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Abstract  
The Icelandic fishing industry has the image of being a sustainable industry. Oil consumption has 

decreased lately and the emission of GHG has been reduced. Vessels are now built with fuel 

efficiency in mind, fishing gear is lighter, material utilization is better, and less catch is landed. 

However, the fishing industry is still one of the largest oil consumers in Iceland. For the past five 

years, the fishing fleet has used about 150 thousand tons per year. 

In this paper, oil consumption of the fishing vessel Dala-Rafn is analyzed and compared to 

earlier literature. Results suggest that the vessel used 0,257 liter oil per kg catch for the years 2016 

and 2017. Early literature used for comparison suggested oil consumption ranged from 0,165 l/kg 

to 1,4 l/kg. 

Data from Statistic Iceland is also analyzed to estimate the oil cost proportion of the total 

cost. For the last few years, oil cost has been around 10% of the total cost but was about 20% a 

decade ago. The trawlers’ fleet oil cost in 2016 and 2017 and the average price oil was then used 

to estimate oil consumption for the trawler fleet. Estimated use was 0,138 l/kg in 2016 and 0,107 

l/kg 2017. 

 
Keywords: oil consumption, fishing industry, trawlers, climate change, biodiesel, fishing gear,  
  



 iv 

Þakkarorð 
 
Þá er háskólanámið á enda. Ég vil þakka Vífli Karlssyni fyrir góða leiðsögn, stuðning og 

ábendingar. Einnig vil ég þakka kennurum og starfsmönnum viðskipta- og raunvísindadeildar 

háskólans sem og starfsfólki Borga og bókasafni Háskólans. Þá fær Sigrún Sif, kærasta mín, 

sérstaklega góðar þakkir fyrir að flytja með mér norður á Akureyri og sýna mér stuðning og styrk. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum sem og tengdaforeldrum. Þið veittuð ómetanlegan stuðning 

í einu og öllu. Að lokum vil ég þakka Guðmundi Erni fyrir að kenna mér að skíða. 

 
Ég þakka fyrir mig. 

 
Akureyri, 23. apríl 2019 

Rafn Erlingsson 

 
  



 v 

Útdráttur 
Íslenskur sjávarútvegur hefur þá ímynd að hann sé græn og sjálfbær atvinnugrein, enda er margt 

sem styður við það. Olíunotkun í sjávarútvegi hefur minnkað síðustu ár og dregið hefur mikið úr 

útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Skip eru hönnuð með bætta orkunýtingu í huga, veiðarfæri orðin 

léttari og orkunýtnari, hráefnisnýting aukist og afli minnkað. Sjávarútvegurinn er þó einn stærsti 

notandi eldsneytis hér á landi, en innlend olíunotkun fiskiskipa hefur verið um 150 þúsund tonn á 

ári síðustu ár.  

Í þessu verkefni er skoðuð olíunotkun ísfisktogarans Dala-Rafns og borið saman við gögn 

úr fyrri rannsóknum. Niðurstöður gefa til kynna að Dala-Rafn hafi notað 0,257 lítra af olíu fyrir 

hvert veitt kg á árunum 2016 og 2017. Ýmsar eldri rannsóknir og ritgerðir, bæði erlendar og 

innlendar, voru notaðar til að bera saman niðurstöður. Niðurstöður í þeim gögnum sem skoðuð 

voru áætluðu að olíunotkun togara væri frá 0,165 l/kg til 1,4 l/kg. 

Einnig eru gögn frá Hagstofunni greind til þess að meta hlutfall olíukostnaðar togaraflotans 

af heildar gjöldum. Síðustu ár hefur olíukostnaður verið um 10% af heildarkostnaði, en var nálægt 

20% árin 2006 og 2007. Út frá olíukostnaði togaraflotans árin 2016 og 2017 og meðalverði á 

skipagasolíu og skipadísilolíu var síðan áætluð olíunotkun alls flotans fyrir hvert veitt kg. Áætluð 

notkun var 0,138 l/kg árið 2016 og 0,107 l/kg árið 2017. Aftur á móti má gera ráð fyrir því að 

togaraútgerðir séu með einhvern afslátt af olíu. Erfitt er að áætla hversu mikinn afslátt þær fá, en 

ef miðað er við 40% afslátt af listaverði reiknast út að árið 2016 hafi olíunotkun verið 0,230 l/kg 

og 0,178 l/kg árið 2017. Þær niðurstöður passa betur við öðrum niðurstöðum í verkefninu. 

Fyrirséður skortur á jarðefnaeldsneyti og aukin losun gróðurhúsalofttegunda af völdum 

jarðefnaeldsneytis gera lífdísil að eftirsóknarverðu eldsneyti. Við bruna á einu tonni af lífdísil úr 

repjuolíu losna þrjú tonn af CO2 út í andrúmsloftið, eða helmingi minna en jurtin bindur við ræktun. 

Aukin innlend framleiðsla og notkun á lífdísli myndu því stuðla að orkuöryggi, gjaldeyrissparnaði, 

hreinna lofti og öðrum jákvæðum umhverfisáhrifum.  

 

Lykilorð: olíunotkun, sjávarútvegur, togarar, loftslagsbreytingar, lífdísill, veiðarfæri 
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1 Inngangur 
Íslenskur sjávarútvegur á allt undir í hafinu. Hafið sem umlykur Ísland er og hefur verið matarkista 

Íslendinga frá örófi alda, og verður það vonandi til frambúðar, en frá landnámi hefur sjávarútvegur 

verið með mikilvægari útflutningsgreinum Íslendinga. Í dag eru Íslendingar ein af 20 stærstu 

fiskveiðiþjóðum heims (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2018) 

og 99% afurða okkar fer á erlenda markaði. En þrátt fyrir mikilvægi hafsins í kringum okkur 

verðum við að umgangast það af skynsemi og með virðingu. Ef við viljum að fiskveiðar Íslendinga 

séu sjálfbærar verðum við að skilja við hafið eins og við tókum við því, en sjálfbærri þróun er lýst 

sem þróun í þá átt að fullnægja þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að fullnægja þörfum sínum (The World Commission on Environment and 

Development, 1987, bls. 8).  

Fiskar eru einu viltu dýrin sem maðurinn veiðir sér enn til matar í einhverju magni. 

