
 
  

 

 

Viðskipta- og raunvísindasvið 

Auðlindadeild 

Sjávarútvegsfræði 

Námskeið: LOK1126 og LOK1226 

Heiti verkefnis: 

Saga og þróun smábátaútgerðar. Þróun skoðuð 
innan fjögurra sveitarfélaga þar sem 
smábátaútgerð hefur löngum haft mikla 
þýðingu. 

Verktími: Janúar – apríl 2019 

Nemandi: Arnar Vilberg Ingólfsson 

Leiðbeinendur: Jónas R. Viðarsson 

Upplag: 4 eintök 

Blaðsíðufjöldi: 48 

Fjöldi viðauka: 4 

Útgáfu- og notkunarréttur: 

Opið 
 
Verkefnið má ekki fjölfalda, hvorki að hluta til 
né í heild, nema með skriflegu leyfi höfundar. 



 ii 

Yfirlýsingar 
 
 
 
 
  
 
„Ég lýsi því yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin rannsókna“ 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________ 
 

Arnar Vilberg Ingólfsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til prófs í námskeiðinu 
LOK1126/1226“ 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________ 
 

Jónas R. Viðarsson 
 
 
 
 
 
 



 iii 

Abstract 
 
Keywords: Fisheries management, coastal fisheries, quota holdings, fish processing, jig and 
line system.  
 
Within the last two decades numerous changes have been made within the system regarding 

small-scale coastal boats. From the year 2013, boats that are 15 meters or shorter and 30 GT 

have been classified as "small-scale coastal vessels". Within this study, the above mentioned 

changes are researched and evaluated to reveal if there is a pattern emerging within the small-

scale coastal fleet's overall catches and operations; within four individual ports. The data used 

in this study was retrieved and referenced from The Directorate of Fisheries where total catch 

landed within individual ports could be traced. The catch figured data of individual ports was 

utilized from the years 1995 to 2015 at five-year intervals. Some boats operating within the 

so called "coastal fisheries system", which is solely operated during the summer months, 

might be included within the utilized data because it proved to difficult to isolate and separate 

them out as a factor. Instead, criterion was; boats that landed over 15 tonnes during those 

fishing years were eligible for the study. Total share of the ten largest companies within the 

jig and line system for last four years is examined, to clearify if there is a considerable 

concentration within the "J&L system" (jigging and longline). Because the largest companies 

seem to grow bigger and bigger each year that goes by. This study was designed to uncover 

and display the evolution of small-scale coastal fleet within the past couple of decades, and to 

find out if there is any concentration within the "J&L system" quota holdings. But also to 

examine the reduction of the number of vessels in that fleet over the same timline.  

The research questions that this thesis are to answer are as follows: 

1. Is there a possibility that small-scale coastal fisheries in Iceland are a dying industry?  

2. Is there a possibility of continued reduction within the small-scale fleet over the next 

few years, if changes are not made to the current fisheries management system ?  

3. Which are the main causes for the reduction in number of small-scale coastal vessels 

that has already occurred ?  

There are no short answers to these questions. The possibilities are endless, even though the 

subject in question is about small-scale coastal boats. However, the results of this study 

indicate that the number of small-scale coastal boats is decreasing, but at the same time the 

total catch increases. This suggests that quotas are dominated by relatively fewer parties. It's 

therefore important to ask the Icelandic people and their government: If this is the kind of 

development they want within their country. 
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Samantekt 
 
Lykilorð: Fiskveiðistjórn, smábátaútgerð, aflaheimilidir, fiskvinnsla, krókaaflamark. 
 
Miklar breytingar hafa sér í lagi orðið á lagaumhverfi smábátaútgerða og má fullvíst telja að 

sumar þessara breytinga séu af hinu góða, en að aðrar séu ekki eins góðar. Bátur sem er innan 

við 15 metra langur og 30 brúttótonn flokkast í dag sem smábátur, en gífurlegur munur getur 

verið á stærð, aðbúnaði og afkastagetu á milli báta í þessum útgerðarflokki.  

Í þessari rannsókn er farið yfir helstu breytingar sem orðið hafa á stjórn fiskveiða á síðustu 

áratugum og athyglinni þá aðallega beint að smábátum. Jafnframt er kannað hvort lesa megi út 

eitthvert mynstur sem sýnir hver áhrif breytinganna hafa verið á smábátaútgerð í landinu. 

Notast er við gögn frá Fiskistofu þar sem hægt er að rekja aflamagn sem landað var innan 

einstakra hafna. Litið er á aflatölur í fjórum völdum höfnum á tímabilinu 1995-2015 með fimm 

ára millibili, en fyrir valinu urðu fjórar mikilvægar smábátahafnir sem þóttu gefa gott þversnið 

af landinu þ.e. Húsavík, Stöðvarfjörður, Ólafsvík og Flateyri. Árið 2009 hófust strandveiðar og 

kunna þær að skekkja samanburðinn yfir tímabilið, en leitast hefur verið við að einangra 

strandveiðibáta frá í þessari greiningu. Því eru eingöngu bátar sem lönduðu yfir 15 tonnum á 

fiskveiðiári gjaldgengir í rannsókninni. Hlutdeild tíu stærstu útgerða krókaaflamarksins er 

einnig skoðuð, en líklegt þykir að umtalsverð samþjöppun sé að eiga sér stað í 

krókaaflamarkskerfinu og að stærstu fyrirtækin séu að verða stærri og stærri með hverju ári 

sem líður. Með þessu verkefni er ætlunin að sýna hver þróun smábátaútgerðar hefur verið á 

undanförnum áratugum og kanna hvort samþjöppun aflaheimilda hefur átt sér stað. Jafnframt 

verður skoðað hvort um fækkun báta sé að ræða samhliða því. 

Rannsóknarspurningar sem leitast var eftir því að svara eru: 

1. Er smábátaútgerð deyjandi grein? 

2. Eru líkur á að meiri samþjöppun verði í greininni á næstu árum ef breytingar verða ekki 

gerðar á núverandi fiskveiðistjórn? 

3. Hvað olli því að fækkun báta hefur orðið sem raun ber vitni? 

Stutt svör við þessum spurningum eru varla til, enda er viðfangsefnið stórt og mikið þó um sé 

að ræða smábáta. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna þó að smábátum fer alltaf fækkandi, 

en að sama skapi er að koma meiri afli á land. Þetta bendir til þess að aflaheimildir séu að 

þjappast saman á færri hendur. Það er svo aftur spurning sem vert er að spyrja íslensku þjóðina 

og ráðamenn hennar hvort þetta sé þróunin sem Íslendingar vilja. 
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1. Inngangur 
Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hvernig smábátaútgerð á Íslandi hefur þróast og 

hvert hún stefnir. Höfundur er alinn upp á Húsavík og á hans uppvaxtarárum iðaði höfnin jafnan 

af lífi. Börn stunduðu mikið að fara í verbúðirnar og fylgjast með gömlu mönnunum sem voru 

að beita og hlustuðu á gaman- og reynslusögur þeirra af sjónum. Nú er af sem áður var, einn 

maður stendur eftir og beitir á ársgrundvelli í verbúðunum. Hann beitir einn bala og þegar von 

er á góðu veðri rær hann með þennan eina bala rétt út fyrir hafnarkjaftinn. Nokkrir aðilar á 

Húsavík fjárfestu í aflaheimildum og nýjum bátum útbúnum beitningavél á meðan aðrir sem 

verið höfðu í útgerð hættu einn af öðrum. Höfundur ákvað því að kanna hvort svona væri komið 

fyrir greininni víðar um land. Til þess voru valdar af handahófi þrjár hafnir til viðbótar við 

Húsavík og sögu þeirra gerð skil. Einnig verður skoðað hvaða breytingar hafa átt sér stað á 

stjórn fiskveiða hvað varðar smábátana. Á tímabilinu 1995-2019 hafa orðið umtalsverðar 

breytingar á fiskveiðikerfum ætluðum smábátum og er vert að skoða þessar breytingar og hvort 

þær hafi haft víðtæk áhrif. 

 Íslenski smábátageirinn er mjög mikilvægur íslensku efnahagslífi, þá sérstaklega í 

smáum sjávarplássum þar sem heilu samfélögin treysta á að þessir bátar skili fiski á land og 

skapi með því atvinnu fyrir fók sem á staðnum er. Um það bil 21% af heildar botnfiskafla 

Íslendinga kemur að landi með smábátum og um 15% af heildaraflaverðmæti alls flotans. 

Verðmæti smábátaafla er oft á tíðum hærra en hjá öðrum útgerðarflokkum, en það skýrist 

meðal annars af því að flestir skiptstjórar smábáta leitast við að koma alltaf með ferskan fisk í 

land sem oft getur skilað sér í hærra verði. Smábátaflotinn er því mikilvægur að mörgu leyti. 

Smábátaflotanum má gróflega skipta í 5 flokka, þ.e. smábáta með aflamark, krókaflamarksbáta, 

strandveiðibáta, grásleppubáta og frístunda-ferðamannabáta (Jónas R. Viðarsson, Marvin Ingi 

Einarsson, Sigurður Örn Ragnarsson o.fl., 2018). 

 Allt frá 18. maí árið 1990 hefur stjórn fiskveiða hér við land verið byggð á lögum um 

stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og síðari breytingum þeirra laga (lög um stjórn fiskveiða nr. 

116/2006) en þau síðarnefndu eru að meginuppistöðu byggð á lögunum frá 1990. Í dag er við 

lýði kvótakerfi, svokallað aflamarkskerfi í íslenskum sjávarútvegi. Upphaflega byggði 

kvótakerfið á aflareynslu einstakra skipa og var úthlutun byggð á henni, en 98% af verðmætum 

landaðra sjávarafurða kemur frá þeim tegundum sem kvótasettar hafa verið. 

Hafrannsóknarstofnun gefur árlega út ráðleggingar um heildarafla í einstökum tegundum og 

sjávarútvegsráðherra gefur svo út heildarkvóta: sem byggja á þessum ráðleggingum. 
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Kvótakerfinu er í megindráttum skipt í tvennt, annars vegar aflamark og hins vegar 

krókaflamark. Krókaflamark er aðeins opið þeim bátum sem eru styttri en 15 metrar á lengd 

og undir 30 brúttótonnum að stærð. Smábátum sem starfa innan krókaalfamarkskerfisins er 

einungis heimilt að notast við handfæri og línu við veiðar sínar (Grafton, R. Q., Hilborn, R., 

Squires, D., Tait, M. og Williams, M. J., 2010).  

 Árið 1990 var kvóta úthlutað til allra fiskiskipa og byggðist sú úthlutun á veiðireynslu 

einstakra skipa. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan og hefur kvóti gengið kaupum og sölum 

frá því að framsal var leyft. Margir þeirra sem fengu úthlutað kvóta í upphafi eru því ekki 

lengur á meðal þeirra sem fá úthlutun í dag. Leyfilegt er að færa kvóta milli skipa innan 

krókaaflamarkskerfisins en einnig geta aðilar innan krókaflamarks keypt veiðiheimildir úr 

stóra aflamarkinu: en bátum í því kerfi er hins vegar óheimilt að kaupa heimildir úr 

krókaaflamarkinu. Hlutdeildin er alltaf reiknuð sem hlutfall af leyfilegum heildarafla hvert ár. 

Sem þýðir að eigi aðili 1% af heildarhlutdeildinni og ráðherra gefur út 75 þús. tonna kvóta, þá 

hlýtur viðkomandi úthlutun upp á 750 tonn (Ingólfur Hilmar Árnason, munnleg heimild, 2. 

apríl 2019).  

 Hugsunin á bakvið þetta verkefni var að rekja sögu smábátaútgerðar Húsavíkur, en 

fljótlega vatt það upp á sig þar sem þörf þótti til að vinna verkefnið út frá stærri heildarmynd. 

Húsavík varð fyrir valinu vegna þess að þekking höfundar var meiri þar en annars staðar. Aðrar 

hafnir í verkefninu voru svo valdar með því skilyrði að ein höfn í hverjum landshluta yrði 

skoðuð. Það varð svo úr að Stöðvarfjörður var valinn af Austurlandi vegna vitneskju um mikinn 

afla smábáta þar. Óafsvík var valin út frá því að það er mikið sjávarþorp og verulega gjöful 

fiskimið eru þar í kring. Að lokum var svo Flateyri fyrir valinu Vestfjarðakjálkanum, þar hefur 

lengi verið smábátaútgerð en þó hefur hún oft átt undir högg að sækja.  
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Á mynd 1 má sjá hvaða bæir urðu fyrir valinu og eru staðirnir merktir frá nr. 1-4. Val staðanna 

var háð því hvort um einhverja smábátaútgerð hefði verið að ræða þar á árum áður. Til að 

mynda var Húsavík tekin framyfir bæi eins og Kópasker eða Grenivík vegna þess að fleiri 

aðilar gerðu út á Húsavík. Sama má segja um Flateyri. Valið á Vestfjarðarkjálkanum stóð á 

milli Flateyrar, Bíldudals og Þingeyrar. Eftir að hafa skoðað lauslega þá möguleika varð 

Flateyri fyrir valinu en þar er mikil útgerðarsaga að segja frá. Ofan á þetta var það einnig 

staðreynd að allt eru þetta svo að segja smáþorp, vinnsla og öflun sjávarafurða hefur því styrkt 

stoðir atvinnulífs í þessum bæjum um áraraðir og því vert að kanna hvernig þróunin hefur orðið. 

Tæpt verður lauslega á því helsta sem gerst hefur varðandi uppbyggingu hafna þessara bæja, 

skoðaðar verða helstu útgerðir og vinnslur sem verið hafa á svæðunum ásamt ágripi um þá báta 

sem útgerðirnar gera eða gerðu út. Löndunartölur innan þessara hafna verða kannaðar með 

fimm ára millibili á 20 ára tímabili frá 1995-2015 og í framhaldi rannsakað hversu stór hluti 

þeirra báta sem landa innan þessara hafna eru með skráða heimahöfn á viðkomandi stað. Farið 

verður yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað á stjórn fiskveiða, er varða smábátaútgerð og 

þeirrar þróunar sem orðið hefur á smábátum samhliða þeim.  

Ljóst er að mikil samþjöppun hefur orðið á síðastliðnum árum og er þörf á frekari greiningu 

hvers vegna svona er komið fyrir greininni.  

  

  

Mynd 1. Bæirnir sem valdir voru, merktir frá 1-4. 
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2. Aðferðarfræði og markmið verkefnis 
Í ritgerðinni verður rýnt í gögn um þróun smábátaflota og löndunartölur innan hafna fjögurra 

sveitarfélaga á tímabilinu 1995/1996 - 2015/2016. Við greininguna er notast við gögn frá 

Fiskistofu, þ.e. löndunartölur innan hafna. Tölfræðiforritið Excel var notað, nánar tiltekið 

"Pivot table" til þess að greina gögnin. Við úrvinnslu á gögnunum var úrtak báta þrengt, en 

þeir bátar sem lönduðu minna en sem nam 15 tonnum á þessum árum voru ekki teknir með í 

frekari úrvinnslu. Þá voru eingöngu skoðaðir bátar sem veitt hafa á línu eða handfæri. 

Ákveðið var að sýna niðurstöður í stöplaritum, því ein mynd segir meira en þúsund orð. 

Fjallað er um þær veiðiheimildir sem úthlutað var til þessara byggða fiskveiðiárin 1995/1996, 

2000/2001, 2005/2006, 2010/2011 og 2015/2016. En tölfræðileg gögn varðandi aflaheimildir 

er að finna í viðaukum 1-4.  

 Heimildaleit fór að mestu leyti fram á bókasöfnum og á vefsíðum sem geyma hvers 

kyns tímarit. Töluleg gögn voru sótt á vef Fiskistofu og gögnin meðhöndluð af höfundi. Einnig 

var haft samband við aðila úr sveitarfélögum þessara fjögurra hafna við heimildaleit. Lög um 

stjórn fiskveiða voru einnig rakin á vefsíðu Alþingis.  
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3. Saga smábátaútgerðar og fiskveiðistjórnunar á 

Íslandi. 
3.1. Fyrr á öldum 

 
Í Landnámabók er vitnað í veiðimennsku Flóka Vilgerðarsonar á þennan veg:  

Þá var fjörðrinn fullr af veiðiskap, og gáðu þeir eigi fyrir veiðum at fá heyjanna, ok dó allt 

kvikfé þeira um veturinn. 

Þetta er elsta skráða heimild sem vitað er til um fiskveiðar við Íslandsstrendur, nánar tiltekið í 

Vatnsfirði vestur. Greina má á þessu að fiskgnægð hefur verið bæði í ám, vötnum og á sjó á 

þessum tíma. Ekki er vitað hvers konar fisk menn veiddu við landnám en líklegt þykir að veiðst 

hafi silungur í vötnum og ám, en hvítfiskur í sjó (Jón Þ. Þór, 1997). 

 Allt frá landnámsöld hafa smábátar verið notaðir á veiðum við strendur landsins. 

Líklegt þykir að svokallaðir eftirbátar hafi fyrst verið notaðir til veiða hér en það eru bátar sem 

dregnir voru á eftir skipum sem sigldu hingað frá öðrum löndum. Þetta voru einhvers konar 

björgunarbátar sem rúmuðu áhöfnina ef til þess kæmi að yfirgefa þyrfti knerrina. Fljótlega er 

þó talið að menn hafi farið að smíða sér hentugri báta til þess að róa á nærlæg fiskimið enda 

hafa þeir menn sem komu hingað kunnað eitt og annað þegar kom að bátasmíðum. 

Landnámsmenn eru taldir hafa þekkt vel til fiskveiða vegna þess hvaðan þeir komu og talið er 

mjög sennilegt að þeir hafi gripið með sér færi og öngla til að geta veitt. Flestir landnámsmenn 

eru taldir vera frá norður og vestur Noregi og á þessum árum var nýting sjávarafurða þar orðin 

vel þekkt og mikilvæg grein í búskap þeirra. Líklegt þykir að fiskveiðar hafi þó eingöngu verið 

hliðargrein búfjárræktunar fyrst um sinn og fiskveiðar mest megnis verið stundaðar þegar fór 

að hægjast á bústörfum. Líklegast að vori þegar veður fór að lagast og fiskur fór að koma á 

hrygningarslóðir (Jón Þ. Þór, 1997). 

 Framfarirnar sem orðið hafa síðan á þessum upphafstímum í íslenskri smábátaútgerð 

eru mikilfenglegar. Í dag er það alls ekki víst að þegar komið er í sjávarþorp að fólk sjái þar 

viðarbáta. Í dag eru flest allir bátar sem notaðir eru við veiðar úr trefjaplasti eða stáli, þó eru 

enn til einstaka viðarbátar. Á árum áður voru heldur engin fiskileitartæki heldur einungis 

hyggjuvit og reynsla sem virka átti. 
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3.2. Vélvæðing 20. aldarinnar 
Vélvæðingin í upphafi 20. aldar hafði þau áhrif að menn fóru að kaupa vélar í gamla báta sem 

og að smíða nýja báta og knýja þá áfram með vélum. Ætla má að þetta hafi verið miklar 

umbætur fyrir smábátasjómenn. Nú gátu þeir leitað dýpra eftir afla og höfðu því meiri 

möguleika á bættum lífsgæðum. Eins voru þeir ekki bundnir við heimahöfn sína heldur gátu 

þeir farið nær hvert á land sem er til að sækja fisk.  

Vélbátum undir 12 brl. fjölgaði ört á árunum 1903-1912 en árin eftir það og allt fram til 1926 

stóð fjöldi þeirra í stað. Á þessum tíma voru þeir orðnir rúmlega 400 talsins. Tímabilið 1924 

til 1930 var fjölgun báta svo enn meiri og árið 1930 voru þeir orðnir 787 talsins. Margar 

heimildir geta þess að afli hafi verið tregur á grunnslóð snemma á þriðja áratugnum, en 

aflabrögð hafi þó verið góð á dýpra sævi. Seinni hluta áratugsins var þessu öfugu farið og afli 

mjög góður á grunnslóð og má þetta líklega rekja til sjávarhita þó ekki sé það vitað með vissu. 

Á þessum árum voru menn ennþá að veiða á línu og handfæri en einnig brugðu Norðlendingar 

á það ráð að veiða síld í þar til gerð reknet á haustin og þá sérstaklega ef síldin var ekki í stórum 

torfum heldur dreifð um allt haf (Sigfús Jónsson, 1984).  

 Við seinni heimstyrjöld og að henni lokinni var lítið sem ekkert um endurnýjun að ræða 

í smábátaflota landsmanna og útgerðin dróst heldur saman. Ástand bátanna sem voru orðnir 

gamlir var ekki gott, skipasmíðastöðvar önnuðu ekki eftirspurn vegna viðhalds og erfiðlega 

gekk að fá varahluti. Þegar þarna er komið við sögu voru veiðar mest stundaðar með línu, 

handfærum og netum (Sigfús Jónsson, 1984). 

