A 

Wholesale Price 
Compared to 

Similar Products 

• 5:  More than twice global average;  
• 4:  120-200% of global average;  
• 3:  Within 20% of global average;  
• 2:  50-80% of global average;  
• 1:  Less than half global average 

Ratio of average price for wholesale fish  product from 
the fishery, to the global average price for similar species. 
Convert the price of fish to global currency for 
comparison (i.e. make sure that both prices are in USD 
when composing the ratio). 

4 B 

Capacity of Firms 
to Export to the 

US & EU 

• 5:  Over 90% meet US and EU health and 
labeling standards  
• 4:  50-90%;  
• 3:  Less than 50%;  
• 2:  A small amount of product meets 
US/EU standards;  
• 1:  Banned in the US or EU, or cost of 
compliance with US/EU standards is 
prohibitive 

Percentage of a country’s fish exports that meet US or 
EU health and labeling standards. This is usually a 
country level measure, though individual high-value 
fisheries sometimes develop their own supply chains; 
measure refers to all processing capacity for export, 
including to regional markets. 

5 A 

Ex-vessel to 
Wholesale 
Marketing 
Margins 

• 5:  More than 200% increase in value;  
• 4:  100-200%;  
• 3:  50-100%;  
• 2:  10-50%;  
• 1:  Less than 10% increase in value 

Increase in value of processed wholesale product from 
unprocessed ex-vessel product. [(Wholesale $/lb.) - Ex 
Vessel $/lb.]/(Ex Vessel $/lb.) 

4 B 

Processing Yield 

• 5:  At feasible frontier;  
• 4:  Within 5% of the feasible frontier;  
• 3:  Within 10% ;  
• 2:  Within 25%;  
• 1:  Less than 75% of maximum yield 

Ratio of actual processing yield (kilos/pounds) to the 
maximum processing yield technically achievable.  5 A 

Shrink 

• 5:  Less than 5% 
• 4: 5-10% 
• 3:  10-25%;  
• 2:  25-50% 
• 1: More than 50% 

Percentage of fishery product weight that is lost due to 
handling, spoilage, or theft.  This is very likely to be an 
estimate. 

5 A 

Capacity 
Utilization Rate 

• 5:  Virtually year-round;  
• 4:  75-95% of days;  
• 3:  50-75%;  
• 2:  20%-50%;  
• 1:  Less than 20% 

Days open for processing each year.  Such days would 
not normally include religious or civic holidays, or 
weekly rest days. This should be full time employment 
days; when the plant is open but only operating at 10% 
capacity then this only counts as 1/10 of  a day. 

4 A 

Product 
Improvement 

• 5:  75-100% of landings are enhanced;  
• 4:  50-75%;  
• 3:  25-50%;  
• 2:  1-25%;  
• 1:  No landings have enhancements 

Proportion of harvest meat weight going into certified, 
branded, fresh premium, portioned, live or value added 
products.   

5 A 

Sanitation 

• 5: Sanitation in landing and processing 
areas meets global health standards;  
• 4:  Basic treatment, but falls short of global 
standards;  
• 3: Human waste is adequately handled, but 
fish waste presents sanitation issues;  
• 2:  Functional toilets are available, but fish 
or fish handlers exposed to untreated sewage; 
• 1:  Functional toilets are not available in 
landing or processing areas 

This measures the sanitation conditions in the landing and 
processing areas. This measure is scored relative to global 
standards, not local standards. Pit latrines or toilets that 
are not improved, do not have proper drainage/sewage 
treatment, and do not allow for proper washing do not 
count as functional toilets. 

5 A 
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Regional Support 
Businesses 

• 5:  All types of support are plentiful;  
• 4:  Some types of support are capacity 
constrained or unavailable;  
• 3:  Most types of support are capacity 
constrained or unavailable;  
• 2:  Support limited to variable inputs;  
• 1:  Industry support is not locally available 

Support businesses are those that provide critical inputs 
(e.g. food, ice, gear, boat maintenance) or post-harvest 
functions (e.g. brokering, logistics). 