Sjávarútvegurinn er með þá ímynd að hann sé græn og sjálfbær atvinnugrein og er margt sem styður 

þá ímynd. Olíunotkun hefur minnkað síðustu ár og áratugi og útblástur gróðurhúsalofttegunda 

(GHL) í sjávarútvegi minnkað samhliða því, skip eru hönnuð með orkunýtingu í huga, fiskbræðslur 

hafa rafvæðst, veiðarfæri nýtast betur og eru endurunnin, afli hefur minnkað og hráefnisnýting 

hefur aukist. Þá er sjávarútvegurinn eina atvinnugreinin á Íslandi sem hefur nú þegar náð 

markmiðum Parísarsamkomulagsins um að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir 

árið 2030 miðað við árið 1990 (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi [SFS], 2017). 

Einn af stærri þáttum þegar kemur að umhverfismálum er olíunotkun og útblástur 

gróðurhúsalofttegunda. Þó svo að olíunotkun hafi minnkað gífurlega síðustu ár og áratugi er 

fiskiskipafloti landsins einn stærsti notandi eldsneytis hér á landi (Orkuspárnefnd, 2016, bls. 35). 

Árin 2010-2015 var samanlögð olíunotkun innlendra fiskiskipa að meðaltali 153 þúsund tonn á ári 

(Orkuspárnefnd, 2016) og heildarafli fyrir sama tímabil var 1.236 þúsund tonn á ári að meðaltali 

(Hagstofa Íslands, 2018a). Það þýðir að 0,123 tonn af olíu þurfti til að veiða hvert tonn af fiski.  

Fiskiskip og veiðarfæri eru þó mis orkufrek. Til að mynda var olíunotkun uppsjávarskipa 

árið 1997 0,025 tonn fyrir hvert veitt tonn. Fyrir vinnsluskip var notkunin 0,602 tonn af olíu fyrir 

hvert veitt tonn, eða rúmlega 24 falt meiri (Orkuspárnefnd, 2016, bls. 37). Uppsjávarskip veiða í 

dag mest af sínum afla í flotvörpur en notuðu nánast eingöngu nætur fram að þessari öld (Hagstofa 

Íslands, 2018a). Vinnsluskip veiða allan sinn afla í botnvörpur. 
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Í þessu verkefni verður skoðað og rætt um olíunotkun fiskiskipa, og þá sérstaklega ísfisk- 

og frystitogara, síðustu þrjá áratugi. Reiknuð verður út olíunotkun fyrir togarann Dala-Rafn í eigu 

Ísfélags Vestmannaeyja og borið saman við aðrar niðurstöður innlendra og erlendra greina og 

verkefna sem til eru. Einnig verða gögn yfir allan fiskiskipaflotann frá Hagstofu Íslands skoðuð til 

að meta olíukostnað togara fyrir hvert veitt kg og einnig hvernig hann hefur þróast síðustu ár. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Loftslagsbreytingar 
Að finna lausn við loftslagsbreytingum er að margra mati ein stærsta áskorun sem mannkynið 

glímir við þessa stundina. Loftslagsbreytingar hafa ýmsar afleiðingar. Auknar líkur eru á 

hitabylgjum, sjúkdómar eiga auðveldara með að dreifa sér, yfirborð sjávar hækkar, stormar verða 

kraftmeiri og höf heimsins súrna svo fátt eitt sé nefnt (Tietenberg og Lewis, 2018, bls. 400-402). 

Hver og ein þjóð ber allan kostnað við minnkun útblásturs innan síns lands. Iðnvædd ríki 

eru þau ríki sem losa hvað mest af GHL út í andrúmsloftið, en iðnvædd ríki losuðu um tífalt meira 

magn koldíoxíðs (CO2) á einstakling heldur en þróunarlönd árið 2010 (Sohns og Crowder, 2013, 

bls. 65).  Þessi ríki hafa einnig getuna og möguleikann á að draga mest úr losun. Aftur á móti finna 

þau ekki jafn mikið fyrir áhrifum loftslagsbreytinga og þróunarlönd. Þróunarlönd eru mörg hver á 

lágum breiddargráðum þar sem loftslagið er hlýrra en á hærri breiddargráðum. Hækkandi hitastig 

af völdum GHL myndi því gera lífið enn erfiðara í þeim löndum. Skortur á fjármagni takmarkar 

einnig möguleika þjóða að aðlagast að breyttum aðstæðum og minnkar möguleika fólks á að flytja 

í mildara loftslag (Mendelson, Dinar og Williams, 2006). Þá fellur kostnaðurinn við að draga úr 

útblæstri á núlifandi kynslóðir, en komandi kynslóðir munu finna fyrir ábatanum (Tietenberg og 

Lewis, 2012, bls. 426-427). Því hefur verið erfitt að fá núlifandi kynslóðir til að taka þátt í að 

minnka losun. Það er freistandi að gera lítið sem ekkert í hlutunum þegar kostnaðurinn er hár og 

ávinningurinn fer til annarra. Þetta kallast að vera frífarþegi, þ.e. allir vilja ávinninginn en eru ekki 

tilbúnir til að borga fyrir hann (Tietenberg og Lewis, 2018, bls. 403-404). 

Búið er að skilgreina þrjár mótvægisaðgerðir til að draga úr áhrifum GHL. Þær eru 

loftslagsverkfræði (climate engineering), aðlögun (adoption) og mildun (mitigation). Hugmyndir 

loftslagsverkfræðinnar eru að breyta loftslaginu, m.a. með því að fjarlægja CO2 úr andrúmsloftinu 

og að auka endurkast sólargeisla út í geim með ýmsum aðferðum. Megin áhersla hefur þó verið 

lögð á mildunar- og aðlögunaraðferðirnar (Tietenberg og Lewis, 2018, bls. 402).  

Mildunaraðferðin reynir að lágmarka skaða með því að lágmarka útblástur. Tvær leiðir eru 

til til þess að draga úr losun CO2 og annara GHL. Annars vegar er það að nota minna af orku og 

hins vegar er að skipta um og nota aðra orkugjafa sem mynda minna eða ekkert af CO2 og öðrum 

GHL. Losunarheimildir og kolefnisskattar eru aðferðir sem hægt er að nota til þess. Lin og Li 

(2011) könnuðu áhrif kolefnisskatta á útblástur fimm evrópska þjóða og niðurstöður þeirra sýndu 
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að kolefnisskattur getur dregið úr brennslu á jarðefnaeldsneyti, bætt orkunýtingu og stuðlað að 

aukinni þróun á endurnýjanlegri orku. 