 
3.3. Stjórn fiskveiða og helstu breytingar henni tengdri 

 
Ef litið er á söguna og farið aftur til ársins 1968 þegar síldin var ofveidd og hvarf í framhaldinu, 

má segja að mikilvægi fiskveiðistjórnunnar við Ísland hafi fyrst gert vart við sig. Síldveiði úr 

norsk-íslenska síldarstofninum hrundi þá úr 800 þúsund tonnum niður í næstum ekki neitt. 

Þetta hafði gífurleg áhrif á íslenska síldarbæi og þjóðina alla bæði hvað varðaði atvinnu- og 

efnahag, en tæplega helmingur útflutningstekna Íslendinga hafði verið vegna síldarafurða og 

áhrifin á hagsæld þjóðarbúsins því mikil. Síldin var ofveidd og þeir sem helst voru bornir fyrir 

sökinni á þessum hörmungum voru síldarveiðimennirnir sjálfir, Norðmenn, Íslendingar og 

Sovétmenn. Ofveiðina mátti að hluta til rekja til tækninýjunga, t.a.m. tilkomu kraftblakkarinnar 

og hljóðsjárinnar (ASDIC) (Síldarminjasafn Íslands, e.d.).  

 Árið 1975 markaði tímamót ef svo má segja í stjórnun fiskveiða á botnfisktegundum. 

Stuttu eftir að landhelgi Íslands var færð út í 200 sjómílur kom út hin svokallaða „Svarta 
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skýrsla“ Hafrannsóknarstofnunar, en hún sýndi dökka mynd af ástandi þorskstofnsins og 

horfum næstu ára ef ekkert yrði að gert. „Svarta skýrslan“ sýndi enn fremur að þorskstofninn 

væri verulega ofveiddur og þörf væri á breytingum. 1. desember 1976 náðist samkomulag við 

Breta að þeir hyrfu úr landhelgi Íslands eftir mörg hundruð ára veiðar við Íslands strendur. Til 

að byrja með var gripið til svokallaðs skrapdagakerfis til að takmarka veiðar á þorskstofninum, 

kerfið var við lýði frá 1977-1983. Skipum var þá úthlutað svokölluðum skrapdögum, en þá 

daga mátti þorskur ekki fara yfir 15% af heildarafla. Einnig var þó lokað fyrir smáfiskssvæði 

og tímabundnar skyndilokanir til að hefta sókn í þorskinn. Þetta hafði þó þau vandamál í för 

með sér að útgerðarmenn fjárfestu í öflugri bátum og veiðarfærum til þess að nýta daga sína á 

sem bestan máta. Skrapdagakerfið rann því sitt skeið árið 1983 og við tók kvótakerfi en innan 

þess var skipum úthlutað aflahlutdeild sem miðaðist við afla þeirra síðustu þrjú ár á undan. 

 Aflahlutdeildirnar voru ekki framseljanlegar á þessum tíma og þeir sem svo kusu gátu 

valið að vera frekar í sóknarmarki sem um nokkurt skeið var rekið til hliðar við 

aflamarkskerfið. Lausir endar voru því á kerfinu sem leiddi til þess að oftast var veitt umtalsvert 

umfram tillögur Hafró (Arnaldur Indriðason, 1998).   

 Árin 1990 og 1991 var ákveðið að öllum fiskiskipaflotanum yrði komið undir eitt 

aflamarkskerfi og það yrði framseljanlegt (e. Individual transferable quota system). Á þessu 

var þó gerð sú undantekning að bátar sem voru undir 6 brúttótonnum skyldu vera í svokölluðu 

sóknarmarki (sóknardagakerfi). Margir útgerðarmenn brugðu þá á það ráð að kaupa 

fullkomnari báta og veiðarfæri svo afli þessara báta fór oftast langt fram úr viðmiðunarkvóta. 

Ýmsar breytingar voru gerðar á sóknarmarkinu á meðan það lifði, t.a.m. var reynt að hefta afla 

þessa útgerðarflokks með því að fækka sóknardögum en það dugði ekki til. Árið 2004 var 

sóknarmarkið aflagt og við tók krókaaflamarkskerfið, kerfið var sérsniðið bátum sem ekki voru 

lengri en 12 metrar og innan við 15 brúttótonn að stærð. Áfram var einungis leyfilegt að kaupa 

og flytja aflaheimildir innan kerfisins og eða úr aflamarki í krókaaflamark en ekki öfugt. Árið 

2013 voru enn fremur gerðar þær breytingar að innan krókaaflamarks máttu bátarnir verða 15 

metra langir og allt að 30 brúttótonn að stærð (Jónas R. Viðarsson, Marvin Ingi Einarsson, 

Sigurður Örn Ragnarsson o.fl. 2018).  

 Á síðustu öld var mjög algengt að bátar sem flokkuðust undir smábáta væru smíðaðir 

úr timbri, stáli eða trefjaplasti. Timbur- og stálbátar eru vart smíðaðir lengur vegna þess hve 

mikið hagkvæmara er að viðhalda trefjaplastinu. Með tilkomu trefjaplastsins voru í kjölfarið 

smíðaðir hraðfiskibátar og var það bylting fyrir smábátasjómenn. Styttri tíma tók að sigla á 

miðin heldur en á hæggengum stál og timburbátunum. Samhliða þessu hafa vélar bátanna 

gjörbreyst. Í dag eru þær fyrirferðarminni og aflmeiri, í nýjustu smábátunum eru dæmi um að 
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í þeim séu tvær 500 hestafla vélar. Á árunum 1995-2019 hefur einnig orðið mikil breyting á 

búnaði um borð í smábátum. Tækninni fleytir fram eins og í öðru og eru tækin sem búið er við 

í dag, mun fullkomnari en þau sem fyrir voru. Í nýjustu bátunum eða allt frá því árinu 2003 er 

menn hófu að smíða yfirbyggðu beitningarvélabátana hafa siglingatæki og dýptarmælar verið 

tengdir inn á stóra tölvuskjái sem skilar sér í þægilegri vinnu en áður fyrir skipstjóra.  

 Á árunum sem um ræðir í þessari rannsókn hafa bátarnir mótast af þeim „þökum“ sem 

sett hafa verið innan fiskveiðistjórnunarkerfisins fyrir smábáta. Í sóknarmarki tíunda áratugsins 

var markmiðið að smíða báta undir annars vegar 6 brúttótonnum og hins vegar 10 

brúttótonnum. Þegar krókaflamarkið var sett á færðist viðmiðið upp í 15 brúttótonn og 12 metra 

að lengd. Árið 2013 voru viðmiðin rýmkuð enn frekar upp 30 brúttótonn og 15 metra. Margir 

útgerðaraðilar létu smíða öfluga báta fyrir sig og seldu frá sér minni báta sem þeir áttu fyrir. 

Þegar menn tóku upp á þessu var það auðséð að þessir bátar gátu fiskað töluvert meira en 

bátarnir sem fyrir voru. Dæmi eru um það að yfirbyggðir 15 bt. bátar hafi fiskað yfir 1000 tonn 

og jafnvel nær 2000 tonnum á einu fiskveiðiári og nú er svo komið að „ofursmábátar“ á borð 

við Sandfell SU eru að nálgast 3000 tonna afla á ári. Þessi þróun hefur leitt til aukinnar 

samþjöppunar á aflaheimildum. Aðilar sem áttu stærri bátana keyptu þá jafnan heimildir af 

þeim sem minni báta áttu og leiddi það til þess að margir smábátaeigendur hættu rekstri. Þeir 

áttu þó bátana áfram í mörgum tilfellum en eftir sátu þeir óhreyfðir, bundnir við bryggjur 

landsins (Jónas R. Viðarsson, munnleg heimild, 4. apríl 2019). 

3.3.1. Fiskveiðistjórn tímabilið 1990-1999.  
15. maí árið 1990 markaði tímamót í íslenskum sjávarútvegi en þá gengu í gildi ný lög um 

stjórn fiskveiða. Lög þessi áttu að gilda í ótakmarkaðan tíma en í þeim sagði þó að endurskoða 

ætti þau fyrir lok ársins 1992. Bátar sem verið höfðu í sóknarmarki fengu úthlutað aflamark og 

ef þeir voru lágir í aflamarki var þeim úthlutað bótum sem jafngiltu 40 prósentum af því sem 

þá vantaði upp á til að ná meðaltali innan þeirra flokks. Í lögunum var kveðið á um að ef selja 

ætti skip og aflaheimildir úr byggðalögum að sveitarfélögum væri gefin forkaupsréttur. 

Smábátar á stærðarbilinu 6-10 brl. var komið fyrir innan aflamarks á meðan bátar sem voru 

undir 6 brl. fengju eingöngu að veiða með tilsettum leyfum. Fiskiskipaflotinn var of stór á 

þessum tíma og var frekari fjölgun báta stöðvuð með því að einungis væri hægt að skrá nýja 

báta í staðinn fyrir þá sem fyrir voru og aflaheimildir flyttust þá frá bát á bát. Í viðbót við þetta 

var óheimilt að endurnýja báta sem fyrir voru með stærri bát, rúmtala varð að vera sú sama. 

Smábátasjómenn með báta undir 6 brl. gafst svo kostur á að velja milli tveggja kerfa fyrir árin 

1991 til 1993. Eingöngu var heimilt að veiða með línu eða handfærum. Kerfin sem um ræddi 
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voru aflamark og krókaleyfi. Árin 1991 - 1993 voru í raun viðmiðunarár fyrir þessa báta og var 

þeim í kjölfarið úthlutað aflaheimildum frá og með fiskveiðiárinu 1994/1995. Það var svar 

ráðamanna til að reyna að koma í veg fyrir að aflahlutdeild smábátasjómanna hækkaði enn 

frekar, en á þessum þrem viðmiðunarárum hækkaði aflahlutdeild smábátaflotans að meðaltali 

um 25% sé miðað við þá aflahlutdeild sem þeim var úthlutað árið 1991.  

 Fiskveiðiárið 1991/1992 var gert ráð fyrir að 265 þús tonn yrðu veidd af þorski, en 272 

þús. tonn komu hins vegar að landi; og þar af 21 þús. tonn frá krókaleyfisbátum. Hins vegar 

hafði verið gert ráð fyrir að afli smábátaflotans yrði einungis 6 þús tonn. Fiskveiðiárið 

1992/1993 endurtók sagan sig. Áætlaður heildarafli var 205 þús. tonn af þorski, en þegar uppi 

var staðið veiddust 240 þús. tonn. Aftur var litið á smábátana en aflahlutdeild þeirra var mjög 

lítil af heildaraflamarkinu. Það sama var uppi á teningnum ári seinna, þegar gert var ráð fyrir 

155 þús. tonna heildarþorskafla, en á land komu 196 þús. tonn. Skýringin enn og aftur 

smábátarnir.  

 Í maí mánuði árið 1994 var lögum um stjórn fiskveiða breytt á þann hátt að hámark var 

sett á línutvöföldun smábátana fyrir tímabilið nóvember-febrúar hvers fiskveiðiárs. Aflinn færi 

ekki yfir 34 þús. tonn af ýsu og þorski. Viðmið afla krókabátanna var hækkað í ríflega 20 þús. 

tonn og ef afli færi yfir það yrði hert enn frekar að þeim með fjölgun banndaga. En þeir voru á 

þessum tíma 80 talsins. Tveimur mánuðum seinna voru sett lög fyrir næstkomandi fiskveiðiár, 

1994/1995. Banndögunum var fjölgað í 136 og heildarafli skyldi ekki verða meiri en 155 þús. 

tonn. En þrátt fyrir þessi lög og reglugerðir varðandi krókabátana varð afli þeirra enn og aftur 

meiri en gert var ráð fyrir. Má því segja að banndagarnir hafa í raun bara eflt kappsemi þessara 

einstaklinga í veiðunum.  

 Árið 1995 var enn og aftur gerð breyting á lögunum, viðmiðunarafli krókabáta skyldi 

hækkaður í 21.500 tonn og engin breyting yrði þó leyfilegur þorskafli yrði hækkaður eða 

lækkaður. Krókabátar voru annaðhvort í þorskaflahámarki eða á viðbótarbanndagakerfi. 

Þorskaflahámarksbátum voru bannaðar veiðar í 136 daga á ári, en bátar í 

viðbótarbanndagakerfinu var bannað að veiða í 176 daga á ári. Enn var gerð breyting þann 1. 

febrúar 1996, þá tóku sóknardagar við af viðbótarbanndagakerfinu. Tímabilið 1. febrúar 1996 

til 31. ágúst höfðu þessir bátar 47 daga þar sem þeir máttu sækja sjóinn.  

 Heimilaðar voru veiðar á 155 þús. tonnum fiskveiðiárið 1995/1996 en aflinn varð 170 

þús. tonn. Stjórnvöld fundu sig því knúin til breytinga, línutvöföldunin frá nóvember til febrúar 

skildi lögð af, en skipum sem stunduðu þær veiðar skildi þó bætt tapið með aukinni 

aflahlutdeild. Hlutdeild krókabátanna átti að nema 13,9% af heildarafla í þorski, þ.e. leyfilegum 

þorskafla hvert ár. Þó aldrei undir 21.500 tonnum.  
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 Línutvöföldun var komið á árið 1984, hún snérist um það að þorskafli línubáta gilti 

einungis helming til aflamarks yfir ákveðið tímabil, en flest ár var það frá 1. nóvember til 1. 

febrúar. Þetta átti að ýta undir meiri sókn línubáta yfir háveturinn til að tryggja atvinnu í 

sjávarbyggðum sem á veiðarnar treystu. Ekki var gert ráð fyrir tvöfölduninni í 

heildaraflamarkinu og þess vegna varð helmingur línuaflans á tvölföldunartímabilinu umfram 

ráðgerðan heildarafla. Gripu stjórnvöld þá á það ráð að áætla þann afla sem línubátarnir gætu 

veitt á tímabilinu og í kjölfarið var helmingur þess afla sem reiknað var með dreginn frá 

heildarúthlutuninni.  

 Mikil tækifæri voru því fyrir útgerðaraðila að nýta sér þessa línutvöföldunina og því 

leið ekki á löngu þar til afli línubátanna fór fram úr þeim væntingum sem til þeirra höfðu verið 

gerðar. Þá var gripið á það ráð að setja hámarksafla á tímabilið og það tvöföldunartímabilið 

jafnframt stytt. Þetta hvatti þá sem veiðarnar stunduðu og því varð úr mikið kapphlaup um að 

veiða sem mest af fiski á þessu tímabili til þess að gera sem mest úr þeim heimildum sem þeir 

áttu. Ekki var allt eins og best varð á kosið varðandi það kapphlaup, meðferð og gæði aflans 

hrakaði og eins lentu margir í þeim vandræðum að kvóti þeirra var langt kominn þannig að 

ekki dugði fyrir meðaflanum. Línutvöföldunin þótti einnig skekkja samkeppni útgerða og 

breyta verðmyndun á aflaheimildum. Línutvöföldunin hafði þó ýmis önnur áhrif, svo sem þau 

að útgerðarmenn tileinkuðu sér öflugri veiðarfæri og tæknibúnað sem ekki þekktist áður hér á 

landi. Til dæmis, sigurnaglalínur, beitingarvélar, öflug fiskleitartæki o.fl., þetta leiddi meðal 

annars til þess að smíðaðir voru öflugir beitningarvélabátar sem í dag halda uppi atvinnu 

þónokkra sjávarbyggða allt í kringum landið yfir háveturinn.  

 Það má því leiða líkum að því að takmarki línutvöföldunarinnar hafi verið náð. Þegar 

línutvöföldunin var lögð af var 60% af tvöföldunarpottinum úthlutað á þau skip sem veiðarnar 

höfðu stundað. Miðað var við aflareynslu í úthlutuninni og héldu útgerðaraðilar þessari viðbót, 

henni var aldrei kippt af þeim. Svo línuívilnunin frá þessum árum er enn innan kvótakerfisins 

þó eigendaskipti hafi orðið sums staðar (Helgi Mar Einarsson, 2003).  

 Fyrir fiskveiðiárið 1996/1997 var gert ráð fyrir 26 þús. tonna afla krókabáta en þeim 

var nú skipt í þrjá flokka, það er bátar með þorskaflahámark, sóknardagabáta sem stunduðu 

veiðar með línu- og handfærum og sóknardagabáta sem eingöngu notuðu handfæri. 

Sóknardagar höfðu því alfarið leyst banndaga af hólmi, en sóknardagabátum sem eingöngu 

notuðu handfæri var úthlutað 84 sóknardögum. Sóknardögum skyldi svo fækka eða fjölga á 

næstkomandi fiskveiðiári í takt við þróun þorskafla fyrra árs.  

 Heildarafli fiskveiðiárið 1996/1997 skildi verða 186 þús. tonn, aflinn varð hins vegar 

204 þús. tonn og skýrðist það eins og áður af afla krókabáta. Steinbít og langlúru var komið 
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fyrir í aflamarkinu. Árið 1997 voru enn gerðar breytingar, hlutfallsleg hlutdeild krókabáta í 

þorskafla var minnkuð úr 13,9% í 13,75%. Þetta breytti þó ekki miklu því leyfilegur þorskafli 

á fiskveiðiárinu jókst og því heildarkvóti smábáta ekki minni en fyrra ár.  

 Í þorskaflahámarki var frá og með þessu ári leyfilegt að framselja heimildirnar til 

annarra báta í sama flokki og innan fiskveiðiársins mátti flytja 30% af úthlutun yfir á aðra báta 

innan kerfisins. Mikill afli krókabáta innan sóknardagakerfisins olli því að enn var takmarkaður 

fjöldi daga sem þeir fengu að halda til veiða. Þeir sem eingöngu fiskuðu á handfæri fengju 26 

daga en þeir sem réru með línu og handfæri fengju 20 daga. Heildarafli fyrir fiskveiðiárið 

1997/1998 var ákvarðaður 218 þús. tonn en alls komu á land 230 þús. tonn. Sandkoli og 

skrápflúra heyrðu undir aflamark frá og með þessu fiskveiðiári.  

 Miklar breytingar áttu sér stað á fiskveiðikerfum smábáta á þessum árum, árið 1998 var 

ekki undanskilið árunum þar á undan. Tvær breytingar voru gerðar en þær voru annars vegar 

að hreyfing eða flutningur aflamarks var takmarkaður við 50% af úthlutuðum þorskígildum. 

Þó gátu eigendur flutt heimildirnar milli skipa í sinni eigu óháð þessum lögum. Kvótaþing sem 

stofnað var með öðrum lögum samtímis átti að meðhöndla öll viðskipti með aflaheimildirnar. 

Í seinni lagabreytingunni síðar sama ár var sett hámark eða þak á hversu mikil aflahlutdeild 

hverrar tegundar ásamt hámarki á heildaraflahlutdeild í eigu sama aðila og tengiliða. Voru lögin 

þau að ekki var leyfilegt að eiga meira en sem nam 10% af aflahlutdeild þorsks og ýsu, 20% í 

ufsa, karfa, grálúðu, síld, loðnu og úthafsrækju. Þá var ekki leyfilegt að eiga meira en 8% af 

heildaraflahlutdeild allra tegunda, þó mátti heildaraflahlutdeild vera um 12% ef útgerð var í 

eigu margra aðila þar sem enginn átti meira en 20% hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétt í lögaðila. 

Sú breyting varð einnig að ef endurnýja átti bátana var nú heimilt að láta smíða bát sem var allt 

að 60% stærri en sá sem fyrir var. Þegar hér var komið við sögu gátu einnig öll skip og bátar 

sem haffæraskírteini höfðu fengið veiðileyfi en ekki eingöngu þau skip sem voru við veiðar í 

upphafi kvótasetningar. Breyting varð á í sóknardagakerfinu fiskveiðiárið 1999/2000 að nú 

gátu bátarnir aftur valið milli tveggja kerfa, annars vegar óbreytt frá fyrra ári. Þá væru 

sóknardagar þeirra báta sem völdu að veiða með línu og handfærum 32 dagar, en þeir sem 

eingöngu veiddu með handfærum fengju 40 daga. Bátar máttu þó ekki fiska meira en sem nam 

30 tonnum af óslægðum þorski. Hitt valið var handfærakerfi sem hafði engar aflatakmarkanir, 

23 daga mátti sækja og veiða eins og hægt væri. Þetta kerfi stóð yfir á tímabilinu 1. apríl til 31. 

október (Birgir Þór Runólfsson, 1999).  
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3.3.2. Fiskveiðistjórn tímabilið 2000-2017 
Ný öld markaði nýtt upphaf fyrir smábátasjómenn, sóknardagakerfið og 

þorskaflahámarkskerfið eins og þau lögðu sig voru lögð niður og við tóku sóknardagakerfi með 

framseljanlegum sóknardögum og krókaflamarkskerfið sem enn er við lýði í dag, árið 2019. 