5 A 

Borrowing Rate 
Compared to 

Risk-free Rate 

• 5:  Less than 1.75; cf. 30-year conforming 
mortgage;  
• 4:  Less than 2.5; cf. personal bank loan;  
• 3:  Less than 4; cf. good credit card rates;  
• 2:  Less than 7; cf. bad credit card rates;  
• 1:  Greater than 7; usury 

Average ratio between the interest rate on loans made in 
the processing industry to risk-free rates over the last 
three years.  If businesses can access international credit 
markets, then the international risk free rate (US 10 year 
Treasury Bill) is an appropriate comparison; otherwise, 
use local risk free rate. 

3 B 

Source of Capital  

• 5:  Unsecured business loans from 
banks/Venture capital;  
• 4:  Secured business loans from 
banks/Public stock offering; investment from 
elsewhere in supply chain  
• 3:  Loans from banks secured by personal 
(not business) assets/Government subsidized 
private lending/Government-run loan 
programs/International aid agencies; secured 
loans from elsewhere in supply chain 
• 2:  Microlending/Family/community-based 
lending; loans from supply chain 
significantly reduce margins 
• 1:  Mafia/No capital available; exploitative 
relationship from elsewhere in supply chain 

Points to be assigned based on the category of lenders or 
investors that are most typically used in the processing 
sector.  Second scoring method offered if the supply 
chain (e.g., processors further up the supply chain, parent 
company, exporters) are primary source of capital. 

5 B 

Age of Facilities 

• 5:  1st quarter of expected life; less than 7 
years for a building 
• 4:  2nd quarter of expected life; 7-15 years;  
• 3: Third quarter of expected life;  16-20 
years;  
• 2:  4th quarter of expected life; 21-25 years;  
• 1:  Exceeding expected life; Greater than 
25 years;  

Average age of the key durable processing capital unit 
(plants, catcher-processor vessels). 4 B 

Earnings 
Compared to 

Regional Average 
Earnings 

• 5:  More than 50% above the regional 
average;  
• 4:  Between 10 and 50% above regional 
average;  
• 3:  Within 10% above the regional average;  
• 2:  Between 50% and 90% of the regional 
average;  
• 1:  Less than half of the regional average 

Ratio of annual earnings per owner/manager to the 
regional average earnings. This measure can include 
wealth accumulated to traders/middlemen if they 
represent an important part of the supply chain. Note that 
this is earnings from all sources, not just fishing. 

5 A 

Manager Wages 
Compared to Non-

fishery Wages 

• 5:  More than 50% above the alternative 
wage;  
• 4:  Between 10 and 50% above alternative 
wage;  
• 3:  Within 10% above the alternative wage;  
• 2:  Between 50% and 90% of the 
alternative wage;  
• 1:  Less than half of the alternative wage 

Ratio of owner/manager's average daily wage in this 
fishery to the average daily wage in the owner/manager's 
alternate occupations within their economic sphere. The 
comparison is to  jobs in the village that the 
owner/manager qualifies for if all economic activity is 
within the village, but to jobs within the nation if the 
owner/manager participates in national markets as a 
consumer and labor markets are fluid. Meant to capture 
the average personal opportunity cost of participating in 
the fishery. 

5 A 

Education Access 

• 5:  Higher education is accessible;  
• 4:  High school level education or advanced 
technical training is accessible;  
• 3:  Middle school level education or simple 
technical training is accessible;  
• 2:  Basic literacy and arithmetic training is 
accessible;  
• 1:  Formal education is not accessible 

Measure is based on the highest level of education that is 
accessible to (available and affordable) the families (i.e., 
children) of processing owners and managers. Not based 
on the actual educational attainment levels of current 
processing owners/managers. 

5 A 

Access to Health 
Care 

• 5:  Global standard treatment for illness is 
accessible;  
• 4: Licensed doctors provide  trauma, 
surgical and drug treatments;  
• 3:  Nurses or medical practitioners provide 
emergency and routine drug treatments;  
• 2:  Basic and simple drug treatment is 
accessible;  
• 1:  Medical or drug treatment is not 
accessible 

Measure is based on the quality of health care that is 
accessible to (available and affordable) the processing 
owners/managers and their families. 