Með aðlögunaraðferðinni er reynt að lágmarka skaða með aðferðum eins og 

kolefnisbindingu og endurheimt votlendis. Talið er að skóglendi og jarðvegur hafi burði til að binda 

mun meira en þau gera í dag. Þessar tvær aðferðir styðja vel við hvor aðra og eru notaðar saman. 

(Tietenberg og Lewis, 2018, bls. 403 og 415).    

2.2 Áhrif loftslagsbreytinga á hafið  
Ein af afleiðingum loftslagsbreytinga er súrnun sjávar. Höf heimsins hafa tekið við um 30% af CO2 

sem hefur losnað út í andrúmsloftið og hefur nú þegar haft neikvæð áhrif á lífríki hafsins. Frá 

upphafi iðnbyltingar hefur sýrustig yfirborðssjávar minnkað um 0,1 pH (Halldór Björnsson o.fl., 

2018, bls. 7-11). Sohnn og Crowder (2013, bls. 65) nefndu aftur á móti að sýrustigið hafi fallið um 

0,1 einungis á árunum 1992-2007 og að líklega sé þessi hraða breyting á sýrustigi sjávar sú hraðasta 

á síðustu 300 milljónum ára. 

Þá er súrnun sjávar örari hér í Norður-Atlantshafi en í öðrum höfum og því líklegt að áhrif 

komi fyrr fram á íslensku hafsvæði. Á undanförnum 20 árum hafa orðið markverðar breytingar á 

vistkerfi sjávar við Ísland. Náttúrulegar útskýringar eiga sinn þátt en einnig aukning í losun GHL 

(Halldór Björnsson o.fl., 2018, bls. 7-11). 

Breytingar í útbreiðslu og stofnstærð margra uppsjávarfiska, bæði hér við land og annars 

staðar, má að hluta rekja til loftslagsbreytinga. Þetta hefur keðjuverkandi áhrif. Bæði hafa orðið 

breytingar á fjölda og útbreiðslu nokkurra hvalategunda hér við land, selum hefur fækkað og einnig 

hefur orðið fækkun í flestum sjófuglastofnum. Talið er að þessar breytingar stafi af einhverju leyti 

af breyttum skilyrðum, þ.e. bæði vistkerfis- og fæðubreytingum. Þá hafa einnig flækingar af 

suðrænum uppruna veiðst í auknum mæli síðustu ár og áratugi. Því er nauðsynlegt að draga stórlega 

úr losun CO2 til að komast hjá víðtækum vistfræðilegum breytingum í höfunum (Halldór Björnsson 

o.fl., 2018, bls. 11-12). 

Eins og kom fram hér að ofan eru margar tegundir sem verða fyrir áhrifum 

loftslagsbreytinga. Loðna er gott dæmi um eina tegund, í ljósi þess að hún er okkur Íslendingum 

mikilvæg efnahagslega. Loðna er næst verðmætasta útflutningstegund Íslendinga, en 

útflutningsverðmæti hennar árið 2017 nam 17,8 milljörðum (Íslandsbanki, 2018). Þá er loðna 

langmikilvægasta fæða þorsks (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013, bls. 265), en þorskur 
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er og hefur verið langmikilvægasta útflutningstegund Íslendinga. Útflutningsverðmæti þorsks árið 

2017 var 84 milljarðar króna (Íslandsbanki, 2018). Ekki fannst loðna í nægilega miklu magni í ár 

til þess að hægt væri að mæla með veiðum (Svavar Hávarðsson og Guðsteinn Bjarnason, 2019), 

og ætla má að það hafi mikið efnahagslegt tjón. Loðnan hefur fært sig og heldur sig norðar í höfum 

og einnig vestar yfir landgrunni Austur-Grænlands. Þá hefur einnig dregið úr nýliðun og stofninn 

minnkað. Líklegast eiga þessar breytingar sér skýringar í breyttum umhverfisaðstæðum (Halldór 

Björnsson o.fl., 2018, bls. 135-136).  

Koldíoxíð (CO2) er stærsti hluti losunar gróðurhúsalofttegunda hér á landi 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). Aðrar gróðurhúsalofttegundir eru metan (CH4), glaðloft 

(N2O), vetnisflúorkolefni (HFC), perflúorkolefni (PFC) og brennisteinshexaflúoríð (SF6). Þessar 

lofttegundir hafa mis mikil áhrif á hitastig í andrúmsloftinu og fær hver lofttegund stuðul sem 

miðast við áhrif hennar á andrúmsloftið samanborið við áhrif CO2. Stuðlarnir eru gefnir upp í CO2 

ígildum (Umhverfisstofnun, e.d.).  

Ísland losaði mest CO2 á einstakling innan ESB og EFTA árið 2016. Á meðan flest lönd eru 

minnka losun á hvern einstakling hafa Íslendingar verið að bæta við vegna aukins flugreksturs og 

skipaflutninga frá árinu 2012, en stærsti hluti losunar hér á landi kemur frá flugsamgöngum og 

álframleiðslu. Sjávarútvegur og matvælaframleiðsla bera ábyrgð á 9% af losun Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2018d). 

Þá var Ísland í 8. sæti yfir þau lönd innan OECD sem losuðu hvað mest af GHL árið 2012 

miðað við höfðatölu. Meðalútblástur OECD ríkjanna var 12 tonn GHL á mann, en Ísland losaði 14 

tonn á mann (OECD, 2015).  

Íslenskur sjávarútvegur á allt undir í hafinu og miklir hagsmunir felast því í því að draga úr 

notkun jarðefnaeldsneytis og útblæstri gróðurhúsalofttegunda á öllum sviðum, ekki bara í 

sjávarútvegi.  