 Öllum bátum innan sóknardagakerfisins var úthlutað kvóta í þorski, ýsu, ufsa og 

steinbít. Aðilum innan sóknardagakerfisins var úthlutað 21 degi í stað 23 árið áður. Bátar innan 

krókaflamarkskerfisins fengu allir jafna hlutdeild í ýsu, ufsa og steinbít en í þorski var þeim 

úthlutað út frá veiðireynslu frá fiskveiðiárunum 1998/1999 og 1999/2000. Sú veiðireynsla 

hafði 80% vægi við kvótasetninguna en eldri viðmiðun 20%. Varð það þannig að úthlutanir 

urðu frá 500 kg. og upp í 30 tonn af þorski. En heildarpottur þessara báta 3.400 tonn miðað við 

að heildarafli þorsks stæði í 250 þús. tonnum.  

 Fyrir þá smábáta sem enn voru í aflamarki var allt óbreytt fram til fiskveiðiáramótanna 

1999/2000 en þá yrðu þeir kvótasettir í ýsu, ufsa og steinbít. Viðmiðunin yrði aflareynsla 1996, 

1997 og 1998 þar sem árið 1998 væri látið vega tvöfalt á móti hinum árunum. Almanaksárin 

1996-1998 áttu að skera úr um hvert heildarhlutfall krókabáta af heildar hlutdeildinni yrði í 

öllum þessum tegundum. Vegna samdráttar í sjávarútvegi lentu nokkur byggðarlög í 

vandræðum á þessum árum. Það var því ákveðið að á fiskveiðiárunum 1999/2000 og 

2005/2006 fengi Byggðastofnun árlega 1500 þorskígildistonn til ráðstöfunar og átti að úthluta 

þeim til að styðja við þau byggðarlög sem í vanda höfðu lent. Aflaheimildirnar voru í þorski, 

ýsu, steinbít og ufsa. Þegar heildaraflamark hafði verið ákveðið ár hvert voru þessi 1500 tonn 

dregin frá og þeim svo skipt á grundvelli aflahlutdeildar (Birgir Þór Runólfsson, 1999).  

 Í lögum sem sett voru 27. apríl árið 2000 var Fiskistofu gert það skylt að innheimta 

gjald til Þróunarsjóðs sjávarútvegsins af hverju úthlutuðu þorskígildistonni. Gjaldið átti að 

greiðast af eigendum bátanna og nema 1.230 kr. og miðast við verðmætahlutfall hverrar 

tegundar samkvæmt lögum um veiðieftirlitsgjald. Ef ekki var greitt innan mánaðar eftir 

gjalddaga féll veiðileyfi bátanna niður (Lög um breytingu á gjaldtökuákvæðum nokkurra laga 

á sviði sjávarútvegs nr. 34/2000).  

 Þann 16. maí 2001 voru gerðar breytingar á lögum sem sett voru árið 1998 þess efnis 

að Kvótaþing myndi sjá um öll viðskipti með aflaheimildir lögð niður. Þess í stað var aðilum 

sem þau viðskipti stunduðu gert það skylt að tilkynna Fiskistofu um flutninginn. Í tilkynningum 

átti að koma fram upplýsingar um magn aflamarks sem flytja átti og verð, þetta var þó 

undanskilið ef flutt var á milli báta í eigu sama aðila eða einstaklings. Fiskistofa innheimti gjald 

fyrir hverja tilkynningu sem nam 2.000 kr. Áður en Fiskistofa gat staðfest flutninginn átti 
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stofnunin að fá staðfestingu frá Verðlagsstofu skiptaverðs um að fyrir lægi samningur milli 

útgerðar og áhafnar um fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum. Fiskistofu var auk þess gert skylt 

að birta daglega upplýsingar um flutning aflamarks, þar á meðal um magn eftir tegundum og 

upplýsinga um verð ef það átti við (Lög um kjaramál fiskimanna og fleira nr. 34/2001).  

 Bátum innan krókaflamarkskerfisins var heimilt að veiða úr þeim tegundum sem 

úthlutun hvers báts sagði til um ásamt tegundum sem ekki voru kvótabundnar. Þó var ráðherra 

skylt að setja reglur um leyfðan meðafla. Bátar í krókaflamarkskerfinu voru ekki stærri en sem 

nam 6 brl. eða 6 brúttótonnum (Lög um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. nr. 129/2001). 

 Árið 2002 varð breyting á stærð báta innan krókaflamarks, í staðinn fyrir 6 brúttótonn 

var nú heimilt að stækka bátana í allt að 15 brúttótonn. Á sama ári voru einnig sett lög um það 

að Fiskistofa myndi innheimta veiðigjald. Gjaldið féll á gjaldaga með þremur jöfnum 

greiðslum, 1. september, 1. janúar og 1. maí. Var eigendum skipa gert að greiða veiðigjald fyrir 

hvert þorskígildiskílógramm. Gjaldið gat þó aldrei orðið lægra en 5.000 kr. á hvert skip (Lög 

um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum nr. 85/2002).  

 Línuívilnun var tekin til laga þann 1. febrúar árið 2004. Það þýddi í raun að línuveiðar 

dagróðrabáta, þ.e. bátar sem fóru úr höfn með landbeitta línu og lönduðu í sömu höfn innan 24 

klst. áttu rétt á því að landa 16% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem á þá var reiknað 

til aflamarks. Línuívilnunin átti á hverju fiskveiðiári að takmarkast við 3.375 lestir af óslægðum 

þorski og skiptast á fjögur þriggja mánaða tímabil frá 1. september. Munurinn á línuívilnun og 

línutvöfölduninni sem áður var við lýði var sá að línuívilnunin skiptist á fjögur tímabil allt 

fiskveiðiárið en tvöföldunin á eitt tímabil. Línuívilnun gaf mönnum rétt á að landa 16% umfram 

úthlutað aflamark hvers báts á meðan línutvöföldun snérist um að bátar gátu fiskað helmingi 

meira en þeir áttu kvóta fyrir innan ákveðins tímabils. Með línuívilnun reiknaðist því 84% af 

kvóta en 16% komu umfram og töldust ekki til kvóta.  

 Fiskistofa sá um að fylgjast með línuafla og að tilkynna ráðuneyti hvenær líklegt mátti 

telja að viðmiðunarmagni innan hvers tímabils yrði náð. Í framhaldi af því tilkynnti ráðuneytið 

hvenær pottur tímabilsins var búinn og þorskafli reiknaðist að fullu til aflamarks fram til næsta 

tímabils. Sama gilti um ýsu og steinbít (Lög um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, nr. 

147/2003).  

 Frá upphafi fiskveiðiársins 2004/2005 var öllum krókabátum sem leyfi höfðu til veiða 

með dagatakmörkunum gert að stunda veiðar með krókaflamarki. Hverjum bát skyldi 

úthlutaðar varanlegar sóknarheimildir innan krókaflahlutdeildar frá og með nýju fiskveiðiári. 

Krókaflahlutdeildin var byggð á aflareynslu annað hvort fyrir fiskveiðiárið 2001/2002 eða 

árinu 2002/2003 en útgerð gat valið milli þessara tveggja fiskveiðiára. Þrátt fyrir þessi lög var 
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þeim bátum sem endurnýjaðir voru á fiskveiðiárinu 2002/2003 úthlutað 18 sóknardögum á 

fiskveiðiárinu 2004/2005 og í framhaldi af því skildi úthluta þeim krókaflahlutdeild. Þegar 

þessir bátar höfðu lokið af sínum 18 dögum var sóknardagakerfið lagt niður að fullu (Lög um 

stjórn fiskveiða, með síðari breytingum nr. 74/2004). 

 Samanlögð krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða 

lögaðila, eða í eigu tengdra aðila má ekki vera meiri en 4% af þorski og 5% af ýsu og einnig 

ekki meira en sem nemur 5% af heldarverðmæti krókaaflahlutdeildar (Lög um stjórn fiskveiða, 

með síðari breytingum nr. 116/2006). Á Alþingi þann 14. desember árið 2007 voru samþykkt 

lög er vörðuðu veiðigjöldin sem sett höfðu verið á nokkrum árum áður. Á fiskveiðiárunum 

2007/2008 og 2008/2009 átti samkvæmt nýju lögunum að sleppa útgerðum við að greiða 

veiðigjöld. Þau veiðigjöld sem greidd höfðu verið til Fiskistofu skildi stofnunin endurgreiða 

(Lög um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum 151/2007). 

 Þann 18. júní árið 2009 voru samþykkt lög á Alþingi um strandveiðikerfið eins og flestir 

þekkja það. Þau snérust um það að í júní, júlí og ágúst yrði heimilt að veiða á handfæri sem 

næmi 3.955 lestum af óslægðum þorski í viðbót við þær aflaheimildir sem úthlutað var fyrir 

fiskveiðiárið 2008/2009. Þessi afli átti hvorki að reiknast til aflamarks né krókaflamarks þeirra 

fiskiskipa sem þessar veiðar stunduðu. Landinu var skipt niður í 4 svæði A, B, C og D. Misjafnt 

var hversu há úthlutunin var eftir landsvæðum en hæðst var svæði A með 1.316 tonn og lægst 

svæði D með 690 tonn. 

 Ráðherra átti að fara með valdið hversu mikið yrði úthlutað í hverjum mánuði fyrir 

hvert svæði og einnig var skipum sett sú regla að einungis yrði róið 4 daga vikunnar, frá 

mánudegi til fimmtudags. Óheimilt var að veiða frá föstudegi til sunnudags. Hver veiðiferð 

mátti að hámarki standa í 14 klst., ekki var heimilt að veiða með fleiri en 4 handfærarúllum og 

heimilisfesti útgerðar stjórnaði því á hvaða svæði bátur skildi vera. Enn fremur var það regla 

að ekki væri heimilt að draga að landi meira en 800 kg af kvótabundnum tegundum í einum 

róðri. Sérstakt gjald þurfti að greiða til að fá að stunda þessar veiðar og hljóta 

strandveiðiréttindi (Lög um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum 66/2009).  

 Tæpu ári seinna var bætt heimildum inn í strandveiðikerfið. Einnig var veiðitímabilið 

lengt og maí mánuði bætt inn í lög. Nú var heimilt að veiða 6.000 lestir á tímabilinu 1. maí til 

31. ágúst. Einungis var leyfilegt að veita eitt leyfi fyrir hvern eiganda þannig að einstaklingur 

sem átti tvö eða fleiri fiskiskip gat ekki fengið leyfi til strandveiða á nema eitt skipa sinna. 

Hverju fiskiskipi var heimilt að landa 650 kg í þorskígildum talið í hverri veiðiferð, 150 kg. 

minna en árinu áður. Ef því var ekki framgengt átti Fiskistofa að veita áminningar og ef bátar 
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komu ítrekað með í land meira en leyfilegt var átti að svipta þá leyfinu (Lög um stjórn fiskveða, 

með síðari breytingum (strandveiðar) 32/2010). 

 Á fiskveiðiárunum 2010/2011 til 2017/2018 var smábátum einnig úthlutaður kvóta í 

makríl. Makríl var þá veiddur á handfæri af smábátum og hafði ráðherra til ráðstöfunar 800 

lestir af íslenskri sumargotsíld og 2.000 lestir af makríl sem allar voru ætlaðar smábátum (Lög 

um stjórn fiskveiða nr.116/2006). Þann 23. júní var ákveðið að grípa til þess ráðs að 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra gæti stöðvað flutning aflaheimilda úr einstökum 

sveitarfélögum/byggðarlögum. Það er ef um væri að ræða fimmtung eða meira af þeim 

aflaheimildum sem úthlutað var í sveitarfélögunum/byggðarlögunum. Þetta var gert vegna þess 

hve neikvæð áhrif slíkt myndi hafa á búsetu og atvinnumöguleika innan þessara sveitarfélaga. 

Í þessu samhengi var einnig verið að setja lög sem vörðuðu byggðakvóta. Óheimilt væri að fá 

úthlutað byggðakvóta og framselja hann (Lög um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum 

(byggðakvóti, ráðstöfun aflaheimilda) nr.74/2010). 

 Enn var lögum um stærð smábáta breytt þegar samþykkt voru lög á Alþingi þann 2. júlí 

2013 þess efnis að þeir bátar sem öðlast gætu veiðileyfi innan krókaflamarkskerfisins þyrftu 

að vera styttri en 15 metrar og minni en 30 brúttótonn. Sem sagt, tvöföldun á brúttótonnum frá 

því sem áður var og lenging um 3 metra leyfileg frá stærstu bátunum innan kerfisins. Einnig 

var það samþykkt að frá 2013/2014 til 2017/2018 hefði Byggðastofnun aflaheimildir sem námu 

1.800 þorskígildislestum til úthlutunar byggðarlögum sem stóðu illa vegna samdráttar í 

sjávarútvegi. Hafa skildi samráð við sveitarstjórnir þessara byggðarlaga um hvernig skildi 

úthluta heimildunum sem voru í þorski, ýsu, steinbít og ufsa (Lög um stjórn fiskveiða 

nr.82/2013).   
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4. Samþjöppun innan krókaaflamarkskerfisins. 
Innan krókaaflamarksins þar sem þeir bátar sem hér er um rætt tilheyra eru strangar reglur 

varðandi veiðarfæri. Eingöngu er heimilt að veiða kvótabundinn botnfisk, annað hvort með 

handfæri eða línu. Þorskur, ýsa, steinbítur og ufsi eru þær tegundir sem að mestu eru bundnar 

kvóta innan krókaaflamarksins en þó eru fleiri tegundir í minna mæli.  

 Þegar smábátar sem voru yfir 6 brúttótonnum fóru í aflamarkið árið 1991 var heimilt 

fyrir stærri útgerðir að kaupa upp heimildir þessara báta vegna þess að þeir voru innan sama 

kerfis. Með tilkomu krókaaflamarksins uppúr aldamótum n.t.t. árið 2001, hvarf þessi vandi. 

Það hefur þó komið á daginn að innan krókaaflamarksins geta útgerðirnar orðið stórar líka og 

þeir stóru kaupa þá litlu upp og var þannig komið fyrir greininni árið 2017 að tíu stærstu 

útgerðaraðilarnir innan krókaaflamarksins áttu 38% af kvótanum og jafnframt áttu 50 stærstu 

smábátaútgerðirnar samanlagt 83% af heildarkvóta í krókaaflamarki. Þetta eru rosalegar tölur 

í stóra samhenginu og þetta segir okkur að gríðarleg samþjöppun hefur orðið á þeim fáu árum 

sem krókaaflamarkið hefur verið við lýði (Kjartan Stefánsson, 2017). 

 Fiskveiðiárið 2017/2018 var svo komið að tíu stærstu útgerðaraðilarnir áttu á bilinu 

2,90%-4,57% af heildarkvóta innan krókaaflamarksins. Stærsta fyrirtækið var Grunnur ehf. í 

Hafnarfirði, en af þessum 10 stærstu útgerðum eru alls þrjú fyrirtæki í Grindavík, tvö á 

Bolungarvík og Tálknafirði, Fáskrúðsfjörður, Hornafjörður og Stykkishólmur hafa hvert og eitt 

eina útgerð. Sæfell ehf sem var í 8. sæti yfir þær útgerðir sem hæsta prósentu hafði fiskveiðiárið 

2017/2018 er nú í eigu Þórsness ehf (Fiskistofa, 2017). 

 Nýjar reglugerðir um stækkanir báta innan krókaaflamarkskerfisins hafa leitt til þess að 

með stækkun bátanna fyrst árið 2002 (allt að 15 brúttótonnum) og síðar árið 2013 (allt að 30 

brúttótonnum) hafa þeir bátar þurft meiri aflaheimildir. Því hófst samþjöppunin mjög 

snögglega eftir að stækkun báta var leyfð ári eftir að krókaaflamarki var komið á. Eina tilraunin 

til hemlunar innan krókaaflamarkskerfisins er sú að þak var sett á stærð útgerða, m.ö.o. 

útgerðum er ekki heimilt að eiga meira en sem nemur 5% af heildarkvóta í krókaaflamarki. 

 Fiskveiðiárið 2016/2017 til að mynda. fiskaði aflahæsti smábáturinn Sandfell SU 

rúmlega 1.900 tonn og ári seinna tæplega 2.419 tonn. Hjá útgerðaraðilum smábáta eru ýmsar 

aðrar veiðar sem margir hverjir taka þátt í, má þar nefna grásleppuveiðar en þær veiðar hafa 

verið stundaðar við Ísland með góðum árangri. Strandveiðar hafa verið stundaðar frá árinu 

2009 og eru þónokkrir innan krókaaflamarkskerfisins sem taka þátt í þeim veiðum ásamt fjölda 

kvótalausra smábáta. Sérstakar úthlutanir á byggðakvóta drýgja kvótann fyrir þá sem hann 

hljóta og línuívilnun hljóta þeir aðilar sem eftir henni sækjast gegn því skilyrði að þeir hafi róið 
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með landbeitta línu. Línuívilnun gildir ekki um þá sem róa með beitningarvél eða línutrekt á 

bátum sínum. Þá hafa smábátar tekið þátt í veiðum á makríl með sérstökum handfærabúnaði 

og voru þær veiðar frjálsar í fyrstu en síðar hefur úthlutun verið bundin aflareynslu (Kjartan 

Stefánsson, 2017).  

 Með samþjöppun innan krókaaflamarksins er átt við að aflaheimildir safnist saman á 

færri hendur og er svo komið að fyrirtæki innan þess eru farin að þrýsta á að þakið sé hækkað 

og/eða að kerfin, aflamark og krókaaflamark verði sameinuð. Fyrirtækið Jakob Valgeir ehf. í 

Bolungarvík var t.a.m. við upphaf fiskveiðiársins 2018/2019 með úthlutun 3.152 

þorksígildistonna sem nemur 6,42% af heildarúthlutun og er því 1,42% yfir því hámarki sem 

lög segja til um (Fiskistofa, 2019d). Samþjöppunin sést líklega einna best á töflum sem 

Fiskistofa hefur gefið út undanfarin ár með lista yfir kvótastöðu 50 stærstu fyrirtækjanna í 

krókaaflahlutdeild ár hvert. Hér að neðan má sjá fjórar töflur sem gefnar hafa verið út við 

upphaf fiskveiðiáranna 2015/2016-2018/2019, þó eru töflur Fiskistofu hér minnkaðar niður í 

tíu stærstu fyrirtækin hvert ár: 
Tafla 1 - Aflahlutdeild og prósenta af heildarúthlutun 10 stærstu útgerðafélaga krókaaflamarks fiskveiðiárið 2018/2019 
(Fiskistofa, 2018). 

Hámarks leyfileg hlutdeild (Lög nr. 116-2006 13. gr.):  5,00% 4,00% 5,00% 

Nr. Eigandi Þorskígildi Hlutfall 
í heild 

Hlutfall í 
þorski % 

Hlutfall 
í ýsu % 

1 Jakob Valgeir ehf 3.152.349 6,42% 6,08% 7,77% 
2 Grunnur ehf. 2.274.068 4,63% 3,99% 4,94% 
3 Einhamar Seafood ehf. 2.012.445 4,10% 4,00% 5,00% 
4 Stakkavík ehf. 2.002.376 4,08% 4,00% 4,99% 
5 Hjálmar ehf. 1.891.883 3,85% 4,00% 4,60% 
6 Útgerðarfélagið Vigur ehf. 1.837.931 3,74% 3,85% 3,80% 
7 Sæfell hf. 1.759.528 3,58% 3,89% 2,73% 
8 GPG Seafood ehf. 1.506.608 3,07% 3,50% 2,61% 
9 Kleifar ehf. 1.409.483 2,87% 3,83% 0,06% 

10 Þórsberg ehf. 1.393.458 2,84% 3,33% 1,58% 
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Tafla 2 - Aflahlutdeild og prósenta af heildarúthlutun 10 stærstu útgerðafélaga krókaaflamarks fiskveiðiárið 2017/2018 
(Fiskistofa, 2017). 

Hámarks leyfileg hlutdeild (Lög nr. 116-2006 13. gr.):  5,00% 4,00% 5,00% 

Nr. Eigandi Þorskígildi Hlutfall 
í heild 

Hlutfall í 
þorski % 

Hlutfall 
í ýsu % 

1 Grunnur ehf 2.093.885 4,57% 3,99% 4,94% 
2 Jakob Valgeir ehf 1.885.079 4,11% 4,00% 4,96% 
3 Einhamar Seafood ehf 1.875.553 4,09% 4,00% 5,00% 
4 Stakkavík ehf 1.867.460 4,07% 4,00% 4,99% 
5 Salting ehf. 1.860.245 4,06% 3,57% 5,15% 
6 Hjálmar ehf 1.749.047 3,82% 4,00% 4,60% 
7 Útgerðarfélagið Vigur ehf. 1.727.493 3,77% 3,85% 3,80% 
8 Sæfell hf 1.707.500 3,72% 3,99% 2,99% 
9 Kleifar ehf. 1.367.819 2,98% 3,83% 0,06% 

10 Þórsberg ehf 1.328.065 2,90% 3,33% 1,58% 
 
Tafla 3 - Aflahlutdeild og prósenta af heildarúthlutun 10 stærstu útgerðafélaga krókaaflamarks fiskveiðiárið 2016/2017 
(Fiskistofa, 2016). 