5 A 

Social Standing of 
Processing 
Managers 

• 5:  Among the most respected in the 
community, comparable with civic and 
religious leaders and professionals, such as 
doctors and lawyers;  
• 4:  Comparable to management and white 
collar jobs;  
• 3:  Comparable to skilled labor jobs;  
• 2:  Comparable to unskilled blue collar or 
service jobs;  
• 1:  Among the least respected, such as 
slaves or indentured servants 

Measure is based on the social standing of processing 
owners/managers within the community where they 
spend the majority of their time. 

5 A 
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Nonresident 
Ownership of 

Processing 
Capacity 

• 5:  95-100% local;  
• 4:  70-95% local;  
• 3:  35-70% local;  
• 2:  5-35% local;  
• 1:  Virtually no local processing ownership 

Proportion of processing owners/managers who are local. 
"Local" is defined as coming from, and spending their 
earnings within, the local fishing community.  Nationals 
who are transient nonresidents, or  considered outsiders in 
the fishing community, are not local. 

4 A 

Earnings 
Compared to 

Regional Average 
Earnings 

• 5:  More than 50% above the regional 
average;  
• 4:  Between 10 and 50% above regional 
average;  
• 3:  Within 10% above the regional average;  
• 2:  Between 50% and 90% of the regional 
average;  
• 1:  Less than half of the regional average 

Ratio of annual earnings per processing worker to the 
regional average earnings. Note that this is earnings from 
all sources and not just fishing. 

4 B 

Worker Wages 
Compared to Non-

fishery Wages 

• 5:  More than 50% above the regional 
average;  
• 4:  Between 10 and 50% above regional 
average;  
• 3:  Within 10% above the regional average;  
• 2:  Between 50% and 90% of the regional 
average;  
• 1:  Less than half of the regional average 

Ratio of processing worker's average daily wage in this 
fishery to the average daily wage in the worker's alternate 
occupations within their economic sphere. The 
comparison is to  jobs in the village that the worker 
qualifies for if all economic activity is within the village, 
but to jobs within the nation if the worker participates in 
national markets as a consumer and labor markets are 
fluid. Meant to capture the average personal opportunity 
cost of participating in the fishery. 

4 B 

Education Access 

• 5:  Higher education is accessible;  
• 4:  High school level education or advanced 
technical training is accessible;  
• 3:  Middle school level education or simple 
technical training is accessible;  
• 2:  Basic literacy and arithmetic training is 
accessible;  
• 1:  Formal education is not accessible 

Measure is based on the highest level of education that is 
accessible to (available and affordable) the families (i.e., 
children) of processing workers. Not based on the actual 
educational attainment levels of current processing 
workers. 

5 A 

Access to Health 
Care 

• 5:  Global standard treatment for illness is 
accessible;  
• 4: Licensed doctors provide  trauma, 
surgical and drug treatments;  
• 3:  Nurses or medical practitioners provide 
emergency and routine drug treatments;  
• 2:  Basic and simple drug treatment is 
accessible;  
• 1:  Medical or drug treatment is not 
accessible 

Measure is based on the quality of health care that is 
accessible to (available and affordable) the processing 
workers and their families. 

5 A 

Social Standing of 
Processing 
Workers 

• 5:  Among the most respected in the 
community, comparable with civic and 
religious leaders and professionals, such as 
doctors and lawyers;  
• 4:  Comparable to management and white 
collar jobs;  
• 3:  Comparable to skilled labor jobs;  
• 2:  Comparable to unskilled blue collar or 
service jobs;  
• 1:  Among the least respected, such as 
slaves or indentured servants 

Measure is based on the social standing of workers within 
the community where they spend the majority of their 
time. 

3 A 

Proportion of 
Nonresident 
Employment 

• 5:  95-100% local;  
• 4:  70-95% local;  
• 3:  35-70% local;  
• 2:  5-35% local;  
• 1:  Virtually no local workers 

Proportion of processing workers who are local. "Local" 
is defined as coming from, and spending their earnings 
within, the local fishing community.  Nationals who are 
transient nonresidents, or  considered outsiders in the 
fishing community, are not local. 

3 B 

Worker 
Experience 

• 5:  More than 10 years (skilled career 
workers);  
• 4:  5-10 years;  
• 3:  3-5 years;  
• 2:  1-3 years;  
• 1:  0 full years of experience (mostly new 
workers each season) 

Average years of experience of processing workers. 4 B 
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