2.3 Sjávarútvegur 

2.3.1 Flokkun skipa og veiðarfæri 
Það má flokka skip og báta á ýmsan máta. Þeir eru ýmist flokkaðir eftir stærð, útliti eða 

notkunarsviði. Í þessu verkefni verður aðaláherslan lögð á togara. 
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2.3.2 Ísfisktogarar og frystitogarar 
Ísfisk- og frystitogarar draga nafn sitt af notkunarsviði skipsins, en þeir toga, eða draga, veiðarfærin 

á eftir sér. Þeir eru yfirleitt með brúnna framarlega á skipi til að hafa svæði aftar til meðhöndlunar 

á veiðarfærum (Hörður Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2016, bls. 16). Munurinn á ísfisk- 

og frystitogurum er vinnsluaðferðin. Ísfisktogarar koma með kældan ferskan afla í land, en 

frystitogarar vinna og frysta afurðina úti á sjó (Páll Ægir Pétursson, 2010, bls. 17-18). Frystitogarar 

eru einnig kallaðir vinnsluskip. Togarar veiða afla sinn í botn- og flotvörpur, eftir því hvaða tegund 

er verið að veiða (Hörður Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2016, bls. 16). Á mynd 1 má sjá 

hvernig togarar gætu litið út. 

 

 
Mynd 1: Ísfisktogari og frystitogari (Jóhann Jónsson, 2010). Birt með leyfi höfundar 

 

2.4 Veiðarfæri 
Veiðarfærum má skipta upp í ýmsa flokka. FAO (2013) skiptir veiðarfærum upp í 12 flokka og 

Emil Ragnarsson (2007) skiptir þeim upp í fjóra flokka. Það eru dregin veiðarfæri, umlykjandi 

veiðarfæri, kyrrstæð veiðarfæri og svo ýmis hreyfanleg veiðarfæri. Einfaldari flokkun er að skipta 

þeim einungis upp í hreyfanleg og staðbundin veiðarfæri (Jennings, Kaiser og Reynolds, 2001, bls. 

94). Hreyfanleg veiðarfæri eru dregin að eða í kringum væntanlegan afla á meðan fiskar eru blekktir 

að eða inn í staðbundin veiðarfæri. Botnvörpur og dragnót eru dæmi um hreyfanleg veiðarfæri, en 

lína og handfæri dæmi um staðbundin. Hvernig sem fólk flokkar veiðarfæri, þá er mikill munur á 

olíunotkun eftir flokkum veiðarfæra. Veiðarfæri sem eru dregin á eftir skipi eyða mun meiri olíu 

en staðbundin veiðarfæri, og þá sérstaklega botnvarpa (Orkuspárnefnd, 2016). 
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2.4.1 Botnvarpa 
Botnvarpa, eða botntroll, er trektlaga poki sem er dregin áfram af togara eftir sjávarbotni. Þungir 

togvírar og grandarar úr vír eru notaðir til að draga botnvörpur áfram, en milli grandara og 

vörpunnar sjálfrar eru toghlerar sem dragast á eftir botni, halda vörpunni opinni og smala fisk inn 

að miðju ops á vörpunni (Muus, Nielsen, Dahlstrøm og Nyström, 1999, bls. 310-311). Viðnámið 

er því mikið en það eykur orkuþörf og olíueyðslu. Botnvarpa er afkastamikið veiðarfæri og síðustu 

þrjá áratugi hefur veiðst 50%- 60% af öllum botnfiskafla hér við land í botnvörpu og skilað 

gífurlegum verðmætum í hagkerfið (Hagstofa Íslands, 2018a). Veiðarfærið er þó umdeilt, enda er 

varpan dregin á eftir botninum og getur eytt kóralrifum og raskað ýmsum öðrum vistkerfum ásamt 

því að koma í veg fyrir að vistkerfi vaxi og dafni eðlilega. Áætlað er að botnvörpur séu dregnar 

yfir samtals 40,000 km2 af sjávarbotni á degi hverjum (Castro og Huber, 2016, bls. 412). Til 

samanburðar er Danmörk tæplega 43.000 km2. Ekki er deilt um það hvort botnvörpur hafi áhrif á 

landslag og vistkerfi á sjávarbotni, heldur er spurning hversu mikil áhrif botnvarpa hefur og hvort 

þau séu góð eða slæm. Fyrir hraðvaxta og tækifærissinnaðar tegundir getur röskun á botni verið 

góð, en fyrir hægvaxta og langlífa lífverur þurfa aðstæður að vera stöðugar (Jennings o.fl. 2001, 

bls. 276-278). Í skýrslu ICEC frá 1994 er þó bent á að kóralrif og og fjölbreytt vistkerfi sé mikilvægt 

fyrir ungviði þorsks (Jennings o.fl., 1994, bls. 277). 

 

2.5 Eldsneyti 
Olía er dýr og óendurnýjanleg auðlind. Íslensk fiskiskip nota aðallega gasolíu en sum brenna einnig 

svartolíu. Gasolíu má skipa í skipagasolíu (MGO) og skipadísilolíu (MDO). Þá hafa verið gerðar 

tilraunir með að nota innlendan lífdísil úr repju (Þingskjal nr. 792/2018–2019). 

2.5.1 Skipagasolía 
Skipagasolía (MGO) er brúnn vökvi sem brotnar niður við háan hita eða bruna og myndar eldfimar 

og eitraðar gastegundir. Eðlisþyngd skipagasolíu er um 0,845 kg/l og með brennisteinsinnihaldi 

undir 0,2%. Skipagasolía er minna unnin en skipadísilolía (Ágústa Loftsdóttir og Jón Vilhjálmsson, 

2014) og er nokkrum krónum ódýrari (Skeljungur, e.d.). Við bruna á skipagasolíu losna um 580-

630 g af CO2, 0,4 g af SOx, 8-11 g NOX og 0,15-0,25 PM á hverja kWh, miðað við að 

brennisteinsinnihald sé 0,1% (Boylston, e.d.). Þetta má einnig sjá á mynd 2. Sé miðað við bruna á 

einu tonni af skipagasolíu losar það 3,18 tonn af CO2 (Orkuspárnefnd, 2016, bls. 109). 
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2.5.2 Skipadísilolía 
Skipadísilolía (MDO) er ásamt skipagasolíu algengasta eldsneytið á fiskiskip hér á landi.  

Skipadísilolía er gulur eða brúnn vökvi með einkennandi lykt. Eðlisþyngd er um 0,87-0,89 kg/l. 