Hámarks leyfileg hlutdeild (Lög nr. 116-2006 13. gr.): 5,00% 4,00% 5,00% 

Nr. Eigandi Þorskígildi Hlutfall í 
heild 

Hlutfall í 
þorski 

Hlutfall í 
ýsu 

1 Stakkavík ehf 1.928.066 4,41% 4,00% 4,99% 
2 Salting ehf 1.847.161 4,23% 3,69% 5,00% 
3 Jakob Valgeir ehf 1.803.613 4,13% 4,00% 4,96% 
4 Einhamar Seafood ehf 1.776.387 4,06% 4,00% 5,00% 
5 Útgerðarfélagið Vigur ehf. 1.644.466 3,76% 3,85% 3,80% 
6 Grunnur ehf 1.539.785 3,52% 3,48% 4,67% 
7 Kleifar ehf. 1.307.565 2,99% 3,83% 0,06% 
8 Bergdís ehf 1.267.803 2,90% 3,32% 1,58% 
9 Sæfell hf 1.209.340 2,77% 2,91% 2,73% 

10 Hjálmar ehf 1.173.673 2,69% 2,85% 3,11% 
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Tafla 4 - Aflahlutdeild og prósenta af heildarúthlutun 10 stærstu útgerðafélaga krókaaflamarks fiskveiðiárið 2015/2016 
(Fiskistofa, 2015)  

Hámarks leyfileg hlutdeild (Lög nr. 116-2006 13. gr.): 5,00% 4,00% 5,00% 

Nr. Eigandi Þorskígildi Hlutfall í 
heild 

Hlutfall í 
þorski 

Hlutfall í 
ýsu 

1 Stakkavík ehf 3.171.207 7,09% 6,80% 8,10% 
2 Jakob Valgeir ehf 1.859.892 4,16% 4,00% 4,96% 
3 Einhamar Seafood ehf 1.801.305 4,03% 3,95% 4,93% 
4 Útgerðarfélagið Vigur ehf. 1.703.190 3,81% 3,85% 3,80% 
5 Grunnur ehf 1.325.343 2,96% 2,76% 4,49% 
6 Sigurbjörg ehf 1.222.247 2,73% 2,25% 3,52% 
7 Sæfell hf 1.221.585 2,73% 2,91% 2,73% 
8 Kleifar ehf. 1.119.634 2,50% 3,28% 0,13% 
9 Salting ehf 1.077.219 2,41% 2,08% 2,81% 

10 Nesver ehf 1.057.739 2,36% 2,15% 2,33% 
 

Eins og upplýsingar hér í töflunum að ofan gefa til kynna er því ansi hátt hlutfall innan 

krókaaflahlutdeildar ár hvert í eigu nokkurra útgerðaraðila. Annað fyrirtæki sem farið hefur 

yfir þakið er fyrirtækið Stakkavík ehf. en þeir löguðu stöðu sína með því að selja dótturfyrirtæki 

Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði línubátinn Óla á Stað GK ásamt 1.164 tonna kvóta í 

krókaaflamarkskerfinu. En báturinn fékk þá nýtt nafn, Sandfell SU (Hjörtur Gíslason, 2016).  

 Fiskveiðiárið 2018/2019 voru tíu stærstu fyrirtækin með 39,18% heildarúthlutunar, 

2017/2018 voru þau með 38,09%, 2016/2017 35,45% og 2015/2016 alls 34,78%. Á þessu má 

sjá að eignarhald hækkar ár frá ári og má því glögglega sjá hver þróunin er, þeir stærri verða 

enn stærri. Í þorskígildum talið hefur heildarúthlutun tíu stærstu fyrirtækjanna vaxið frá 

tæplega 15.560 þorskígildistonnum og upp í 19.240 þorskígildistonn. Taka verður þó inn í 

reikninginn að heildarúthlutun er ekki alltaf sú sama og því gefur hlutfall af heildarúthlutun 

bestu mögulegu mynd sem hugsast getur.  

 Sú þróun hefur einnig orðið að fiskvinnslan hefur keypt upp fyrirtæki og haslað sér völl 

innan smábátaútgerðar. Stærri fyrirtæki í aflamarki leita í auknu mæli inn í krókaaflamarkið en 

með því eru þau meðal annars að auka fjölbreytni í hráefnisöflun. Dæmi um þetta er 

Loðnuvinnslan, en mörg þessara fyrirtækja fara þá leið að stofna dótturfyrirtæki innan 

krókaaflamarks. Fyrir fiskveiðiárið 2015/2016 var staðan orðin þannig að útgerðir sem höfðu 

á bakvið sig fiskvinnslu voru með að minnsta kosti tæp 50% af heildarkvóta í krókaaflamarki 

(Svavar Hávarðsson, 2016).  

 Ef litið er aftar í söguna þá voru tíu stærstu smábátaútgerðirnar með 25% 

heildarúthlutunar árið 2005, 29% árið 2006, 31% árið 2007 og árið 2008 var hlutfallið orðið 
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36% (Svavar Hávarðsson, 2008). Þá þegar hefði því verið hægt að sjá í hvað stefndi ef áhugi 

hefði verið fyrir því.  

 Ef töflurnar eru skoðaðar má sjá hvernig dótturfélag Loðnuvinnslunnar, Hjálmar ehf. 

hefur svo aukið við heimildir sínar frá því félagið var stofnað. Félagið er nú það 5. stærsta 

innan krókaaflamarksins. Annað dæmi, er Grunnur ehf. en það félag hefur stækkað ár frá ári 

milli fiskveiðiáranna 2015/2016-2018/2019. Félagið hefur bætt við sig tæplega 949 tonnum 

milli þessara ára og er á listanum fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 næst stærst allra fyrirtækja innan 

krókaaflamarksins. Það má því segja að þróunin sé í raun stærri og færri bátar, sameining félaga 

og auknar heimildir á færri hendur. Greinin er því í sjálfu sér ekki að deyja út en miklu mun 

færri eru eigendur heimilda innan krókaaflamarksins en áður var.  
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5. Þróun smábátaútgerðar í völdum höfnum. 
Í þessum kafla verður rýnt í gögn um landaðan afla og fjölda smábáta í sveitarfélögunum 

fjórum, þ.e.a.s. Húsavík, Stöðvarfirði, Ólafsvík og Flateyri. Stutt ágrip af því helsta sem snýr 

að höfnunum verður rakið og sagt frá helstu vinnslum og útgerðum sem starfræktar hafa 

verið í plássunum fjórum.  

5.1. Húsavík 
Höfnin á Húsavík var löngum erfið til innsiglingar vegna þess að hún stóð opin fyrir 

vestanáttum og því gat oft orðið þar mikil ókyrrð. Uppbygging Húsavíkurhafnar var lítil þar til 

á 19. öld. Fyrsta skráða og örugga heimildin um bryggju á Húsavík frá árinu 1881. Sú bryggja 

var staðsett rétt norðan við Búðará. Við Ytri Naustalæk var svo komið upp annarri bryggju. 

Árið 1936, tæpum 55 árum seinna var svo framkvæmdum við höfnina lokið og bryggjan tilbúin 

til notkunar. Skjól- og brimgarður var svo í framhaldinu settur upp frá höfðanum til þess að 

varna bryggjunum frá þeim öldum sem skiluðu sér inn fyrir Bökuna. Framkvæmdunum við 

Bökugarðinn lauk árið 1944 og er hann í dag u.þ.b. 200 metra langur frá uppfyllingunni. 

Haustið 1979 var smábátahöfnin kláruð. Bryggjur úr timbri voru þá settar upp með efri 

hlutanum að innanverðu og steypt þekja ofan á fremsta hlutann (Ingólfur Ingvarsson og Samúel 

Ingi Þórisson, 2002). 

Mynd 2. Mynd tekin við Húsavíkurhöfn. Myndin sýnir nokkuð vel þróunina sem varð fram til ársins 2000.  
Mynd: Hafþór Hreiðarsson 
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 Á mynd 2 hér að framan frá Húsavíkurhöfn sjást alls sex bátar. Tveir á sitt hvorum 

endanum smíðaðir úr timbri en hinir úr trefjaplasti. Hreifi ÞH á vinstri endanum var smíðaður 

1973, Árni ÞH á hinum endanum smíðaður 1961. Frá vinstri til hægri voru smíðaár 

trefjaplastbátanna 1996, 2000, 1979 og 2000. Eins og sjá má á myndinni stækka bátarnir ört á 

þessu tímabili. Ef myndin er skoðuð gaumgæfilega sjást svo að auki húsnæði GPG Seafood 

ehf. (áður Korri ehf.) ásamt því að merki Fiskiðjusamlags Húsavíkur hf. er á bygginguni sem 

sést á vinstri enda myndarinnar.  

 Þessi fyrirtæki eru tvö af þeim stóru fyrirtækjum sem rekin hafa verið á Húsavík. Meðal 

annarra fyrirtækja sem hafa starfrækt fiskvinnslu á Húsavík ber helst að nefna, Vísir hf., Korri 

hf., Uggi fiskverkun ehf, lítil fiskverkun hefur verið starfrækt samhliða veitingarekstri 

matsölustaðarins Fish and Chips og Fiskbúð Húsavíkur (Ingólfur Hilmar Árnason, munnleg 

heimild, 27. mars 2019). 

 Ein helsta stoð atvinnulífs Húsavíkur til langs tíma var Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf. 

en félagið var starfandi frá árinu 1947 fram til ársins 2003. Húsavíkurbær var um nokkurra ára 

skeið meirhlutaeigandi í félaginu en árið 1995 voru hluthafar alls um 100 talsins (Geir 

Guðsteinsson, 1995). Árið 1999 keypti Húsavíkurbær hlut Kaupfélags Þingeyinga í FH sem 

voru 13,95% af hlutafé félagsins. Þar með var hlutur Húsavíkurbæjar orðinn 46,44% en fyrir 

kaupin átti sveitarfélagið 32,49%. Ein af meginástæðum þess að ráðist var í þessi kaup var sú 

að bæjaryfirvöld vildu verja hagsmuni bæjarins í FH og halda hlut Kaupfélags Þingeyinga í 

bæjarfélaginu (Geir Guðsteinsson, 1999). Þremur árum síðar, árið 2002 eignaðist fyrirtækið 

Vísir Hf. í Grindavík 45% hlut í FH. Félagið keypti þá hlut Olíufélagsins hf., 

Tryggingarmiðstöðvarinnar hf. og annarra samstarfsaðila, seljendur eignuðust þess í stað hlut 

í félaginu Vísir hf. Stefnt var að aukinni landvinnslu innan fyrirtækisins á öllum þeim stöðum 

sem stöðvar þeirra voru niður komnar. Þ.e. á Húsavík, Þingeyri, Djúpavogi og í Grindavík 

(Styrmir Gunnarsson, 2002).  

 Árið 2003 seldi svo Húsavíkurbær Vísi hf. allan hlut sinn í FH og Húsavíkurbær kom 

því ekki meir að bolfiskvinnslu. Sveitarfélagið setti hins vegar um 150 milljónir króna í nýtt 

félag sem stofnað var og bar heitið FH-Rækja hf. og voru áform um að vinna um tíu þúsund 

tonn af rækju á ári í rækjuverksmiðjunni. Fyrir utan hlutafé sem kom frá Húsavíkurbæ voru 

fleiri aðilar sem settu um 100 milljónir inn í hið nýja félag. FH gerði samkomulag við Vísi hf 

um að eignir félagsins sem snéru að rækjuvinnslu yrðu settar skuldlausar inn í hið nýja félag 

en eignirnar voru um verðmetnar á um hálfan milljarð (Hafþór Hreiðarsson, 2003). Árið 2014 

tilkynntu forráðamenn Vísis að flytja ætti alla starfsemi þeirra til Grindavíkur, í kjölfarið 

töpuðust alls á bilinu 50-65 störf á Húsavík vegna þessa (Sigurður Bogi Sævarsson, 2014). 
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Mikið ósætti ríkti vegna þessara áforma en forráðamenn hjá Vísi hf. sögðu jafnframt í 

tilkynningunni að öllum starfsmönnum væri boðin vinna í Grindavík. Reiði starfsmanna 

beindist einna helst að því að litið var á flutningana sem sjálfsagðan hlut en litið þannig á að 

starfsmennirnir ættu margir hverjir orðið eignir og fjölskyldur á Húsavík. Málið var því örlítið 

flóknara en eingöngu pakka saman föggum sínum og skunda til Grindavíkur (Hjálmar 

Friðriksson, 2014). 

 Annað fyrirtæki, Korri ehf. á sér langa sögu á Húsavík. Fyrirtækið var stofnað á 7. 

áratug síðustu aldar af þeim Sigurði Valdimar Olgeirsyni, Hreiðari Olgeirssyni og föður þeirra 

Olgeir Sigurgeirssyni. Fyrirtækið starfaði í útgerð og saltfiskverkun. Að útgerðinni stóðu þeir 

feðgar saman allt til ársins 1994 en þá var félaginu skipt upp. Úr urðu tvö félög, annars vegar 

Korri hf. sem áfram hélt starfsemi sinni og hins vegar nýtt hlutafélag Sigurðar Valdimars og 

fjölskyldu hans, Geiri Péturs hf (Framsýn, 2012). 

 Félag Sigurðar keypti skipið Geira Péturs ÞH-344 út úr Korra útgerðinni, en Hreiðar, 

Jón (bróðir þeirra Sigurðar og Hreiðars) og faðir þeirra Olgeir ráku Korra hf. áfram til ársins 

1997. Í sumarbyrjun 1997 var tilboði Sigurðar í útgerðarfélagið Korra hf. tekið (Jóhannes 

Sigurjónsson, 1997). Fjármögnunin fannst og breyttist nafn fyrirtækisins í GPG fiskverkun ehf. 

GPG nafnið vísaði til forverans, Geira Péturs ÞH-344 og nýja meðeigandans Gunnlaugs Karls 

Hreinssonar en frá upphafi og fram til dagsins í dag hefur Gunnlaugur gegnt stöðu 

framkvæmdarstjóra fyrirtækisins (Árni Emilsson og Sturla Böðvarsson, 2012). Þann 3. apríl 

2001 varð breyting á eignarhaldi í fyrirtækinu. Útgerðarfélag Akureyrar keypti hlut Sigurðs 

Valdimars og lauk þar með aðkomu feðganna sem stofnuðu fjölskyldufyrirtækið Korra hf. að 

útgerðinni (Styrmir Gunnarsson, 2001). 

 Megináhersla í vinnslu GPG hefur alltaf verið á saltfiskverkun en auk vinnslunnar á 

Húsavík er fyrirtækið með útgerð skipa og báta og vinnslur bæði á Raufarhöfn og í 

Stykkishólmi. Á Húsavík er sem áður segir saltfiskverkun en einnig fer fram fiskþurrkun bæði 

á hausum og hryggjum. Árið 2004 jukust aflaheimildir fyrirtækisins svo um munaði. Fyrirtækið 

keypti þá Fiskiðjuna Bjarg ehf á Bakkafirði, tvo nýlega plastbáta og um 400 þorskígildistonn 

en þar af voru 139 tonn í krókaaflamarkskerfinu (Styrmir Gunnarsson, 2004a). 2004 keypti 

GPG sjávarútvegsfyrirtækið Þórsnes í Stykkishólmi. Í því fólst húsnæði, vinnsluhúsnæði, 

vertíðarbátar og veiðiheimildir. Á árinu 2005 keypti fyrirtækið fiskvinnslu Jökuls á Raufarhöfn 

og hefur GPG haldið starfsemi þessara fyrirtækja áfram á þessum stöðum (Styrmir Gunnarsson, 

2004b).  

 Grímseyjarkvótinn svokallaði sem var í eigu feðga frá Grímsey þeirra Óla Bjarna 

Ólasonar og Óla Hjálmars Ólasonar seldist árið 2006 í fjórum hlutum. Um var að ræða ígildi 
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1.160 tonna af þorski og nam verðmæti þessara tonna alls tæpum tveimur milljörðum. Einn 

hlutinn fór til GPG árið 2006 voru þar um að ræða 433 þorskígildistonn (Hjörtur Gíslason, 

2006).  

 Í marsmánuði árið 2007 keypti GPG rótgróið Húsvískt fyrirtæki, Knarrareyri ehf. Í 

þeim kaupum voru yfirbyggður beitningarvélabátur smíðaður árið 2005 ásamt 450 

þorskígildistonnum í krókaaflamarkskerfinu. Báturinn sem áður hét Aron ÞH fékk nafnið 

Lágey ÞH (Styrmir Gunnarsson, 2007a). Í ágústmánuði sama ár fékk fyrirtækið afhentan nýjan 

bát, Háey II ÞH frá bátasmiðjunni Samtaki af gerðinni Viking 1200. Yfirbyggðir línubátar 

fyrirtækisins voru því orðnir þrír, en félagið átti einnig hlut í útgerðarfélaginu Dodda ehf. sem 

gerði út bátinn Karólínu ÞH (Styrmir Gunnarsson, 2007b).  

 Utan um útgerð þessara báta var stofnað útgerðarfélagið A300 ehf. en árið 2013 var 

það fyrirtæki úrskurðað gjaldþrota. Félagið skuldaði þá rúmlega 6 milljarða króna. 

(Ríkisútvarpið, 2013). Skuldir félagsins voru bæði í íslenskri og erlendri mynt og þegar krónan 

féll í efnahagshruninu margfölduðust skuldir félagsins og t.a.m. var annar bátur félagsins, Háey 

II veðsett fyrir rúma 2 milljarða en nýr sambærilegur bátur kostaði nokkra tugi milljóna. 

Ástæður skuldanna komu ekki fram en nefnd voru krossveð í aðrar eignir, t.d. aflaheimildir. 

(Jón Trausti Reynisson, 2011). Bátarnir hafa síðan róið undir merkjum GPG seafood ehf. og 

gerðir út frá Húsavík. Á þessu varð breyting árið 2018 en þá voru bátarnir skráðir með 

heimahöfn á Raufarhöfn og eru það enn árið 2019 (Samgöngustofa, 2018) 

 Fiskveiðiárið 2017/2018 var fyrirtækið orðið tólfta stærsta fyrirtækið innan 

krókaaflamarkskerfisins ef miðað er við aflaheimildir, en úthlutun fyrirtækisins fyrir árið var 

tæplega 1.055 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2017). Ári seinna var GPG Seafood orðið áttunda 

stærsta fyrirtækið innan krókaaflamarksins, þá með 3,07% af heildarúthlutun í krókaaflamarki 

eða tæplega 1.507 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2018). 

 Saga þessara tveggja fyrirtækja nær mjög langt aftur og hafa þau í gegnum tíðina stutt 

við bak minni útgerða með einum eða öðrum hætti. T.a.m. var samkomulag milli 

smábátasjómanna og FH á árum áður þess efnis að þeir bátar sem leggðu upp afla sinn hjá FH 

fengju tonn á móti tonni til að veiða umfram þær heimildir sem þeir hefðu sjálfir umráð yfir. 

Þannig gátu bátarnir fiskað helmingi meira en ef þeir réru eingöngu í eigin aflaheimildir. Síðar 

gafst þeim færi á að veiða sinn kvóta, fá mótframlag frá FH og í kjölfarið nýtt sér þær heimildir 

til línutvöföldunar. Þannig að landaður afli gat orðið fjórum sinnum það magn sem þeir höfðu 

til umráða í eigin aflaheimildum.  

 Þeir sem stunduðu viðskipti sín við GPG, leigðu kvóta frá þeirri útgerð. Á móti kom að 

sjómenn fengu þar af leiðandi ekki alltaf hæsta verðið fyrir fiskinn sem þeir komu með að landi 
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eins og ef landað væri á fiskmarkað. Margir útgerðaraðilar gáfust einfaldlega upp vegna hárra 

gjalda sökum kvótaleigu og seldu frá sér eigin heimildir. Þeir sem engar heimildir höfðu en 

gert höfðu út á leigukvóta gáfust smám saman upp vegna þess að mismunur á leiguverði og 

skilaverði til útgerðar var orðið það lítið að ekki var grundvöllur til reksturs útgerðar (Ingólfur 

Hilmar Árnason, munnleg heimild, 2. apríl 2019). 

 Meðal annarra helstu útgerða og þá innan smábátageirans eingöngu á árunum 1995-

2016 voru t.d. Ásgeir ÞH 198 ehf. sem gerði út samnefndan bát, sú útgerð var mest með tæplega 

100 þorskígildistonn í úthlutun. Sá bátur fiskaði lengi vel yfir 100 tonn á ári. En svo fór að 

lokum að heimildir voru seldar af bátnum fyrir fiskveiðiárið 2011/2012 og útgerð hætt. 

Útgerðarfélagið Barmur ehf. gerði út nokkra báta á þessu tímabili, t.a.m. Hrönn ÞH-36, Sigrúnu 

ÞH-136, fyrirtækið seldi svo þessa tvo báta og keypti yfirbyggðan línubát sem fékk nöfn 

forvera sinna Sigrún Hrönn ÞH-36. Þessi útgerð var þegar mest lét með úthlutun upp á 164 

þorskígildistonn og það ár rúm 20 tonn í byggðarkvóta að auki. Hinn nýji bátur fiskaði mest 

ríflega 600 tonn fiskveiðiárið 2007/2008 bátarnir sem útgerðin átti áður fiskuðu annars vegar 

á línu og hins vegar í net. Áður voru hinir tveir smærri bátarnir að fiska milli 2-400 tonn 

samanlagt, smærri báturinn Sigrún ÞH-136 var af gerðinni Cleopatra 31L frá Trefjum ehf. og 

fiskaðist mest á hann árið 2005/2006, ríflega 330 tonn. Sá bátur var að mestu gerður út á línu, 

en var þó notaður við grásleppuveiðar einhver ár. Hrönn ÞH-36 var hins vegar gerður út á net 

og var innan aflamarkskerfisins. Sigrún Hrönn ÞH-136 var seld til fyrirtækisins Lotnu ehf. í 

júlí mánuði 2014 og félagið hætti útgerð að mestu. Í dag gerir útgerðin eingöngu út á 

grásleppuveiðar og strandveiðar. Fyrirtækið á tvo báta, Sigrúnu Hrönn ÞH og Ásdísi ÞH 

(Ingólfur Hilmar Árnason, munnleg heimild, 2. apríl 2019). 

 Áður voru nefndar útgerðirnar Knarrareyri ehf. og Dodda ehf. Knarrareyri keypti tvo 

báta eftir að Aron ÞH var seldur til GPG, fengu þeir nöfnin Aron ÞH og Sædís ÞH. Lengi vel 

voru þeir báðir gerðir út á strandveiðum og grásleppuveiðum en í dag á fyrirtækið aðeins Aron 

ÞH og gerir út á grásleppu. Dodda ehf. er í raun eina fyrirtækið innan krókaaflamarkskerfisins 

sem eftir er á Húsavík, sem gerir út á árs grundvelli. Félagið var stofnað árið 2004 og varð fljótt 

eitt það stærsta á Húsavík, félagið keypti árið 2005 nýsmíði frá Trefjum. Yfirbyggðan 38 

Cleopatra bát og fiskuðu á hann á bilinu 800 til ríflega 1000 tonn næstu tvö fiskveiðiár áður en 

báturinn var seldur til Bolungarvíkur. Nýr bátur kom í staðinn fyrir þann bát, nýsmíði frá 

Samtak ehf. og bar nafnið Karólína ÞH-100 og er sá bátur enn á veiðum frá Húsavík í dag 

(Ingólfur Hilmar Árnason, munnleg heimild, 12. apríl 2019). 

 Á lista yfir þau fyrirtæki sem mesta krókaaflahlutdeild hafa á Íslandi árið 2017 var 

Dodda það 37. hæsta með alls um 362 þorskígildistonn (Fiskistofa, 2017). Meðal annarra 
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fyrirtækja sem gerðu út smábáta á þessu tímabili voru t.a.m. Skýjaborgin ehf. sú útgerð hætti 

rekstri fiskveiðiárið 2005/2006. Eiríkur Marteinsson gerði út bátinn Fleyg ÞH-301, en þeirri 

útgerð var hætt vegna andláts eiganda og við rekstri þess félags tók útgerðarfélagið Skjóni ehf. 

sem var í eigu afkomenda Eiríks. Kalli í Höfða ehf. gerði út bátinn Kalla í Höfða ÞH-234 til 

ársins 2007 en þá var báturinn seldur og útgerð hætt. Sá bátur hafði um nokkurra ára skeið 

fiskað um eða yfir 100 tonn á ári. Árni ÞH 127 ehf. gerði út lítinn trébát um margra ára skeið, 

allt til fiskveiðiársins 2015/2016. Báturinn réri bæði með línu og net á tíma sínum á Húsavík 

og var með um 20-30 þorskígildistonna úthlutun í aflamarki (Ingólfur Hilmar Árnasson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2019). 

Ef skoðuð eru gögn um landanir innan Húsavíkurhafnar frá Fiskistofu þá segir sagan 

eftirfarandi: 

Eins og sjá má á myndinni fjölgaði bátum jafnt og þétt allt til fiskveiðiársins 2010/2011, þegar 

17 smábátar (sem voru með meira en 15 tonna ársafla) lönduðu í plássinu. Mikil fækkun varð 

hins vegar á flotanum á síðasta tímabilinu, sem skýrist að mestu til af samþjöppun í greininni. 

Bátar voru seldir úr plássinu þó eitthvað af heimildunum sæti eftir. Á myndinni má einnig sjá 

að heildarafli þessa flota fjórfaldaðist milli tímabilanna 2000/2001 og 2005/2006, þennan mikla 

aflamun má að mestu leyti rekja til tveggja ástæðna. Annars vegar að tvær nýjar útgerðir 

fjárfestu í öflugum beitningarvélabátum og aflaheimildum og hins vegar til þess að á seinna 

tímabilinu var línuívilnun í gildi en þá reiknuðust eingöngu 84% af lönduðum afla til kvóta yfir 

ákveðin tímabil og gátu útgerðarmenn því nýtt sér þann kost til að veiða meira yfir 

fiskveiðiárið. Frá 2005/2006 hefur aflinn hins vegar dregist saman svo um munar, en ástæður 

þess eru margþættar. Margir aðilar hættu útgerð og eftir voru yfirbyggðu línubátarnir, sem 

margir hverjir fiskuðu inn á fleiri hafnir en eingöngu Húsavík. Það er þó ekki þar með sagt að 

Mynd 3. Heildarfjöldi og afli smábáta sem lönduðu 15 tonnum eða meira á ári á Húsavík. 
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afli þeirra hafi ekkert að segja fyrir Húsavík því allur þorskafli þeirra þriggja báta sem eru í 

eigu Húsvískra aðila kemur til vinnslu hjá GPG fiskverkun á Húsavík. Eins og góður maður 

sagði eitt sinn, „Ríkisstjórnin virðist ekki fatta það að ár frá ári eru þeir sem gera út á grásleppu 

einu ári eldri en árinu áður“. Það sama á við um útgerðaraðila í krókaaflamarki, í hið minnsta 

á Húsavík, nýliðun hefur verið afar lítil frá aldamótum. Mikil samþjöppun innan greinarinnar 

hafði orðið á þessum árum, þ.e. frá 2003 þegar stækkun smábáta var leyfð í 15 brúttótonnin. 

Margir nýttu tækifærið og keyptu stærri, öflugri smábáta. Í kjölfar þess varð mönnum kleift að 

róa í verri veðrum með öflugri báta í höndunum. Einnig komst meiri afli um borð í þessa báta 

sem skýrir að einhverju leyti þennan mikla afla sem landað var af smábátum á Húsavík 

fiskveiðiárið 2005/2006.  

 Þessir tveir bátar, Aron ÞH og Karólína ÞH fiskuðu á fiskveiðiárinu samanlagt rétt tæp 

782 tonn af þeim 2.494 tonnum sem komu á land frá smábátunum 17 sem lönduðu á Húsavík. 

Ef strandveiðifloti Húsvíkinga er dreginn frá í heildarfjölda báta fiskveiðiárin 2010/2011 og 

2015/2016 voru þeir bátar sem gerðir voru út á ársgrundvelli alls sex árið 2010/2011 og fjórir 

árið 2015/2016 (Fiskistofa, 2019a).  

 Hluti af útskýringu hvað varðar aflamismunin milli þessara ára og þá helst lækkunin 

sem hefur átt sér stað í heildarafla er sú að með stærri bátum stækkar svæðið sem bátar róa á. 

Bátarnir eru ekki bundnir við eina höfn. Mikið er um að stærri bátar leiti nú á fiskimið hvar 

sem er á landinu séu þau gjöful. Áður var um undantekningu að ræða hvað varðar Húsavík ef 

smábátar sem gerðir voru út þaðan réru frá öðrum höfnum. Heilt yfir er því fækkun báta 

undanfarna tvo áratugi og eftir að línutvöföldunin var lögð af hefur aflinn verið niður á við. 

Samþjöppunin sést vel ef litið er til Húsavíkur en engir bátar eru þar eftir aðrir en þeir 

yfirbyggðu sem róa allt árið með handfæri og/eða línu. 

5.2. Stöðvarfjörður 
Stöðvarfjörður er 200 manna sjávarþorp á Austurlandi. Í Stöðvarfirði er smábátahöfn sem að 

mörgum er talin hafa bestu þjónustuna við smábáta á landinu. Smábátahöfnin var byggð 1998-

1999. Smábátabryggjan sem var þar fyrir var fyllt upp og á henni standa nú hús sem byggð 

voru í kjölfarið. Þótti hún þó ágæt á sínum tíma en þrengsli og grynningar við innsiglingu ýttu 

mönnum í úrbætur. Flotbryggja er við smábátahöfnina með básum og rúmar hún 12 báta. Við 

Stöðvarfjörð eru sumsé mjög góð skilyrði fyrir smábáta, bæði hvað varðar höfnina og einnig 

er stutt í fengsæl fiskimið (Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2002). 

 Örfáir hafa reynt með sér í fiskvinnslu á Stöðvarfirði, eitt þeirra fyrirtækja sem var þar 

starfandi á árum áður var „risa“ útgerðin Samherji. Árið 2000 sameinaðist Samherji hf. BGB-

Snæfelli á Dalvík en það fyrirtæki átti sex skip og fiskvinnslur á Dalvík, Stöðvarfirði og í 
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Hrísey (Samherji, 2019). Fimm árum síðar var starfsmönnum á Stöðvarfirði sagt upp og 

frystihúsinu lokað, þar sem félagið huggðist sameina landvinnslur sínar á Dalvík og 

Stöðvarfirði, á Dalvík. Alls var um að ræða 25 stöðugildi við frystihúsið en 32 starfsmenn 

sinntu þeim (Samherji, 2005). Fiskvinnsla af þessari stærðargráðu hefur ekki verið rekin á 

Stöðvarfirði síðan og er svo komið að langmest af þeim afla sem þar kemur á land eru fluttur 

burtu til vinnslu annarsstaðar. Um tíma var rekin saltfiskverkun á Stöðvarfirði sem nefndist 

Skútklöpp ehf. Fyrirtækið byrjaði starfsemi sína á Fáskrúðsfirði árið 2000, en með tilkomu 

byggðarkvótans á Stöðvarfirði var fyrirtækið flutt alfarið þangað. Þegar mest lét voru um 10 

manns í vinnu hjá verkuninni en árið 2005 var saltfiskverkunin orðin lítil sem engin og 

fyrirtækið komið á fullt í tilraunir við þorskeldi, sem á endanum skiluðu ekki tilætluðum 

árangri (Kári Jónasson, 2005). 

Nokkrar útgerðir voru á Stöðvarfirði á fyrri hluta tímabilsins sem skoðað er í þessari 

ritgerð. Til dæmis útgerðin Lukka ehf. sem gerði út bátinn Narfa SU-680, en sá bátur landaði í 

hinsta sinn á Stöðvarfirði þann 7. nóvember 2004. Báturinn var þá seldur til Húsavíkur og nýr 

bátur kom í staðinn sem einnig fékk nafnið Narfi SU. Einhamar seafood ehf. keypti 

útgerðarfélagið Lukku ehf. ásamt Narfa SU árið 2010. Einhamar hefur haldið áfram að gera 

Narfa SU út frá Stöðvarfirði og haldið sömu áhöfn. Ylmir ehf. gerði út bátinn Heiðrúnu SU-

015 sem fiskaði árið 2005/2006 mest heimabáta á Stöðvarfirði, alls 336,9 tonn. Bátar í eigu 

Einhamars seafood ehf. voru árið 2005/2006 komnir til Stöðvarfjarðar og hafa þeir landað 

miklu magni af fiski þar allar götur síðan (Fiskistofa, 2019a). Árið 2005/2006 landaði bátur 

fyrirtækisins Auður Vésteins GK-088 til dæmis rúmlega 200 tonnum á Stöðvarfirði.  

Einhamar Seafood ehf. hefur gert báta sína út frá Stöðvarfirði rúmlega hálft árið. Má 

segja að bátarnir séu á Stöðvarfirði frá maí mánuði og út janúar en febrúar-maí í Grindavík. 

Einhamar rekur vinnslu í Grindavík og þegar bátar þeirra eru á veiðum við Stöðvarfjörð er 

öllum afla ekið frá Stöðvarfirði til Grindavíkur (Grindavíkurbær, 2010). Hvað sem því líður þá 

eru umsvif stöðugt að aukast við höfnina. Það má líka lesa í aflatölum undanfarinna ára. Árið 

1995/1996 lönduðu smábátar þar um 1.158 tonnum, en fiskveiðiárið 2017/2018 komu rúmlega 

7.565 tonn að landi á Stöðvarfirði frá smábátum. Þetta er mikil aukning á ríflega 20 ára tímabili 

(Fiskistofa, 2019a). Það segir sig nokkurn vegin sjálft að ef hluti af þessum mikla tonnafjölda 

væri unnin á Stöðvarfirði væri þar hægt að skapa þónokkra atvinnu. En íbúar bæjarins voru 

árið 2017 ekki nema 186 og hefur fækkað um u.þ.b. 100 manns frá því árið 1998 (Hagstofa 

Íslands, 2019). 

 Með tilkomu stærri smábáta, sem jafnvel eru yfirbyggðir, hefur margt breyst. Áður var 

það nær undantekningarlaust þannig að menn réru frá sínum heimahöfnum og lönduðu öllum 
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sínum afla þar. Á þessu hafa orðið umtalsverðar breytingar og í dag gera menn út frá þeim 

höfnum sem henta best í hvert og eitt skipti. Ef skoðuð eru gögn um landanir á Stöðvarfirði er 

það einkennandi að fáir bátar sem landa þar reglulega eiga heimahöfn í Stöðvarfirði. Í dag eru 

tveir bátar gerðir út frá Stöðvarfirði, annars vegar Auður Vésteins SU-88 og hins vegar Dögg 

SU-118. Útgerðarfélagið Kleifar ehf. er eigandi að Auði Vésteins en félagið er þó staðsett í 

Grindavík. Smábátaútgerðin Ölduós ehf. á og rekur smábátinn Dögg SU-118 og er sú útgerð 

staðsett á Stöðvarfirði. Töluvert er um að aðkomubátar séu að landa við höfnina og er því 

þónokkur atvinna við höfnina og munar um minna. Bátarnir sem landa við Stöðvarfjörð koma 

m.a. frá Hafnarfirði, Grindavík og Fáskrúðsfirði (Fiskistofa, 2019a). 

 Sé horft til þróunar smábátaflotans á Stöðvarfirði síðustu tuttugu ár má sjá á mynd 4 að 

sömu sögu er að segja að miklu leyti hvað varðar árið 2010/2011. Þessi fjöldi báta skýrist á því 

magni strandveiðibáta sem náði yfir 15 tonnin. Ef eingöngu línubátar væru í úrtakinu þá væru 

þeir átta talsins sem náðu afla yfir 15 tonnin. Afli við höfnina hefur frá aldamótum aukist jafnt 

og þétt þrátt fyrir að bátum fækkaði lítillega milli tímabilanna 2000/2001 og 2005/2006 

tvöfaldaðist aflinn og ríflega það. Það má til dæmis rekja til þess að öflugri bátar sóttu aflann. 

Aukningin sem varð svo milli áranna 2010/2011 og 2015/2016 má meðal annars rekja til 

stækkunar smábátanna ásamt þeirri staðreynd að fleiri bátar leita austur fyrir land til þess að 

forðast ýsuafla. Árið 2015/2016 voru komnir tveir 30 brúttótonna bátar frá Grindavík með 

miklu meiri afkastagetu og enn meiri aflaheimildir.  

 Augljóst er að þessir bátar eru að skapa aukna atvinnu á Stöðvarfirði. Bátafjöldi 

Stöðfirðinga fór niður á við yfir tímabilið 1995/1996-2015/2016 og er þar margt sem veldur. 

Færri íbúar, hækkandi aldur útgerðaraðila, breyting kerfa innan smábátageirans, lítil sem engin 

Mynd 4. Heildarfjöldi og afli smábáta sem lönduðu 15 tonnum eða meira á ári á Stöðvarfirði. 
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nýliðun, stækkun bátanna og eftirfylgnin varðandi þá þróun s.s. kaup á aflaheimildum. Allt 

þetta hefur áhrif á hversu margir stunda útgerð smábáta í dag. Afli smábátanna innan 

Stöðvarfjarðarhafnar jókst þó frá rúmum 1000 tonnum árið 1995/1996 upp í um 5000 tonn árið 

2015/2016 og má að hluta til rekja það til þeirra breytinga sem orðið hafa á stærð smábáta og 

búnaði þeirra. Margt fleira getur spilað þar inn í, t.d. aukin þekking á hvar fiskinn er að finna. 

5.3. Ólafsvík 
Stærsti þéttbýliskjarninn í Snæfellsbæ er í Ólafsvík. Margir myndu sjálfsagt segja að erfitt væri 

að finna fallegra bæjarstæði á Íslandi. Ólafsvíkurhöfn er ein af þremur höfnum sem 

Hafnarsjóður Snæfellsbæjar rekur. Ólafsvík hefur frá upphafi verið mjög góður staður til 

útgerðar enda stutt í gjöful fiskimið og hafnarstæðið mjög gott. Ætti það því engum að koma á 

óvart að í Ólafsvík skiptir sjávarútvegurinn mestu máli í atvinnulífi íbúa (Ingólfur Ingvarsson 

og Samúel Ingi Þórisson, 2002). 

 Í Ólafsvík hefur lengi verið mikil útgerð, en áður fyrr einkenndist útgerðin þar af 

vertíðarbátum. Á síðasta áratugi síðustu aldar urðu miklar breytingar þar á. Vertíðarbátum 

fækkaði til muna og smábátum fjölgaði gífurlega. Um miðjan áratuginn 1990-2000 voru 20-30 

smábátar gerðir út frá Ólafsvík, ásamt því að á hverju vori bættist í flóruna mikill fjöldi 

aðkomubáta, því hagkvæmt þótti að róa frá Ólafsvík. Þurfti ekki að leita langt eftir fiski og nóg 

var af honum. Fór það svo að þegar mest lét gat bið eftir löndun við höfnina farið upp í allt að 

þrjár klukkustundir. Árið 1998 var ráðist í framkvæmdir innan Ólafsvíkurhafnar, höfnin var 

dýpkuð og nýr varnargarður myndaður. Við varnargarðinn var reist ný flotbryggja, 60 metrar 

að lengd og rúmaði rúmlega 30 smábáta í básum (Guðlaugur Wium, 1997). Ýmsar vinnslur 

hafa verið reknar í Ólafsvík á árunum 1995-2016. Ber þar helst að nefna Fiskiðjuna Bylgju, en 

hún var starfandi til ársins 2018. Fiskþurrkunin Klumba ehf., saltfiskverkunin Valafell og í dag 

eru þrír útgerðarmenn smábáta að leigja húsnæðið þar sem Bylgja var og frysta þar makríl í 

beitu fyrir sjálfa sig og aðra (Hjörtur Gíslason, 2018).  

 Ásamt þessum fyrirtækjum er í Ólafsvík rót Fiskmarkaðar Íslands. Árið 1991 hófst 

undirbúningur að stofnun fiskmarkaðs á Snæfellsnesi. En heimamönnum fannst mikið af fiski 

flutt burt af svæðinu og fannst þeim ekki stætt á öðru en að efla atvinnulíf á svæðinu með 

stofnun fiskmarkaðar. Ráðist var í að stofna hlutafélag sem bar heitið Fismarkaður 

Breiðafjarðar hf. og alls voru um 80 fyrirtæki og einstaklingar sem skráðir voru 

hlutafjáreigendur. Starfsemin hófst í Ólafsvík og þann 8. janúar 1992 fór fyrsta uppboðið fram. 

Starfstöðvar voru fljótlega opnaðar í Grundarfirði, Stykkishólmi, Rifi og á Arnarstapa. Til að 

gera langa sögu stutta þá spruttu upp fiskmarkaðir víðar og árið 2000 rann Faxamarkaður hf. 

saman við Fiskmarkað Breiðafjarðar og í kjölfarið var nafninu breytt í Fiskmarkaður Íslands 
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hf. Árið 2006 bættist við starfsemina flokkunar- og slægingarþjónusta. Í dag er Fiskmarkaður 

Íslands með tíu starfstöðvar vítt og breitt um landið. Þær eru á Arnarstapa, Bolungarvík, 

Grundarfirði, Ólafsvík, Reykjavík, Rifi, Sauðárkróki, Skagaströnd, Stykkishólmi og 

Þorlákshöfn. Fiskmarkaður Íslands seldi árið 2009 um 47.700 tonn fyrir um það bil 10,3 

milljarða króna, þarna er því um mjög mikilvægt fyrirtæki að ræða (Fiskmarkaður Íslands, 

e.d.).  