Brennisteinsinnihald er 0,2-1,0% Við bruna á skipadísilolíu losna um 580-630 g af CO2, 2 g af 

SOx, 8-11 g NOX og 0,25-0,5 PM á hverja kWh, miðað við að brennisteinsinnihald sé 0,5% 

(Boylston, e.d.). Þetta má einnig sjá á mynd 2. Sé miðað við bruna á einu tonni af skipagasdísilolíu 

losar það 3,18 tonn af CO2 (Orkuspárnefnd, 2016, bls. 108-109). 

 

2.5.3 Svartolía 
Svartolía er þykkari en gasolía og hefur meiri seigju. Hún er minna unnin og inniheldur meiri 

brennistein. Við bruna mengar hún meira en aðrar olíutegundir en við bruna eru það aðallega 

sótagnir og breinnisteinsoxíð (SOx) sem valda mengun (Þingskjal nr. 792/2018–2019). Við bruna 

á svartolíu losna um 580-630 g af CO2, 13 g af SOx, 9-12 g NOX og 1,5 PM á hverja kWh, miðað 

við að brennisteinsinnihald sé 3,5% (Boylston, e.d.). Þetta má einnig sjá á mynd 2. Sé miðað við 

bruna á einu tonni af svartolíu losar það 3,08 tonn af CO2. Þá er svartolía þyngri en skipadísil- og 

skipagasolía, eða 0,925 kg/lítra (Orkuspárnefnd, 2016, bls. 109). 

Svartolía ódýrari en gasolía, en verðmunurinn getur verið allt að 30%. Núverandi ríkisstjórn 

er með það í stjórnarsáttmála sínum að banna notkun svartolíu innan efnahagslögsögu Íslands 

(Þingskjal nr. 792/2018–2019). 
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Mynd 2: Samanburður á losun helstu afgasefna svartolíu (HFO), skipagasolíu (MGO), skipadísilolíu (MDO) og fljótandi gas 
(LNG) (Þingskjal nr. 792/2018–2019) 

2.5.4 Lífdísill 
Lífdísill er lífrænt eldsneyti unnið úr lífmassa dýra og plantna. Hann er alkóhól ester og hægt er að 

vinna lífdísil úr m.a. úr repjufræjum, sojabaunum og dýrafitu. Bruni á lífdísli veldur ekki aukningu 

í losun gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti, losar minna af sótögnum en bruni á dísilolíu, 

inniheldur mjög lítið af brennisteini og brotnar niður í náttúrunni. Einnig er minni lykt af lífdísil en 

hefðbundinni dísilolíu (Ayhan Demirbas, 2008, bls. 111-115). Ekki þarf að gera neinar breytingar 

á vélbúnaði eða dreifikerfi dísilvéla við notkun á lífdísil, en bæði brennslueiginleikar og 

orkuinnihald lífdísils svipa mjög til dísilolíu og því er hægt er að nota lífdísil óblandaðan á 

dísilvélar, þó algengara sé að blanda honum í ákveðnu hlutfalli. Algeng hlutföll eru 5% og 10%. 

Þá hefur lífdísill betri smureiginleika en dísilolía (Þórhildur Kristjánsdóttir, Halla Jónsdóttir, 

Guðmundur Ólafsson og Ragnar Jóhannsson, 2006, bls. 7-8). 

 



 10 

2.6 Fiskiskipaflotinn og þróun hans 
Árið 2003 voru skráð um 1.490 fiskveiðiskip á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2005). Uppsjávarskip, 

ísfisk- og frystitogarar voru 113, bátar undir 200 b.t. voru 1.284 og bátar yfir 200 b.t., aðrir en 

uppsjávarskip, ísfisk- og frystitogarar, voru 93. Síðan þá hefur fjöldi skipa farið lækkandi. Skipum 

fækkaði fram að hruni, en árið 2008 var heildarfjöldi skipa 987 og er það eina árið síðan 2003 þar 

sem skip eru færri en 1.000 (Hagstofa Íslands, 2010). Eftir hrun fór skipum að fjölga og árið 2012 

var fjöldi skipa orðinn 1.451.  Frá árinu 2008 til 2012 tvöfaldaðist næstum fjöldi báta undir 10 b.t., 

en árið 2009 voru strandveiðar leyfðar (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006) og ætla má að það 

sé ástæða fjölgunar smábáta. Síðan 2012 hefur skipum aftur fækkað og í lok árs 2017 voru þau 

1.213. Hlutfallslega var mesta fækkun í frystitogaraflotanum, en frá 2012 hefur þeim fækkað um 

40%. Í töflu 1 má sjá þróun á fjölda báta og skipa eftir flokkum frá árinu 2003. 

 
Tafla 1: Fjöldi báta og skipa 2003-2017 (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi (2005-2018) 

Ár/tegund Alls 
Bátar  

undir 10 bt. 
Bátar  

10-200 bt. 
Bátar  

yfir 200 bt. 
Uppsjávar-

veiðiskip 
Ísfisk- 

togarar 
Frysti- 

togarar 
2003 1.490 978 306 93 38 35 40 
2004 1.468 956 307 96 31 42 36 
2005 1.259 776 290 88 29 40 36 
2006 1.115 650 294 78 26 30 37 
2007 1.032 571 291 76 25 36 33 
2008 987 561 277 67 19 30 33 
2009 1.173 764 262 66 21 28 32 
2010 1.339 938 255 66 20 25 35 
2011 1.338 937 255 66 20 25 35 
2012 1.451 1.042 262 62 22 28 35 
2013 1.425 1.003 280 61 21 28 32 
2014 1.364 956 276 60 20 25 27 
2015 1.309 911 266 58 24 26 24 
2016 1.275 876 274 58 17 26 24 
2017 1.213 837 248 56 22 29 21 
Tafla tekin saman af höfundi. Gögn tekin úr árlegum skýrslum Hagstofunnar um hag veiða og vinnslu í Hagtíðindum. 

 
Á mynd 3 má sjá þróun á vélarafli fiskiskipaflotans í kílóvöttum (kW) á vinstri ás og 

heildarfjölda skipa og báta á hægri ás fyrir árin 2003-2017. Vélarafl flotans hefur sveiflast á 

tímabilinu, en er að minnka. Vélaraflið hefur sveiflast úr 378 þúsund kW upp í 494 þúsund kW á 

tímabilinu. Árið 2017 var vélarafl flotans 418 þúsund kW. 
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Á tímabilinu hefur meðalaldur flotans hækkað úr 19 árum árið 2003 í 26 ár árið 2017. 