 Fiskiðjan Bylgja var starfandi til ársins 2018 eins og áður sagði, en fyrirtækið sérhæfði 

sig í ferskum og frystum sjávarafurðum til neytenda á erlendum mörkuðum. Þegar mest var þá 

störfuðu hjá fyrirtækinu um 70 manns. Fyrirtækið stóð ekki í útgerð sjálft heldur keypti það 

allt sitt hráefni af fiskmörkuðum (Sigurður Bogi Sævarsson, 2018). 

 Ef skoðuð er úthlutun aflaheimilda innan krókaaflamarks og sóknardagabáta frá 

Fiskistofu fyrir tímabilið 2005/2006-2015/2016 má sjá að úthlutað var til útgerða í Ólafsvík 

fiskveiðiárið 2005/2006 rúmlega 2.971 þorskígildistonnum og var það 0,81% af 

heildarúthlutun aflamarks. Fiskveiðiárið 2010/2011 var úthlutað 1.492 þorskígildistonnum eða 

um 0,55% af heildarúthlutun, 2015/2016 var úthlutun rétt tæplega 1.040 þorskígildistonn sem 

voru 0,27% heildarúthlutunnar (Fiskistofa, 2019c). Á yfirstandandi fiskveiðiári var úthlutað 

rúmum 854 þorskígildistonnum eða 0,22% af heildarúthlutun til krókaaflamarksbáta á 

Ólafsvík. Einn „ofursmábátur“ er í Ólafsvík, en það er Kristinn SH-812 sem er 30 brúttótonna 

beitningarvélabátur í eigu útgerðarfélagsins Breiðavík ehf. Þá eru tvær aðrar útgerðir sem 

einnig hafa þónokkra úthlutun og gera út báta sem fiska mikið allan ársins hring. Þetta eru 

útgerðirnar Bjartsýnn ehf. sem gerir út smábátinn Brynju SH-236 og Sverrisútgerðin ehf. sem 

gerir út bátinn Sverrir SH-126 (Fiskistofa, 2019b). Eignarhald krókaaflamarksbáta hefur því 

minnkað töluvert ef tekið er tillit til heildarúthlutunnar prósentu Ólafsvíkur, úr 0,81% árið 

2005/2006 og niður í 0,22% fiskveiðiárið 2018/2019. Þetta lítur kannski ekki út fyrir að vera 

hátt hlutfall, enda hvort tveggja neðan við eitt prósent af heildarúthlutun. En ef skoðaður er 

tonnafjöldinn, 2.971 þorskígildistonn á móti 854 þorskígildistonnum: Þarna má glögglega sjá 

að munur er umtalsverður, þar sem núverandi úthlutun nemur minna en 1/3 af úthlutun 

fiskveiðiársins 2005/2006. Engum blöðum er um að fletta að þar munar um minna.  

 Á meðal annarra útgerða sem gerðu út á þessum árum í viðbót við þær sem minnst er á 

hér að ofan er vert að nefna útgerðir sem gera út smábáta í aflamarki. Bárður SH-81 ehf. og 

Rafn ehf. en báðar þessar útgerðir hafa gert út báta sína í mörg ár frá Ólafsvík. Sú fyrrnefnda 

er enn starfandi en Katrín SH-575 netabátur Rafns ehf. hætti eftir fiskveiðiárið 2016/2017 

(Pétur Steinar Jóhannsson, munnleg heimild, 22. mars 2019).  
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 Afli einstakra skipa í Ólafsvík fór ekki yfir 148 tonn árið 1995/1996, alls fimm bátar 

fóru yfir 100 tonn. 2000/2001 voru sjö bátar sem komust í þriggja stafa tölu, þar af einn bátur 

sem fiskaði 429 tonn. Tveir bátar fiskuðu yfir 200 tonn og þeir sem náðu yfir hundrað tonn 

voru fjórir. Fjórtán bátum tókst að veiða yfir 100 tonn á árinu 2005/2006, mest veiddi einn 

bátur 551 tonn en átta bátar voru með afla á bilinu 200-400 tonn. Árið 2010/2011 voru alls sjö 

bátar sem veiddu yfir 100 tonn, nánar tiltekið frá 112 tonnum og upp í 582 tonn. Kristinn SH, 

Brynja SH og Tryggvi Eðvarðs SH veiddu fiskveiðiárið 2015/2016 afla sem ekki hafði sést frá 

smábátum í Ólafsvík, en bátarnir veiddu á bilinu 774 og upp í 899 tonn. Þetta þýddi að af þeim 

heildarafla sem landað var af smábátum árið 2015/2016 lönduðu þessir þrír bátar 41,07% hlut 

af heildaraflanum en heildarfjöldi báta var 45 (Fiskistofa, 2019a). 

 Sé horft til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað í fjölda smábáta og afla þeirra á 20 ára 

tímabili frá 1995/1996-2015/2016, má sjá á mynd 5 að bátum fækkaði jafnt og þétt frá árinu 

1995/1996 til 2010/2011 en fjölgaði aftur milli áranna 2010/2011-2015/2016. Heilmargt er 

hægt að lesa í myndina, t.a.m. þann aflamun sem er á árunum 2000/2001 til 2005/2006 þrátt 

fyrir fækkun báta samhliða. Þarna eru öflugri bátar komnir til sögunnar og leiguverð ekki 

óviðráðanlegt. Aflarýrnunina og fækkun báta milli áranna 2005/2006-2010/2011 má líklega 

rekja til þess að erfiðara þótti að leigja kvóta og samþjöppunin jókst. 

  

 

Á mynd 5 má sjá samþjöppunina sem orðið hefur í greininni á tímabilinu, þar sem bátum 

fækkar en aflinn eykst. Árið 1995/1996 voru 72 bátar sem lönduðu alls rúmum 3.000 tonnum. 

Stöðnunin í bátafjölda sem má sjá á milli áranna 2005/2006 og 2010/2011 má rekja til 

strandveiðikerfisins, en 23 bátanna seinna árið eru færabátar. Stór hluti þeirra innan 

Mynd 5. Heildarfjöldi og afli smábáta sem lönduðu 15 tonnum eða meira á ári í Ólafsvík. 
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strandveiðikerfisins. Sama má segja um árið 2015/2016 en það ár eru 32 bátar sem landa 

handfæraafla. Innan þeirra eru þó bátar sem fiskuðu yfir mögulegum strandveiðiafla svo ekki 

er hægt að alhæfa um að þeir hafi allir verið innan strandveiðikerfisins. Það er því greinilegt 

að ákveðið mynstur er í þróunarsögu smábáta við Ólafsvík. Þjöppunin er vel sýnileg og afli 

eykst umtalsvert með stækkun bátanna og hefur smábátum snarfækkað á 20 ára tímabili. Ný 

lög hafa haft þau áhrif að færri bátar sækja fiskinn, en þó í þessu tilfelli kemur meira af fiski á 

land. Það að ríflega 6.000 tonn komi á land frá smábátum er gulls ígildi fyrir 1000 manna bæ 

eins og Ólafsvík.  

5.4. Flateyri 
Við Flateyri er snotur fiskihöfn. Höfnin er vel varin fyrir vondum veðrum því hún er innan við 

bæinn, svo ef illa viðrar hafa bátarnir gott skjól. Öll almenn þjónusta er við höfnina og hentar 

hún því vel, stutt er í gjöful fiskimið svo Flateyri er hentugur staður til smábátaútgerðar 

(Ingólfur Ingvarsson og Samúel Ingi Þórisson, 2002).  

 Á Flateyri árið 1995 var starfandi fiskvinnslufyrirtækið Kambur sem hafði 

umtalsverðar aflaheimildir í fórum sínum eða sem nam 2.400 þorskígildistonnum. Árið 1997 

sameinaðist fyrirtækið öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum undir einu nafni, Básafelli ehf. Rekstur 

þess fyrirtækis var mjög erfiður og var á endanum keyrður í þrot. Þar með höfðu tapast 

þorskígildistonnin sem Kambur kom með inn í sameininguna á Vestfjörðum. Ári fyrir aldamót 

1999, hóf Kambur störf að nýju. Fyrirtækið verslaði 2.700 þorskígildistonn og tæki til 

vinnslunnar. Meiri fjölbreytni var því orðin í atvinnumálum á Flateyri að nýju. Á árunum 2000-

2007 gekk vinnsla Kambs áfram og rak fyrirtækið frystihús og fiskveiðiárið 2006/2007 gerði 

félagið út fimm smábáta, fjóra í krókaaflamarki og einn smábát með aflamark. Samanlagðar 

veiðiheimildir þessara báta voru 1.033 þorskígildistonn, sem var um 40,8% af heildarkvóta 

Kambs. En fyrirtækið átti og rak einnig stærri skip í aflamarki (Hjörtur Gíslason, 2007a).  

 Árið 2007 ákvað stjórnandi Kambs, Hinrik Kristjánsson að hætta starfseminni á 

Flateyri. 18. maí 2007 tilkynnti Hinrik að selja ætti eignir fyrirtækisins og segja upp starfsfólki, 

en starfsfólk fyrirtækisins voru um 120 talsins þar af 65 í landvinnslu. Ástæður voru 

margþættar samkvæmt stjórnanda, m.a. þær að verð á aflahlutdeild og aflamarki hafði hækkað 

verulega ásamt ástandi krónunnar en hún var mjög sterk á þessum tíma. Taldi Hinrik að réttast 

væri að hætta starfseminni og reyna að selja eignir áður en í óefni væri komið. Miklar skuldir 

hvíldu á fyrirtækinu m.a. vegna þess hve mikill hluti í heildarafla skipa fyrirtækisins voru 

heimildir sem leigðar höfðu verið. En til að tryggja hráefni í vinnslunni hafði fyrirtækið leigt 

til sín þúsundir tonna á þessum árum. Flutningskostnaður var einnig nefndur sem ein af 

skýringum þess að fyrirtækið ætti undir högg að sækja (Smári Karlsson, 2007). Síðar sama ár 
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náðist svo samkomulag milli Kambs og Oddatáar ehf. um kaup þeirra síðarnefndu á öllum 

fasteignum og tækjum Kambs á Flateyri. Engar aflaheimildir fylgdu í kaupunum. En fyrirtækið 

keypti smábátinn Arnar KE-260 og fékk báturinn nafnið Stjáni Ebba ÍS. Oddatá stofnaði svo 

rekstrarfélagið Eyrarodda ehf. og sérhæfði fyrirtækið sig í vinnslu frosinna og ferskra afurða á 

Flateyri. Stórum hluta starfsmanna sem sagt var upp í landvinnslu Kambs var því borgið að 

sinni. Ætlun fyrirtækisins var að versla fisk af útgerðarmönnum á Flateyri ásamt því að versla 

afurðir af fiskmörkuðum (Hjörtur Gíslason, 2007b). Töluverðar heimildir Kambs voru þó 

seldar annað. Til að mynda var Friðfinnur ÍS-105 seldur ásamt heimildum til Dalvíkur, 

Steinunn Ís-817 og Kristján ÍS-816 voru keyptir af heimamönnum ásamt heimildum 

(Siglingastofnun, 2007). Ári seinna var þó búið að selja Steinunni ÍS-817 til Siglufjarðar 

(Siglingastofnun, 2008). 

Rekstur fyrirtækisins Eyrarodda var erfiður og svo fór að í nóvember árið 2010 var öllu 

starfsfólki sagt upp alls 42 manns. Ástæður uppsagna voru viðvarandi hráefnisskortur ásamt 

erfiðleika í rekstri (Ríkisútvarpið, 2010). Svo fór að Eyraroddi ehf. var úrskurðað gjaldþrota 

þann 17. janúar árið 2011 samkvæmt beiðni umsjónarmanns nauðasamninga fyrirtækisins og 

stjórnar þess. Allt hafði verið reynt til að útvega það fjármagn sem uppá vantaði til 

áframhaldandi starfsemi og til niðurgreiðslu skulda en án árangurs og sáu stjórnendur engan 

annan kost en þann að koma fyrirtækinu í gjaldþrot. Í tilkynningu frá fyrirtækinu kom fram að 

vitað hafi verið frá upphafi að reksturinn yrði þungur vegna þess að engin kvóti fylgdi 

rekstrinum. Þá kom einnig fram í tilkynningunni að byggðarkvóti ætlaður Flateyri árin 2007-

2010 hafi ekki verið nægur (Ríkisútvarpið, 2011a).  

 Í febrúar árið 2011 var tilboði Lotnu ehf. fyrirtæki sem var í eigu Sigurðar 

Aðalsteinssonar, í eignir þrotabús Eyrarodda ehf. á Flateyri tekið og í kjölfarið var starfsfólk 

ráðið í vinnu í frystihúsinu. Stuttu seinna hafnaði þó Byggðastofnun sem var stærsti 

kröfuhafinn í þrotabúinu, kauptilboðinu. Ástæðan var vafasöm viðskiptasaga eigenda Lotnu 

ehf. og fór Byggðastofnun fram á að eignirnar skildu auglýstar til sölu á nýjan leik. Lotna var 

færð í annað húsnæði og hóf vinnslu þar. Það fór svo þannig að eignir sem veð 

Byggðarstofnunnar snertu voru auglýstar og gerði fiskvinnslan Toppfiskur ehf. tilboð í eigur 

þrotabúsins. Eftir að skiptastjóri þrotabúsins úthlutaði Lotnu 120 tonna byggðakvóta sem búið 

hafði fengið úthlutað dró Toppfiskur ehf. tilboð sitt af borðinu. Í júnímánuði 2011 sagði Lotna 

upp megninu af starfsfólki sínu á Flateyri og því var starfsemi í fiskvinnslu orðin mjög lítil á 

Flateyri þá þegar (Ríkisútvarpið, 2011b).  

 Síðar sama ár fór það svo að fyrirtækið Arctic Oddi ehf. keypti upp eignir þrotabúsins 

og hóf starfsemi að nýju í frystihúsinu. Heilsársframleiðsla átti að vera á bæði eldisfiski og 
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bolfiskvinnslu og hjá fyrirtækinu störfuðu á bilinu 30-40 manns. Árið 2013 lagði Lotna niður 

starfsemi sína á Flateyri og Arctic Oddi þurfti einnig að segja upp hluta af starfsfólki sínu. Árið 

2014 var aftur fjölgað í starfsliði Arctic Odda og sagði framkvæmdarstjóri fyrirtækisins að bjart 

væri framundan. Fyrirtækið hafði þá fengið úthlutað frá Byggðastofnun 300 tonna 

byggðarkvóta á ári fyrir þrjú fiskveiðiár, 2013/2014 - 2015/2016 (Jón Sigurður Eyjólfsson, 

2014). Örfáum mánuðum síðar eða í október 2014 var tilkynnt um að Arctic Oddi hygðist hætta 

vinnslu á sjávarafurðum og einbeita sér eingöngu að eldisafurðum. Enn var því fiskvinnsla á 

Flateyri komin í uppnám. Ástæðan var að þessi hluti fyrirtækisins, þ.e. bolfiskvinnslan hafði 

verið rekin með tapi frá upphafi og því tekin ákvörðun um að klippa þann rekstur af fyrirtækinu. 

Fyrirtækið leitaði því eftir annað hvort kaupendum eða samstarfsaðilum til að koma að 

bolfiskvinnslu fyrirtækisins (Andri Karl Ásgeirsson, 2014).  

 Fiskvinnsla hófst á ný árið 2015, en þá var stofnað félag í eigu fjölmargra heimamanna 

á Flateyri. Fyrirtækið fékk nafnið West Seafood ehf. og sérhæfði sig í saltfiskverkun. Þeir átta 

útgerðaraðilar sem eftir voru á Flateyri komu allir að félaginu og stofnun þess ásamt fleiri 

aðilum. Í ljósi þess að Flateyri stóð höllum fæti úthlutaði Byggðastofnun áfram 300 tonna 

byggðakvóta til Flateyrar og var fyrirtækið stofnað á þeim grunni ásamt eigin kvóta 

útgerðarmannanna. Mikil bjartsýni var með verkefnið og var stefnt að því að vinna 1000-1500 

tonn af hráefni ár hvert. Félagið keypti húsnæðið sem fyrrum fiskvinnslufyrirtæki höfðu átt 

ásamt því að kaupa krókaaflamarksbátinn Jóhönnu G ÍS-56, kvótalausan (Helgi Bjarnason, 

2015). Fyrirtækið er enn starfandi í dag en reksturinn erfiður, þann 21. mars 2019 staðfesti 

framkvæmdarstjóri fyrirtækisins að annar bátur fyrirtækisins Hafrún ÍS-54 hefði verið seldur í 

von um að losa um fjármagn. Fyrirtækið fékk annan bát frá fyrirtækinu Stakkavík ehf. en sá 

bátur hefði verið seldur 18. mars 2019 (Kristinn H. Gunnarsson, 2019).  

 Dæmi um útgerðir sem lengi hafa gert út frá Flateyri eru t.a.m. Hlunnar ehf., Stútungur 

ehf., West Seafood ehf., Sjávargæði ehf, og Hvalsteinn ehf. Hlunnar ehf. gerði út báta sem báru 

nafnið Blossi ÍS. Stútungur ehf. sem gerði út bátinn Sjávarperluna ÍS á árunum 2010/2011 - 

2016/2017. Jóhanna G ÍS var eins og áður sagði gerð út af West seafood ehf. og þar áður hét 

báturinn Stjáni Ebba ÍS og var gerður út af Eyrarodda ehf. West seafood ehf. gerði einnig út 

bátinn Hafrún ÍS sem félagið keypti frá Breiðdalsvík. Sjávargæði ehf. gerði út báta sem báru 

nafnið Garðar ÍS. 

 Allt fram til ársins 2003/2004 var útgerð sem hét Hvalsteinn ehf. með töluverðar 

aflaheimildir á svæðinu og gerði út bát sem hét Svanni ÍS. En árið 2003/2004 var síðasta ár 

bátsins á Flateyri því hann var seldur til Grímseyjar. Sömu sögu er að segja af bát sem 

útgerðarfélagið Jaspís ehf. gerði út á Flateyri. Sá bátur bar nafnið Kristján ÍS og var gerður út 
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allt til fiskveiðiársins 2003/2004, en þá var keyptur nýr bátur sem fékk sama nafn. Sá bátur var 

gerður út í eigu félagsins frá Flateyri til ársins 2006/2007 þegar útgerðarfélagið Kambur ehf. 

keypti bátinn.  

Ári seinna var stofnað nýtt útgerðarfélag sem nefnt var eftir bátnum Kristján ÍS-816, 

útgerðarfélagið keypti bátinn og heimildir af útgerðarfélaginu Kambi ehf. sama ár eða 

fiskveiðiárið 2008/2009 var svo útgerðarfélagið Norðureyri ehf. búið að kaupa bátinn til 

Suðureyrar. Friðfinnur ehf. gerði út tvo báta sem báru nafnið Friðfinnur ÍS-105 fiskveiðiárin 

2005/2006 og 2006/2007 sá fyrri hafði skipaskrárnr. 2438 en var fluttur til Stöðvarfjarðar og 

hélt þar Friðfinns nafni sínu. Sá síðari bar skipaskrárnúmerið 2710 og var seldur til Dalvíkur 

(Siglingastofnun, 2008).  

Fiskveiðiárið 1995/1996 voru alls 16 smábátar sem lönduðu á Flateyri, bátarnir lönduðu 

á bilinu 16- 80 tonnum. Fiskveiðiárið 2000/2001 voru alls níu bátar sem fiskuðu yfir 200 tonn 

á fiskveiðiárinu, þrír yfir 100 tonn en aðrir minna. Fimm árum síðar, 2005/2006 fiskuðu fimm 

bátar yfir 200 tonn, þar af voru þrír bátar með meira en 650 tonn. Það voru Kristján ÍS-816, 

Steinunn ÍS-817 og Friðfinnur ÍS-105. Aflarýrnun var mikil frá fyrra tímabili árið 2010/2011 

en þá komu á land á Flateyri 497 tonn samanborið við 3.093 tonn tímabilið 2005/2006. Einn 

bátur fiskaði yfir 100 tonn árið 2010/2011, það var báturinn Blossi ÍS-125 sem fiskaði 153 tonn 

af þeim 497 tonnum sem á land komu á Flateyri. Árið 2015/2016 var heldur betra en árið 

2010/2011 en þá komu á land tæplega 1.357 tonn á Flateyri, alls voru 11 bátar um aflann og 

þar af fjórir bátar sem fiskuðu yfir 100 tonn. Þar af var báturinn Jóhanna G ÍS-56 með 330 tonn 

af lönduðum afla yfir fiskveiðiárið (Fiskistofa, 2019a). 
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Á mynd 6 hér að ofan má sjá þróunina á Flateyri frá því rétt fyrir aldamótin. Sjá má gífurlegan 

mismun í bátafjölda sem varð milli áranna 2000/2001 og 2005/2006 án þess þó að það hefði 

áhrif á heildarafla. Þetta má rekja til dæmis samþjöppunnar innan smábátaflotans ásamt því að 

stórt fyrirtæki er þarna komið við sögu og aflaheimildir enduðu á færri höndum. Einnig var 

umtalsvert af heimildum leigt til Flateyrar þegar Kambs útgerðin var á Flateyri. Eftir hvarf 

Kambs 2007 er greinilegur aflamismunur á milli áranna 2005/2006 og 2010/2011 og hefur 

Flateyri átt undir högg að sækja allt frá því Kambur fór frá Flateyri. Fiskveiðiárið 2015/2016 

var þó ögn betra en árið 2010/2011 en þá komu á land 1.357 tonn en sá afli skiptist á 11 báta. 