Lægstur meðalaldur var árið 2008 þegar hann var 18 ár en hæstur árið 2015. Þá var meðalaldur 27 

ár.  

 

 
Mynd 3: Þróun á vélarstærð og heildarfjölda báta 2003-2017 (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi 2005-2018) 

 

Mikill munur er á skipum milli flokka og því gefur meðaltöl og heildartala ekki endilega 

góða mynd af stöðunni. Flotinn byggist að mestu leyti upp af bátum undir 10 b.t. Þeir voru 69% af 

flotanum árið 2017, að meðaltali 15 ára gamlir, 7 b.t. og með 125 kW vél. Sama ár var meðal togari 

27 ára, 1.469 b.t. og með 2.261 kW vél. Togarar voru 4% af flotanum það ár, veiddu 29% af 

heildarafla og skiluðu 40% af heildaraflaverðmæti.  

Þróun togara má sjá á mynd 4. Á vinstri ás má sjá þróun á vélarafli togaraflotans í 

kílóvöttum. Eins og með heildar fiskiskipaflotann, þá hefur vélarafl togara einnig verið að sveiflast 

og er á niðurleið. Árin 2015-2017 var vélarafl togaraflotans 112-113 þúsund tonn, en hafði verið 

154-157 þúsund tonn árin 2004-2005.  

Á hægri ás á mynd 4 má sjá þróun á fjölda togara. Síðan 2003 hefur þeim fækkað um 25, 

úr 75 niður í 50.  
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Mynd 4: Þróun á stærð, vélarafli, heildarfjölda og meðalaldri togara (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi 2005-2018) 

 

Togurum fækkar hlutfallslega hraðar heldur en vélarafl minnkar. Þar af leiðandi hefur 

vélarafl meðtaltogara aukist um 28%.  Það má sjá á mynd 5, en hún sýnir þróun á meðalstærð 

togara frá 2003-2017.  

 

 
Mynd 5: Þróun á meðalvélarafli togara 2003-2017 (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi 2005-2018) 
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Á sama tíma og togurum hefur fækkað og vélarafl togaraflotans minnkað, hefur meðalaldur 

togara hækkað úr 22 árum í 27 ár. Þetta má sjá á mynd 6. Árið 2017 lækkaði þó meðalaldur og gera 

má ráð fyrir að meðalaldur muni lækka meira á næstu misserum. Árið 2018 voru afhentir tveir nýir 

togarar (Íslandsbanki, 2018) og þá er áætlað að a.m.k. sjö nýir togarar komi í flotann á þessu ári 

(Guðjón Guðmundsson, 2019).  

 

 
Mynd 6: Þróun á meðalaldri togara 2003-2017 (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi 2005-2018) 
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3 Fyrri rannsóknir og samantektir 

3.1 Olíunotkun og útblástur 
Síðustu ár hefur olíunotkun og útblástur gróðurhúsalofttegunda í sjávarútvegi dregist hratt saman. 

Árið 1990 var sjávarútvegur ábyrgur fyrir útblæstri um 800 þús. tonn CO2 ígilda, eða 22% af heildar 

útstreymi Íslands. Þar af voru fiskiskip með um 700 þús. tonn. Árið 2014 var útblásturinn kominn 

niður í um 449 þús. tonn CO2 ígilda, eða um 10% af heildar útstreymi landsins. Það gerir um 43% 

samdrátt. Á sama tímabili hefur heildar útblástur GHL á Íslandi aukist um 26% ef nettóbinding 

vegna landgræðslu og skógræktar er undanskilin. Ef nettóbindingin er tekin með er aukningin 15% 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Eins og komið hefur fram þá eru eru fiskiskip og veiðarfæri mis orkufrek. Þá eru ýmsir 

þættir sem hafa áhrif á olíunotkun skipa. Veður og straumar hafa áhrif, fjarlægð á mið sem og 

ástand og veiðanleiki fiskistofna. Einnig hafa veiðitækni og tækni- og vinnslubúnaður skipa áhrif 

á olíunotkun sem og aldur skipa (Orkuspárnefnd, 2016). Því getur olíunotkun eins skips verið 

breytileg eftir mánuðum, allt eftir veðráttu, veiðanleika og útbúnaði.  

Í skýrslu Orkuspárnefndar (2016, bls. 37) er búið að taka saman áætlaða olíunotkun fyrir 

mismunandi tegundir skipa. Í töflu 2 hér fyrir neðan má sjá notkun fyrir tog- og vinnsluskip, en 

einnig eru uppsjávarskip höfð með til að gefa hugmynd um hversu mikið getur munað milli skipa. 

Í töflunni í skýrslunni er notkunin gefin upp í kg olíu/kg fisk, en hér er búið að umreikna yfir í lítra 

olíu/kg fisk. Miðað er við að eðlisþyngd olíunnar sé 0,848 kg/lítra. Eins og sést í töflunni minnkaði 

olíunotkun fyrir hvert veitt kg á bæði togskipum og vinnsluskipum milli 1997 og 2004 og skv. spá 

nefndarinnar fyrir árið 2016 átti notkun að lækka enn frekar, en ekki hefur verið gefin út ný skýrsla 

með nýrri tölum. 

 
Tafla 2: Olíunotkunarstuðlar fiskiskipa (Orkuspárnefnd, 2016) 

Tegund skips 1997 2004 
Eldsneytisspá 

2016 
 lítri olía/kg fisk lítri olía/kg fisk lítri olía/kg fisk 
Togskip 0,310 0,302 0,257 
Vinnsluskip 0,510 0,366 0,312 
Loðna/síld 0,021 0,029 0,025 
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Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar bæði hér og landi og erlendis um sama eða svipað 

viðfangsefni. Í B.sc ritgerð sinni fjallar Eyþór Björnsson (2004) um olíunotkun íslenska 

fiskiskipaflotans. Þar skoðar hann og greinir ýmis gögn og brýtur þau upp eftir flokkum skipa og 

veiðarfæragerð fyrir árin 1994, 1996, 1998, 2000 og 2002. Í ritgerðinni er áætlað að árið 1994 hafi 

verið notað 0,430 lítra af olíu fyrir hvert veitt kg, en notkunin hafi hækkað og verið komin upp í 

0,490 lítra/veitt kg árið 2002. Það er útskýrt með auknu hlutfalli frystitogara við veiðar.  