Einhver afli þessara báta mun hafa komið af strandveiðum en alls komu 423 tonn á handfæri 

og 934 tonn á línu. 5 árum áður var skiptingin nokkuð jafnari, 257 tonn á handfæri en 240 tonn 

á línu.  

 Frá árinu 1998 og fram til ársins 2018 voru íbúar flestir árið 2007, alls 386 en fæstir 

árið 2018, 179 talsins (Hagstofa Íslands, 2019). Á Flateyri hefur mikill hluti starfsfólks í 

fiskvinnslu og starfandi við sjávarútveginn í gegnum árin verið aðflutt. Fólk kemur víðsvegar 

að til að vinna í fiski, t.a.m. frá Póllandi og Filippseyjum. Sumir hafa verið lengi og jafnvel 

fjárfest í húsnæði á svæðinu (Helgi Bjarnason, 2010).  

Margt spilar inn í hvernig komið er fyrir Flateyri hvað varðar smábátaútgerð. Brotthvarf 

Kambs hafði á sínum tíma gríðarleg áhrif enda var fyrirtækið stórt innan smábátageirans. Mikið 

stefnuleysi hefur ríkt í atvinnulífi Flateyringa sem snýr að sjávarútvegi svo að segja allt frá því 

2007 þegar brotthvarfið átti sér stað. Margt hefur verið reynt en árangur ekki orðið nægilega 

góður. Útgerðarmenn eldast og eru ekki eilífir í starfi. Það endar oft á þann veg að aflaheimildir 

eru seldar á brott ef komandi kynslóðir taka ekki við. Ásamt öllu framangreindu hefur reynst 

Mynd 6. Heildarfjöldi og afli smábáta sem lönduðu 15 tonnum eða meira á ári á Flateyri. 
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erfitt að fá vinnuafl á staðinn. Það er því margt sem spilar inn í varðandi það ástand sem skapast 

hefur á Flateyri.  
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6. Umræður 
Í upphafi varpaði höfundur fram þremur spurningum um smábátaútgerð og þróun hennar. 

Fyrsta spurningin snéri að því hvort smábátaútgerð væri deyjandi grein. Færa má rök fyrir 

hvoru tveggja að greinin sé deyjandi og að hún sé það ekki. Tölur yfir fjölda báta á Húsavík og 

Stöðvarfirði gætu gefið til kynna að greinin sé deyjandi en þar fækkar bátum á milli síðustu 

tveggja mælinganna á myndum 3-6. Á móti kemur að bátum fjölgar á Flateyri og Ólafsvík á 

sama tíma og gefur hið andstæða til kynna að enn sé töluvert líf í smábátaútgerð og þróun að 

eiga sér stað í greininni. 

 Smábátaútgerð eins og hún var á árunum 1995-2000 heyrir að mestu leyti sögunni til 

þ.e. einyrkjaútgerð. Það er ekki þar með sagt að smábátaútgerð sé að deyja út. Greinin hefur 

tekið miklum breytingum. Ekkert lát virðist vera á þeirri þróun sem átt hefur sér stað á 

undanförnum áratugum. Einyrkjum fer fækkandi ár frá ári og aflaheimildirnar safnast upp á þá 

sem stærri eru. Nýliðun í greininni er afar fátíð en meðal ástæða þess telur höfundur vera þá 

staðreynd að bátar eru dýr atvinnutæki og aflaheimildir eru dýrar sömuleiðis. Ef tekið er dæmi 

af einstaklingi sem hygðist kaupa smábát og 70 þorskígildistonn. Smábáturinn gæti kostað á 

bilinu 10-70 milljónir, allt eftir því hvernig bátur yrði fyrir valinu, ástandi hans og hvaða 

búnaður fylgdi með í kaupunum. Samsetning aflaheimildanna myndi ráða verði þeirra en ef 

miðað er við þorsk eingöngu og töflu sem gefin var út í desember 2017 var verð á varanlegum 

heimildum í þorski 1900 kr./kg. Þetta myndi gera alls 133 milljónir fyrir aflaheimildirnar 

(Aflmark, e.d.). Ásamt þessu öllu eru svo ýmis gjöld, s.s. hafnargjöld, löndunargjöld, 

veiðigjöld o.fl. Ásamt því að borga olíu, kaupa veiðarfæri og beitu, sinna viðhaldi og standa 

straum af öllu því sem snýr að leyfum og eftirlit með neyðarbúnaði. Það sjá allir sem vilja að 

það er ekki einfalt mál að hefja útgerð þegar þessar forsendur blasa við.  

 Fyrsta orðið sem kemur upp í huga höfundar þegar orðið „smábátar“ ómar í eyrum hans 

er orðið „samþjöppun“. En önnur spurningin sem varpað var fram í upphafi snéri einmitt að 

samþjöppun og lýkunum á að hún muni aukast enn frekar verði ekkert að gert. Þarna gaf 

höfundur sér fyrirfram að nú þegar væri orðin umtalsverð samþjöppun innan greinarinnar sem 

jafnframt kom í ljós við rannsóknina. Samþjöppunin sem orðið hefur frá því að 

krókaaflamarkið var sett á er mikilfengleg. Margir aðilar innan þess kerfis eru komnir ansi 

nærri og/eða jafnvel farnir yfir „þakið“ sem sett var á varðandi leyfilegt heildarhlutfall ef 

heildarkvóta. Eins og nefnt var í rannsókninni er útgerðarfélagið Jakob Valgeir í Bolungarvík 

yfir leyfilegri hlutdeild krókaaflamarks á þessu fiskveiðiári en Stakkavík í Grindavík er annað 

fyrirtæki sem árið 2007 var um 2,48% yfir áðurnefndu þaki (Hjörtur Gíslason, 2007c). Við 
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skrif þessarar rannsóknar fundust engin gögn um að þessi fyrirtæki hafi eða hefðu verið beitt 

íþyngjandi viðurlögum eða refsingum varðandi brot á þeim lögum að heimilt sé að eiga að 

hámarki 5% af heildarúthlutun krókaaflamarks. En þegar fyrirtæki rjúfa þakið hafa þau fengið 

tiltölulega rúman aðlögunartíma til að laga stöðu sína. Að mati höfundar ætti að stytta þann 

tíma sem fyrirtæki hafa til að laga stöðuna og beita hörðum refsingum fari fyrirtæki framyfir 

þann tíma. 

 Þá er einnig mikið umhugsunarefni að mati höfundar hvenær litið er á aðila sem 

eigendur eða lögaðila í útgerðarfyrirtækjum sem skylda eða tengda aðila. Ef dæmi er tekið 

varðandi þetta þá keypti Einhamar Seafood á sínum tíma tvo yfirbyggða 30 brúttótonna 

"ofursmábáta", þá Auði Vésteins og Gísla Súrsson. Í frétt sem skrifuð var árið 2014 segir 

eftirfarandi, Einhamar ehf fær tvo nýja 30 tonna Cleoptra 50 báta (Jón Agnar Ólason, 2014). 

Merkilegt þykir þó að þegar skipaskrár áranna 2014-2018 eru skoðaðar hefur annar þessara 

báta, Auður Vésteins SU, alltaf verið skráður undir annað félag, Kleifar ehf. Á heimasíðu 

Einhamars má sjá flota fyrirtækisins og þar er einnig minnst á þessi tvö nýju skip Einhamars 

Seafood og enn í dag árið 2019 er báturinn skráður innan flota Einhamars (Einhamar e.d.). 

Taka má annað dæmi af útgerðarfélaginu Hjálmari ehf. Undanfarin þrjú fiskveiðiár 

hefur heildarhlutdeild útgerðarfélagsins aukist ár frá ári. Reikna má með að hlutdeildin hækki 

enn frekar á næstu árum, félagið hefur þó ekki mikið rými til stækkunar því nú þegar er félagið 

með 3,85% hlutdeild. Ef spurningunni um hvort fyrirtækið muni stoppa þar er velt upp telur 

höfundur það afar ólíklegt. Í ljósi þess hversu auðvelt virðist vera að útbúa nýja kennitölu, nýtt 

félag og skrá fyrirtæki undir annan aðila er ekkert sem stoppar útgerðirnar. Lögin virðast því 

vera alltof veik og finnst höfundi tímabært að gerð verði breyting á svo hlutdeild smábáta endi 

ekki á enn færri höndum þegar fram líða stundir. 

Sú þróun að stóru fyrirtækin innan aflamarksins séu farin að kaupa sig inn í litla kerfið 

telur höfundur að geti leitt til þess að samkeppni um kaup á aflaheimildum verði erfiðari. Ljóst 

er að peningar eru til staðar hjá mörgum stórfyrirtækjum innan aflamarksins mun frekar en hjá 

einyrkja sem hyggst stofna eða stækka sína litlu útgerð. Það ætti því engum að koma á óvart 

sem láta sig málið varða að ef engu verður breytt stefni greinin í sömu átt og verið hefur. Þannig 

að á komandi árum má teljast líklegt að kvótinn færist á ennþá færri hendur, færri smábátar 

sækja fiskinn og fleiri smábátar standa eftir njörvaðir niður við bryggjur landsins megnið af 

árinu. 

 Fjöldi báta hefur eins og sjá má á myndum 3-6 í kafla 5, fækkað mikið frá því sem áður 

var og er það í samræmi við það sem höfundur átti von á áður en rannsóknin fór fram. Rannsókn 

þessi nær eingöngu yfir 20 ára tímabil og má glögglega sjá á þeim tíma að þróunin er á þennan 
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veg, útgerðaraðilum fækkar hratt, bátum fækkar og kvótinn dreifist á færri hendur. Þrátt fyrir 

að um það sé rætt að smábátar nútímans séu öruggari atvinnutæki og afkastameiri má ekki 

gleyma því að vinnan á bakvið aflann sem þeir koma með að landi er að sama skapi meiri en 

áður var. Hægt er að róa stífar, róið er með lengri línu og vaktir við að draga línu og leggja eru 

lengri.  

 Fleiri breytingar en nefndar hafa verið hér að framan hafa verið ræddar um stjórn 

fiskveiða í krókaaflamarki á undanförnum árum. Ein tillaga hefur sprottið upp af og til, það er 

tillaga um að smábátar í krókaaflamarki fái að stunda netaveiðar. Það kemur m.a. til af því að 

bátar á Norðurlandi og á Vestfjörðum hafa þurft að sigla langar vegalengdir til að forðast 

ýsuafla á línuveiðum. Erfitt þótti á undanförnum árum að fá leigðar ýsuheimildir og því vildu 

nokkrir útgerðarmenn fá að veiða þorskafla í net til að forðast ýsuafla. 

Með möskvastærðum neta væri hægt að stjórna hvaða fisk ætti að veiða. Þessi tillaga 

var t.a.m. borin fram á aðalfundi Landsambands smábátaeigenda haustið 2017 og varð svo úr 

að þátttakendur í umræðunni urðu mjög margir en skiptar skoðanir voru meðal þeirra sem 

fundinn sátu. Þeir sem voru með tillögunni báru meðal annars upp þau rök að hlutverk félagsins 

ætti ekki að vera þannig að athafnafrelsi félagsmanna væri takmarkað, kostnaður væri minni 

við netaveiðar og að ekki stæði til að sameina kerfin þ.e. aflamark og krókaaflamark. Meirihluti 

varð andvígur en rök þeirra voru m.a. að ef veiðum með króka yrði hætt þá héti kerfið í raun 

ekki krókaaflamark heldur aflamark og ef að þessu yrði væri líkast til einungis eitt skref eftir 

og það væri sameining kerfanna. Einnig var bent á að eftirspurn eftir línufiski væri meiri og 

orðspor línufisks væri gott enda seldist hann inn á alla dýrustu markaði erlendis (Landsamband 

smábátaeigenda, 2017). 

Þessi umræða hefur sprottið upp öðru hvoru en að mati höfundar væri þetta síðasti 

liðurinn í að sameina kerfin á ný með ófyrirséðum afleiðingum. Kostir þessara breytinga væru 

þó eins og áður segir að smábátar gætu stjórnað sókn sinni á fjölbreyttari hátt og sótt ákveðna 

stærð af fiski. Kostnaður útgerða myndi jafnframt lækka því dýrara hefur reynst að veiða með 

línu heldur en netum. Á móti kemur þó að verð á línufiski hefur um áraskeið haldist hærra en 

verð fyrir fisk sem veiddur er í net og er sambærilegur að stærð. Það er því margt sem spilar 

inn í þá ákvörðun hvort leyfa eigi krókaaflamarksbátum að stunda netaveiðar. Frekari 

breytingar á stjórn fiskveiða geta því haft margvísleg áhrif, m.a. þau að ganga endanlega frá 

smábátaútgerð. En tíminn einn verður þó að leiða það í ljós hvað framtíð þessarar mikilvægu 

atvinnugreinar varðar. 

Spurningunni um hvað olli þeirri þróun sem átt hefur sér stað í smábátaútgerð er erfitt 

að svara. Erfitt er að nefna eitthvað eitt sem ástæðuna fyrir þróuninni, heldur frekar samspil 
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margra þátta. Má því nefna að breytingar á leyfilegri hámarksstærð bátanna hafi að einhverju 

leyti valdið þeirri þróun sem orðið hefur. Breytingarnar sem orðið hafa ná frá 6 brúttótonnum 

og upp í 30 brúttótonn að hámarksstærð. Ásamt þessu hafa breytingar á fiskveiðikerfum 

smábáta haft samtvinnandi áhrif. Línutvöföldun, þorskaflahámark, sóknardagar, banndagar og 

krókaaflamarkskerfið hafa átt sinn þátt í að ýta greininni á þann stað sem hún er í dag. 
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 Viðaukar 
 
Viðauki 1 - Húsavík 
Athuga skal að nöfn þeirra báta sem fylgja gögnum í viðauka eru núverandi nöfn bátanna. 

Margir hverjir báru önnur nöfn þegar að þessum veiðum stóð.  

 
Tafla 5 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Húsavíkurhöfn 1995/1996. 

1995/1996 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Alda ÞH - 230 28.365 34.103 62.468 
Beta SU - 161 5.026 42.176 47.202 
Fleygur ÞH - 201  31.395 31.395 
Gára RE - 62  57.952 57.952 
Gosi ÞH - 9 18.355  18.355 
Iða ÞH - 321 2.108 19.431 21.539 
Jói Brands GK - 517  29.482 29.482 
Krummi KÓ - 38 23.002 130 23.132 
Ölver ÍS - 85 19.347 370 19.717 
Sæfinnur SH - 999 1.851 15.146 16.997 
Sigurpáll ÞH - 68 1.747 18.827 20.574 
Stakkur ÁR - 5 15.164 14.583 29.747 
Teistan RE - 33 6.533 11.581 18.114 
Vilborg ÞH - 11  51.809 51.809 
Heildarafli innan hafnar 121.498 326.985 448.483 

 
Tafla 6 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Húsavíkurhöfn 2000/2001. 

2000/2001 Veiðarfæri   
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Arnþór EA - 37  135.631 135.631 
Eiki Matta ÞH - 301  34.754 34.754 
Eyrún ÞH - 2 17.382 63.185 80.567 
Gára RE - 62  22.835 22.835 
Kambur HU - 24  59.014 59.014 
Krummi KÓ - 38 37.109  37.109 
Ösp SK - 135 27.255  27.255 
Sæunn ÞH - 22 17.109  17.109 
Sigurpáll ÞH - 68 3.057 32.439 35.496 
Sólveig ÞH - 226 2.180 16.410 18.590 
Tjaldur ÓF - 3 16.377 26.942 43.319 
Valur ÞH - 16 23.303  23.303 
Vilborg ÞH - 11  109.814 109.814 
Heildarafli innan hafnar 150.663 512.724 663.387 
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Tafla 7 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Húsavíkurhöfn 2005/2006. 

2005/2006 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Arney KE - 336  363.043 363.043 
Arney SH - 162  43.978 43.978 
Árni ÞH - 127  25.100 25.100 
Arnþór EA - 37  143.915 143.915 
Björgmundur ÍS - 149  176.354 176.354 
Dögg SU - 229  146.431 146.431 
Freymundur ÓF - 6  81.241 81.241 
Gunnar KG ÞH - 34  132.382 132.382 
Hafey SF - 33 20.382  20.382 
Kambur HU - 24  162.339 162.339 
Lágey ÞH - 265  418.736 418.736 
Siggi Valli ÞH - 44  162.174 162.174 
Sigrún ÞH - 136  330.213 330.213 
Sólveig ÞH - 226  30.935 30.935 
Vilborg ÞH - 11  50.458 50.458 
Þorsteinn VE - 18 2.996 136.595 139.591 
Þytur SK - 28  66.808 66.808 
Heildarafli innan hafnar 23.378 2.470.702 2.494.080 

 
 
Tafla 8 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Húsavíkurhöfn 2010/2011. 

2010/2011 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Ágústa EA - 16 19.954 139 20.093 
Árni ÞH - 127  22.811 22.811 
Aron ÞH - 105 33.602  33.602 
Aþena ÞH - 505 27.648  27.648 
Bryndís SK - 8 17.554  17.554 
Gimli ÞH - 5 27.760  27.760 
Háey II ÞH - 275  428.085 428.085 
Hafey SF - 33 26.998  26.998 
Iða ÞH - 321 18.014  18.014 
Jón Jak ÞH - 8 29.511  29.511 
Kambur HU - 24  44.237 44.237 
Karólína ÞH - 100  366.208 366.208 
Lágey ÞH - 265  268.549 268.549 
Lundey ÞH - 350 36.799  36.799 
Már HU - 545 42.610  42..610 
Marvin NS - 550 18.236  18.236 
Sæli BA - 333  317.644 317.644 
Sævaldur ÞH - 216 23.414  23.414 
Heildarafli innan 
hafnar 322.100 1.447.673 1.769.773 
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Tafla 9 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira yfir í Húsavíkurhöfn 2015/2016. 

2015/2016 Veiðarfæri    

Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Aron ÞH - 105 21.869  21.869 
Ásdís ÞH - 136 14.190 9.010 23.200 
Elín ÞH - 7 23.611  23.611 
Háey II ÞH - 275  95.116 95.116 
Jón Jak ÞH - 8 16.117  16.117 
Karólína ÞH - 100  504.087 504.087 
Lágey ÞH - 265  38.342 38.342 
Máni ÞH - 98 4.517 109.688 114.205 
Sigrún Hrönn ÞH - 36 21.369 2.416 23.785 
Sóley ÞH - 28 47.223  47.223 
Heildarafli innan hafnar 148.896 758.659 907.555 

 
 

Viðauki 2 - Stöðvarfjörður 
 
Tafla 10 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Stöðvarfjarðarhöfn 1995/2096. 

1995/1996 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Aron SI - 0 8.211 34.231 42.442 
Berglín SH - 0  66.003 66.003 
Bjössi Ingólfs SH - 0 10.955 7.262 18.217 
Brimir SU - 158  59.427 59.427 
Bryndís SU - 288  29.803 29.803 
Eydís NS - 32 3.581 195.892 199.473 
Gísli KÓ - 10  111.819 111.819 
Glær KÓ - 9 24.289  24.289 
Helga Trausta RE - 0  29.887 29.887 
Helgi Árna ÍS - 61  185.431 185.431 
Rún AK - 125 409 159.202 159.611 
Sæli SU - 47 23.482 29.335 52.817 
Stakasteinn GK - 132  129.594 129.594 
Stjarnan RE - 0 2.268 46.560 48.828 

Heildarafli innan hafnar 73.195 1.084.446 1.157.641 
 
 
 
 
Tafla 11 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Stöðvarfjarðarhöfn 2000/2001. 