Í norskri rannsókn eftir Schau, Ellingsen, Endal og Aanondsen (2009), var olíunotkun 

reiknuð út fyrir árin 1980-2005. Í þeirri rannsókn var allur norski flotinn skoðaður og þar fá 

höfundar einnig út að toguð veiðarfæri eru orkufrekari en önnur. Ísfisktogarar notuðu að meðaltali 

0,45 kg olíu/kg slægðan fisk, en notkunin var frá 0,32-0,78. Þau miða við að notuð sé skipadísilolía 

með eðlisþyngd 0,86 kg/l og þá er hægt að umreikna notkunina í 0,387 lítrar olíu/kg fisk, með 

notkun frá 0,275-0,671. Vinnsluskip notuðu frá 0,266-0,568 lítra af olíu/kg fisk fyrir sama tímabil 

á meðan skip á nótaveiðum notuðu 0,034-0,086 lítra olíu/kg fisk. Athygli vekur að á þessu tímabili 

í Noregi hækkaði notkunin fyrir öll veiðarfæri með árunum á meðan Orkuspárnefnd gaf til kynna 

minni notkun með árunum, eins og sjá má í töflu 2 að ofan. Frá árinu 1980 til 2000 voru þó engin 

gögn um olíunotkun til, einungis gögn um olíukostnað. Notkun var síðan reiknuð út frá olíuverði 

hvers tíma fyrir sig. Í sömu rannsókn var einnig reiknuð notkun fyrir hvert veiðarfæri fyrir sig fyrir 

árin 2001-2004, meðan niðurstöðurnar fyrir ofan voru fyrir tegund skipa. Skv. höfundum var meðal 

olíunotkun botntrolla 0,241 lítrar olía fyrir hvert kg fisk (staðalfrávik: 0,40).  

Ziegler og Hansson (2003) gerðu rannsókn á meðal sænskra togara og þau komust að þeirri 

niðurstöðu að 1,4 l (staðalfrávik: 0,72) af olíu þyrfti til að sækja 1 kg af þorski. Það er mjög 

áhugavert að sjá hversu háa notkun þau fengu út, sérstaklega í ljósi þess hve stutt sænsku togararnir 

þurftu að fara á miðin. Þau skoðuðu gögn frá árinu 1999 og voru með gögn frá sjö togurum.  

Niðurstöður um olíunotkun togara á þorsk- og ufsaveiðum í Norður Atlantshafi á seinni 

hluta 10. áratugarins gáfu til kynna að fyrir hvert kg af fiski upp úr sjó þyrfti 0,530 lítra af olíu 

(Tyedmers, 2004). Í annari rannsókn (Parker og Tyedmers, 2014) var áætlað að við botnfiskveiðar 

með botnvörpu í Evrópu þyrfti að meðaltali 0,756 lítra af olíu til að veiða kg af fisk. Mikil breidd 

var þó í þeim niðurstöðum, eða allt frá 0,236-2,724 lítra olíu/kg fisk. Í Norður-Ameríku var 

notkunin 0,682 lítrar með breidd frá 0,065-1,495 l/kg og í Eyjaálfu gáfu niðurstöður til kynna 

0,363-0,665 l/kg með meðaltalið 0,538 lítrar olíu fyrir hvert veitt kíló. Í þessari rannsókn voru 
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notuð gögn frá 1990-2004 en mis mikið af upplýsingum voru frá hverju hafsvæði fyrir sig. Gögn 

um 55 togara voru frá Evrópu en aðeins voru gögn um 3 togara frá Eyjaálfu. 

Helga R. Eyjólfsdóttir, Halla Jónsdóttir, Eva Yngvadóttir og Bryndís Skúladóttir (2003) 

framkvæmdu vistferilgreiningu (LCA) á þorskafurðum og fengu út í sínum rannsóknum að meðal 

olíunotkun 25 togara á botnfiskveiðum væri 0,65 lítrar olía/kg fisk (staðalfrávik=0,11). 

Í mastersritgerð sinni í umhverfis og auðlindahagfræði, framkvæmdi Aðalbjörg Birna 

Guttormsdóttir (2009, bls. 5) einnig vistferligreiningu (LCA) þar sem hún m.a. áætlaði hversu 

mikla olíu þarf til að veiða 1 kg af þorski. Hún skoðaði gögn íslensks ísfisktogara og gáfu 

niðurstöður hennar til kynna að við veiðar á 1 kg af léttsöltuðu lausfrystu þorksflaki þyrfti 1,1 lítra 

af olíu. Ef miðað er við að nýting á slægðum þorski sé 43% (Matís, 2015) þá má áætla að skv. 

niðurstöðum Aðalbjargar að 0,473 lítra þurfti til að veiða 1 kg af þorski upp úr sjó.  

Þá voru niðurstöður baskneskrar rannsóknar að togari á botntrollsveiðum yfir þriggja ára 

tímabil 2010-2012 eyddi að meðaltali 0,165 lítrum fyrir hvert kíló landað (Basurko, Gabiña og 

Uriondo, 2013). Í töflu 3 hér að neðan má sjá þessa samantekt í einni töflu. 

 
Tafla 3: Samanburður á rannsókna um olíunotkun fyrir hvert veitt kg (Tafla tekin saman af höfundi) 