2000/2001 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Björgmundur ÍS - 149  168.445 168.445 
Bryndís SU - 288  32.354 32.354 
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Díana SU - 131 34.807  34.807 
Hólmi NS - 56  162.811 162.811 
Rún AK - 125  59.036 59.036 
Sigmundur SU - 56 894 63.513 64.407 
Sómi SU - 644 16.035  16.035 
Heildarafli innan hafnar 51.736 486.159 537.895 

 
 
 
Tafla 12 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Stöðvarfjarðarhöfn 2005/2006. 

2005/2006 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Auður SU - 188  220.190 220.190 
Gísli BA - 245  3.405 3.405 
Heiðrún SU - 15 2.044 334.917 336.961 
Kristleifur ST - 82  39.323 39.323 
Narfi GK - 68  1.122.596 1122.596 
Vaka SU - 25 21.825  21.825 
Heildarafli innan hafnar 23.869 1.720.431 1.744.300 

 
 
Tafla 13 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Stöðvarfjarðarhöfn 2010/2011. 

2010/2011 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Andrea SU - 51 16.967  16.967 
Ásbjörn Sf - 123 17.324  17.324 
Auður SU - 188  488.497 488.497 
Bergvík GK - 22  117.323 117.323 
Björgvin GK - 108 28.701  28.701 
Börkur frændi NS - 335 33.285 25.714 58.999 
Dögg SU - 118  612.079 612.079 
Elfríð NK - 40 15.794  15.794 
Elín ÞH - 7 24.339  24.339 
Eyja NS - 88 15.996  15.996 
Gísli BA - 571  492.288 492.288 
Gjafar SU - 90 21.674  21.674 
Guðmundur Þór SU - 
121 16.673  16.673 
Guðný SU - 31 28.682 12.896 41.578 
Hafdís SU - 220  40.059 40.059 
Hafþór SU - 144 21.149  21.149 
Karen Dís SU - 87 25.862  25.862 
Keilir II AK - 4  27.329 27.329 
Lóa KÓ - 177 20.655  20.655 
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Máni SU - 55 18.236  18.236 
Mardís SU - 64 20.253  20.253 
Narfi GK - 68  668.887 668.887 
Nótt RE - 36 22.850 3.079 25.929 
Rosi ÞH - 39 24.234  24.234 
Sæberg HF - 112 18.560  18.560 
Snjólfur SF - 65 18.894  18.894 
Vaka SU - 25 15.651  15.651 
Heildarafli innan hafnar 425.779 2.488.151 2.913.930 

 
Tafla 14 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Stöðvarfjarðarhöfn 2015/2016. 

2015/2016 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Auður Vésteins SU - 88  1.339.367 1.339.367 
Dögg SU - 118  870.992 870.992 
Dóri GK - 42  18.459 18.459 
Faxaborg SH - 207  41.296 41.296 
Gísli Súrsson GK - 8  1.061.156 1.061.156 
Gullhólmi SH - 201  28.149 28.149 
Hafdís SU - 220  58.948 58.948 
Mardís SU - 64 16.577  16.577 
Sæberg SU - 112 19.543  19.543 
Sæli BA - 333  619.887 619.887 
Sandfell SU - 75  516.224 516.224 
Þorsteinn SH - 145  370.314 370.314 
Heildarafli innan hafnar 36.120 4.924.792 4.960.912 

 
 

Viðauki 3 - Ólafsvík 
 
Tafla 15 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Ólafsvíkurhöfn 1995/1996. 

1995/1996 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Apríl BA - 25 15.046  15.046 
Árni G EA - 620 16.622 65.934 82.556 
Ás SH - 664 17.915 16.527 34.442 
Ásdís SH - 21  28.619 28.619 
Badda SK - 113  109.129 109.129 
Berglín SH - 0  21.976 21.976 
Björg Jóns ÍS - 129 61.404  61.404 
Blæja ST - 141 5.043 80.803 85.846 
Denni SH - 147 20.001  20.001 
Día HF - 14 34.627  34.627 



 6 

Dóra HU - 225 32.435  32.435 
Eldey BA - 96 12.799 47.762 60.561 
Elís Bjarnason SH - 48  24.568 24.568 
Ellen RE - 0  24.614 24.614 
Elva Björg SI - 84  18.753 18.753 
Ferskur BA - 103 20.576  20.576 
Freyja Dís ÞH - 330 62.708  62.708 
Fríður EA - 54 20.910  20.910 
Frigg ST - 69 42.444 6.317 48.761 
Geysir SH - 39 40.067 17.438 57.505 
Glaður SH - 267 29.396 9.543 38.939 
Grindjáni GK - 169 39.438 11.741 51.179 
Guðjón SU - 61  136.086 136.086 
Gunna Sigga SH - 16 20.471  20.471 
Gýmir HU - 24 75.698  75.698 
Hafdís Helga EA - 51 52.465  52.465 
Hafdís ÍS - 62 19.298 42.722 62.020 
Haförn I SU - 42 37.774 2.022 39.796 
Hafsvala BA - 252  28.182 28.182 
Hanna Ellerts SH - 4 35.382  35.382 
Helga Sigmars NS - 6 30.135  30.135 
Huld KE - 292 17.107  17.107 
Inga Ósk SH - 320 36.709  36.709 
Jaki EA - 452 18.690  18.690 
Jóhanna SH - 319 59.155  59.155 
Jón Bóndi BA - 7 51.765  51.765 
Jón Guðmundsson ÍS - 75  134.478 134.478 
Karl Þór SH - 110 34.818  34.818 
Klaksvík VE - 282 34.925  34.925 
Kofri ÍS - 82  21.456 21.456 
Konan KÓ - 15 23.531  23.531 
Kristbjörg SH - 84 5.207 34.564 39.771 
Kristrún ll RE - 477  24.425 24.425 
Linda GK - 144 21.435  21.435 
Lísa RE - 14 36.599  36.599 
Ögmundur KÓ - 8 23.587  23.587 
Palli Krati ÍS - 353 14.717 29.361 44.078 
Portland VE - 97  35.352 35.352 
Raffi GK - 21 21.384  21.384 
Rakel SH - 700 48.770 16.282 65.052 
Rán SH - 307  148.327 148.327 
Rúrik GK - 53 32.283  32.283 
Sædís SF - 4 56.662 69.991 126.653 



 7 

Sæpjakkur SH - 15 11.889 41.636 53.525 
Sif HF - 10 23.447  23.447 
Sigurbjörg II BA - 89  62.427 62.427 
Sigurfari ÍS - 99 24.078  24.078 
Sigurjón Jónasson EA - 53 18.043  18.043 
Sigþór Pétursson SH - 141 24.556  24.556 
Sjóriddarinn SU - 113 20.234  20.234 
Skíðblaðnir NS - 75 26.688 5.128 31.816 
Smári ÍS - 144 55.751  55.751 
Spaði SU - 406 19.711  19.711 
Starri SH - 246 25.896  25.896 
Stefán Bjarna ÍS - 137 12.326  12.326 
Stefanía SH - 82 15.726  15.726 
Svalur HU - 124  53.123 53.123 
Sveinbjörg ÁR - 49 14.971  14.971 
Sveinn SU - 225 17.664  17.664 
Uggi HF - 111 13.963  13.963 
Valey SI - 18 19.829 46.224 66.053 
Víglundur SH - 56 12.346 40.482 52.828 
Heildarafli innan hafnar 1.637.116 1.455.992 3.093.108 

 
 
Tafla 16 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Ólafsvíkurhöfn 2000/2001. 

2000/2001 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Albatros ÍS - 111 18.753  18.753 
Alli gamli BA - 88 37.761 44.598 82.359 
Ás SH - 764 25.426  25.426 
Badda SK - 113  70.690 70.690 
Barðstrendingur BA - 33 27.248  27.248 
Björt SH - 202 15.985  15.985 
Blæja ST - 141  30.164 30.164 
Blær HU - 77  96.398 96.398 
Bogga í Vík HU - 6 22.773  22.773 
Día HF - 14 43.419  43.419 
Djúpey BA - 151 24.301 652 24.953 
Dóra HU - 225 49.277 7.125 56.402 
Dósi NS - 9 31.099  31.099 
Eldey BA - 96 7.217 92.725 99.942 
Elín ÞH - 82 16.968  16.968 
Elva Björg SI - 84  93.915 93.915 
Erla AK - 52 56.013  56.013 
Fönix NS - 33  88.902 88.902 
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Freyja Dís ÞH - 330 38.898 2.415 41.313 
Geysir SH - 39  55.691 55.691 
Glaður SH - 226  428.492 428.492 
Glaður SH - 267 15.266 11.981 27.247 
Goði SU - 62 22.539 98.207 120.746 
Gógó SH - 67 4.925 23.590 28.515 
Guðbjörg RE - 2  263.478 263.478 
Guðjón SU - 61  21.124 21.124 
Gummi Páll ÍS - 81  101.247 101.247 
Hólmar SH - 355  106.341 106.341 
Hrafnborg SH - 182  60.626 60.626 
Imba ÍS - 45  271.912 271.912 
Ingi Dóri RE - 64 34.938  34.938 
Jón Bóndi BA - 7 14.583 10.454 25.037 
Konan KÓ - 15 21.247  21.247 
Kría SH - 232 41.548  41.548 
Kristbjörg SH - 84  34.208 34.208 
Kvika SH - 423  97.409 97.409 
Lísa RE - 14 24.273  24.273 
Marvin NS - 550  145.341 145.341 
Rakel ÍS - 4 8.645 30.082 38.727 
Rakel SH - 700  84.110 84.110 
Rán NS - 44 29.965  29.965 
Sif HF - 10 32.191  32.191 
Siglunes SH - 326 33.957  33.957 
Sigurborg II HF - 116 43.878  43.878 
Sigþór Pétursson SH - 141 18.422  18.422 
Skarpi GK - 125 17.823  17.823 
Snari BA - 144  47.687 47.687 
Sturla Símonarson SH - 1 23.135  23.135 
Uggi HF - 111 30.071  30.071 
Valey SI - 18  16.042 16.042 
Ýr SH - 375  91.726 91.726 
Heildarafli innan hafnar 832.544 2.527.332 3.359.876 

 
 
Tafla 17 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Ólafsvíkurhöfn 2005/2006. 

2005/2006 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 

Addi afi GK - 97  15.017 15.017 
Alli gamli BA - 88 19.788  19.788 
Arnar SH - 157  22.558 22.558 
Ás SH - 764 23.023 8.947 31.970 
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Björgvin SU - 41  339.936 339.936 
Dóra HU - 225 15.352 4.356 19.708 
Elva Björg SI - 84  24.911 24.911 
Flugalda ÓF - 15  42.409 42.409 
Freyja Dís ÞH - 330  107.548 107.548 
Garðar ÍS - 22  258.899 258.899 
Gestur Kristinsson ÍS - 333  50.059 50.059 
Geysir SH - 39 24.747  24.747 
Glaður SH - 226  404.070 404.070 
Guðbjörg RE - 2  112.689 112.689 
Hanna SH - 28  149.891 149.891 
Hólmar SH - 355 28.056  28.056 
Imba ÍS - 45 2.117 371.786 373.903 
Ísöld BA - 888  137.564 137.564 
Kofri ÍS - 82 15.721 30.116 45.837 
Kvika SH - 23  274.433 274.433 
Magnús Ingimarsson SH - 
301 27.658 12.489 40.147 
Mávur SI - 96  196.484 196.484 
Rán SH - 307  463.703 463.703 
Sædís SH - 138 44.292  44.292 
Sæfari SH - 339  69.557 69.557 
Sæný ÁR - 6 30.985  30.985 
Sif HF - 10 21.346  21.346 
Sigrún Hrönn ÞH - 36 7.969 8.877 16.846 
Sigþór Pétursson SH - 141 16.606  16.606 
Snorri GK - 1 15.463  15.463 
Straumur ST - 65  550.644 550.644 
Sverrir SH - 126  322.693 322.693 
Vísir SH - 77  216.388 216.388 
Þröstur BA - 48  32.879 32.879 
Heildarafli innan hafnar 293.123 4.238.917 4.532.040 

 
 
Tafla 18 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Ólafsvíkurhöfn 2010/2011. 

2010/2011 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Alli gamli BA - 88 24.676  24.676 
Arnar SH - 157 1.996 110.723 112.719 
Ás SH - 764 15.257  15.257 
Badda SK - 113 16.079  16.079 
Björn Hólmsteinsson ÞH - 
164  26.900 26.900 
Dóra HU - 225 15.819  15.819 
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Erla Kristín EA - 155 19.969  19.969 
Friðrik Bergmann GK - 240 41.726  41.726 
Geysir SH - 39 30.925  30.925 
Glaður SH - 226 16.667 332.947 349.614 
Hafrún SH - 125 15.045  15.045 
Hilmir SH - 197 16.517  16.517 
Hólmar SH - 355 36.303  36.303 
Kristborg SH - 108 42.071  42.071 
Kvika SH - 23  270.744 270.744 
Lilja SH - 16  581.578 581.578 
Magnús Ingimarsson SH - 
301 17.888  17.888 
Mangi á Búðum SH - 85 23.835 31.950 55.785 
Oliver SH - 248 29.689 7.704 37.393 
Rakel SH - 700 42.085  42.085 
Rán SH - 307 10.984 468.699 479.683 
Sædís SU - 78 17.167  17.167 
Sigrún Hrönn ÞH - 36 54.915 3.881 58.796 
Skáley SH - 300 16.121  16.121 
Skarpi GK - 125 33.367  33.367 
Stakkavík GK - 85  25.096 25.096 
Steini Jóns BA - 2 15.960  15.960 
Sverrir SH - 126  211.828 211.828 
Vísir SH - 77 18.871 126.798 145.669 
Von GK - 113  30.546 30.546 
Heildarafli innan hafnar 573.932 2.229.394 2.803.326 

 
 
Tafla 19 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Ólafsvíkurhöfn 2015/2016. 

2015/2016 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Aðalheiður SH - 319 20.989  20.989 
Álfur SH - 414 245.078 288.327 533.405 
Andri SH - 450 22.298  22.298 
Arnar SH - 157 15.312  15.312 
Bíldsey SH - 65  15.786 15.786 
Bryndís SH - 128 49.943  49.943 
Brynja SH - 236  882.492 882.492 
Dóri GK - 42  32.096 32.096 
Einar Guðnason ÍS - 303  21.997 21.997 
Friðrik Bergmann GK - 240 42.655  42.655 
Geisli SH - 41 21.027  21.027 
Geysir SH - 39 16.996  16.996 
Gísli Súrsson GK - 8  135.895 135.895 
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Glaður SH - 226 24.667 378.404 403.071 
Guðbjartur SH - 45 18.349  18.349 
Gugga RE - 9 18.400  18.400 
Gullhólmi SH - 201  319.800 319.800 
Gylfi HF - 33 43.000 6.541 49.541 
Hafdís BA - 85 15.326  15.326 
Hafdís SU - 220  54.711 54.711 
Hanna SH - 28 26.957  26.957 
Hilmir SH - 197 23.224  23.224 
Hjördís HU - 16  27.536 27.536 
Hugrún SU - 85 16.821  16.821 
Ingibjörg SH - 174 31.360  31.360 
Jökull SH - 339 20.603  20.603 
Jónas SH - 237 27.801  27.801 
Júlli Páls SH - 712 225.964  225.964 
Kári SH - 78  51.480 51.480 
Karl Þór SH - 110 15.278  15.278 
Katrín SH - 575 20.533  20.533 
Kristborg SH - 108 27.888  27.888 
Kristinn SH - 812  898.999 898.999 
Kvika SH - 23  131.777 131.777 
Magnús Ingimarsson SH - 301 19.922  19.922 
Rá SH - 308 17.566 137.829 155.395 
Rán SH - 307 290.087  290.087 
Sædís SH - 138 30.696  30.696 
Signý HU - 13 302 122.530 122.832 
Stefanía SH - 82 18.735  18.735 
Sverrir SH - 126  357.824 357.824 
Tjaldur SH - 270  47.346 47.346 
Tryggvi Eðvarðs SH - 2 201.049 573.093 774.142 
Vísir SH - 77 44.776 106.710 151.486 
Þorvaldur SH - 71 18.316  18.316 
Heildarafli innan hafnar 1.631.918 4.591.173 6.223.091 

 
 

Viðauki 4 - Flateyri 
 
Tafla 20 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Flateyrarhöfn 1995/1996. 

1995/1996 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Farsæll NK - 0 20.375 1.520 21.895 
Félaginn KÓ - 25 16.120  16.120 
Fífa GK - 19 23.485  23.485 
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Garðar ÍS - 0  35.030 35.030 
Guðmundur Garðar RE - 0 19.175  19.175 
Guðni ÍS - 52 46.690  46.690 
Haffrúin RE - 0 20.331  20.331 
Magnús GK - 64 36.900 44.005 80.905 
Már ÍS - 242 3.705 19.065 22.770 
Reynir Axels SH - 22 20.915  20.915 
Sæunn HU - 30 19.103 630 19.733 
Sigurósk BA - 0 9.680 17.760 27.440 
Sólveig ÓF - 12 12.915 22.180 35.095 
Tjaldur ÓF - 3 9.215 42.075 51.290 
Valdimar AK - 15  18.230 18.230 
Þorbjörg RE - 0 19.830  19.830 
Heildarafli innan hafnar 278.439 200.495 478.934 

 
 
 
Tafla 21 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Flateyrarhöfn 2000/2001. 

2000/2001 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Anna Karín SH - 316  255023 255.023 
Auður ÍS - 42 69.744  69.744 
Beggi GK - 164 38.322  38.322 
Birta ÞH - 125 40.609  40.609 
Blíðfari HU - 52 19.140  19.140 
Eldborg SH - 370 38.020  38.020 
Garðar ÍS - 22 4.355 102.277 106.632 
Guðjón SU - 61  110.824 110.824 
Hafbáran BA - 53  208.866 208.866 
Hanna SH - 28  211.720 211.720 
Hansi MB - 1 17.032  17.032 
Hartmann KÓ - 20 38.123  38.123 
Helgi Árna ÍS - 61  152.545 152.545 
Hilmir SH - 197 40.703  40.703 
Hólmi ÞH - 56  24.089 24.089 
Jónína EA - 185  239.249 239.249 
Kría SU - 110 29.808  29.808 
Lóa KÓ - 177 1.870 19.938 21.808 
Lundi SF - 12 32.716  32.716 
Már ÍS - 125  286.536 286.536 
María ÍS - 777 39.470  39.470 
Natalia NS - 90  200.373 200.373 
Selfell SH - 36 27.893  27.893 
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Selma EA - 212  250.323 250.323 
Sigurjón Jónasson EA - 53 33.619  33.619 
Sjávarperlan ÍS - 313  221.139 221.139 
Steinunn ST - 26 28.049  28.049 
Unnur BA - 1 61.164  61.164 
Víkingur NK - 3 50.998  50.998 
Viktor Sig HU - 66  222.044 222.044 
Heildarafli innan hafnar 611.635 2.504.946 3.116.581 

 
 
Tafla 22 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Flateyrarhöfn 2005/2006. 

2005/2006 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Æsir BA - 808  966.453 966.453 
Bliki VE - 71  208.328 208.328 
Eskey SF - 54 53.993  53.993 
Ingibjörg SH - 174  878.315 878.315 
Már ÍS - 125  297.945 297.945 
Marín SF - 27 23.734  23.734 
Straumey ÍS - 203  654.157 654.157 
Heildarafli innan hafnar 88.118 3.005.198 3.093.316 

 
 
Tafla 23 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Flateyrarhöfn 2010/2011. 

2010/2011 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Afi ÍS - 89 34.007  34.007 
Ásdís ÞH - 136 60.635  60.635 
Brynja SH - 236 70.805  70.805 
Helga Sæm ÞH - 70 11.204 29.169 40.373 
Jóhanna G ÍS - 56  71.228 71.228 
Máney SU - 14 18.056 2.858 20.914 
Már ÍS - 125 16.194 136.993 153.187 
Marín SF - 27 23.312  23.312 
Sjóriddarinn SU - 113 22.867  22.867 
Heildarafli innan hafnar 257.080 240.248 497.328 

 
 
Tafla 24 - Heildarafli smábáta sem lönduðu alls 15 tonnum eða meira í Flateyrarhöfn 2015/2016. 

2015/2016 Veiðarfæri    
Heiti skips HANDFÆRI LINA Heildarafli einstakra skipa 
Ásþór RE - 395 47.953 1.334 49.287 
Blossi ÍS - 225 49.542 235.474 285.016 
Hringur ÍS - 305 55.874  55.874 
Jóhanna G ÍS - 56 68.378 330.674 399.052 
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Máney SU - 14 40.644  40.644 
Már ÍS - 125 50.293  50.293 
María ÍS - 777 53.018  53.018 
Sjávarperlan ÍS - 313  162.962 162.962 
Sólfaxi SK - 80 9.855 133.663 143.518 
Steinunn ÍS - 46 31.119  31.119 
Valþjófur ÍS - 145 16.733 69.186 85.919 
Heildarafli innan hafnar 423.409 933.293 1.356.702 

 