Heimild 
Tegund 
skips/veiðarfæris Tími Staðsetning 

L olía/kg 
afli 

Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir 
(2009) Botvarpa 2005-2007 Ísland 0,473 
Basurko o.fl. (2013) Botvarpa 2010-2012 Baskaland 0,165 
Eyþór Björnsson (2004) Togskip/botnvarpa 1994 Ísland 0,430 
Eyþór Björnsson (2004) Togskip/botnvarpa 1996 Ísland 0,440 
Eyþór Björnsson (2004) Togskip/botnvarpa 1998 Ísland 0,490 
Eyþór Björnsson (2004) Togskip/botnvarpa 2000 Ísland 0,490 
Eyþór Björnsson (2004) Togskip/botnvarpa 2004 Ísland 0,490 
Helga R. Eyjólfsdóttir o.fl. (2003) Vinnsluskip 2000 Ísland 0,650 
Orkuspárnefnd (2016) Togskip 1997 Ísland 0,310 
Orkuspárnefnd (2016) Togskip 2004 Ísland 0,302 
Orkuspárnefnd (2016) Togskip 2016 Ísland 0,257 
Orkuspárnefnd (2016) Vinnsluskip 1997 Ísland 0,510 
Orkuspárnefnd (2016) Vinnsluskip 2004 Ísland 0,366 
Orkuspárnefnd (2016) Vinnsluskip 2016 Ísland 0,312 
Parker og Tyedmers (2014) Botnvarpa 1990-2004 Evrópa 0,756 
Parker og Tyedmers (2014) Botnvarpa 1990-2004 N-Ameríka 0,682 
Parker og Tyedmers (2014) Botnvarpa 1990-2004 Eyjaálfa 0,538 
Schau o.fl. (2009) Togskip 1980-2005 Noregur 0,387 
Schau o.fl. (2009) Botnvarpa 2001-2004 Noregur 0,241 

Tyedmers (2004) Botnvarpa 
Seinni hluti 

10. áratugar N-Atlantshaf 0,530 
Ziegler og Hansson (2003) Botnvarpa 1999 Svíþjóð 1,40 

     
Meðaltal þessara rannsókna    0,487 
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Þær rannsóknir sem fjallað er um hér að ofan voru framkvæmdar með mismunandi 

aðferðafræði og eru því eins mismunandi og þær eru margar. Í einni rannsókn var til að mynda 

úrtakið allur floti ákveðins lands (Schau o.fl, 2009) en í annari rannsókn (Ziegler og Hansson, 

2003) var gerð könnun nokkurra skipstjóra um olíunotkun við veiðar. Rannsóknirnar eru því ekki 

allar samanburðarhæfar þó þær fjalli um olíunotkun. Þó er áhugavert að taka þær saman til að sjá 

líkindi og ólíkindi. 

3.2 Olíukostnaður 
Í skýrslu SFS (2017) kemur fram að olíukostnaður sé næst stærsti kostnaðarliður útgerða á eftir 

launalið. Skýrsla Íslandsbanka (2018) um Íslenskan sjávarútveg tekur undir þetta og nefnir einnig 

að olíukostnaður hafi verið frá 6-14% af heildartekjum frá 2008, án þess að nefna hlutfall 

olíukostnaðar af heildar gjöldum. 

Í norskum sjávarútvegi var olíukostnaður ísfisk- og frystitogara 16-17% af heildartekjum 

árið 2005 (Schau, Ellingsen, Endal og Aanondsen, 2009), en eins og með skýrslu Íslandsbanka 

kemur ekki fram olíukostnaður sem hlutfall af heildarkostnaði.  

Í töflu 4 má sjá heildar gjöld íslenska fiskiskipaflotans árin 2013-2017, ásamt launa- og 

olíukostnaði, á verðlagi ársins 2017. Einnig má sjá afskriftir og vexti og gengismun. Þá má sjá 

hlutfall olíukostnaðar af heildar gjöldum, en hann er frá 9%-14%. Laun og launatengd gjöld vega 

mikið, en þau eru frá 45%-50% af heildar gjöldum. 

 
Tafla 4: Gjöld, afskriftir, vextir og gengismunur í sjávarútvegi 2013-2017 (Hagstofa Íslands; Hagtíðindi (2015-2018) 

Rekstaryfirlit  2017 2016 2015 2014 2013 Meðaltal 
Gjöld alls  86.096 106.081 118.228 119.649 135.113 113.033 
 Laun  40.458 51.627 58.109 54.678 61.144 53.203 
     þar af aflahlutir 26.912 37.057 42.440 39.256 45.305 38.194 

     þar af önnur laun  4.975 4.048 4.534 7.386 7.375 5.664 

     þarf af launatengd gjöld 7.085 8.649 9.237 6.537 7.466 7.795 

     þar af laun v/ skrifstofu 1.486 1.873 1.898 1.499 998 1.631 

 Olíur  7.889 9.129 13.666 16.515 18.413 13.122 
Afskriftir  6.253 7.165 7.146 7.985 7.878 7.285 
Vextir og gengismunur  -5.954 -7.065 2.426 7.080 -3.925 -1.488 
         
Hlutfall olíukostnaðar af heildar 
gjöldum 9% 9% 12% 14% 14% 12% 
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3.3 Notkun á eldsneyti í sjávarútvegi 
Íslensk fiskiskip hafa dregið verulega úr notkun á jarðefnaeldsneyti. Á mynd 7 hér fyrir neðan má 

sjá olíunotkun innlendra fiskiskipa frá 1993 til 2015. Á tímabilinu var mesta notkunin árið 1996, 

en það ár notuðu innlend fiskiskip 262 þúsund tonn af olíu. Síðan þá hefur notkunin dregist saman 

um 45%, en árið 2015 var notkunin tæplega 144 þúsund tonn. Á hægri ás á myndinni sést heildarafli 

íslenskra fiskiskipa á sama tímabili. Aflinn hefur verið sveiflukenndari með sitthvorn toppinn 1997 

og 2002. Árið 1997 var heildarafli 2,2 milljónir og 1,3 milljón tonna árið 2015, eða 40% minni. 

Afli og olíueyðsla fer því minnkandi. Síðustu ár hefur afli á sóknareiningu aukist, sérstaklega 

þorskafli og hefur það haft áhrif á minni olíunotkun. Frá 1993 hefur þorskafli á sóknareiningu 

aukist um 50% til 150% eftir veiðarfærum (Hafrannsóknastofnun, 2015, 2016 og 2018). Veiðar á 

fjarlæg mið eins og á Flæmska hattinn, í Smuguna og í Barentshaf hafa minnkað og hefur það áhrif 

á sóknareiningu og minni olíunotkun (SFS, 2017), en fullkomin neikvæð fylgni er á milli afla á 

sóknareiningu (CPUE) og olíueyðslu (Ziegler og Hansson, 2003). Aukning afla á sóknareiningu 

um eitt prósentustig lækkar þannig olíunotkun um eitt prósentustig. 

 

 

 
Mynd 7: Innlend olíunotkun fiskiskipa og heildarafli (Orkuspárnefnd, 2016 og Hagstofa Íslands, 2018a) 
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4 Aðferðir og gögn 
Upphaflega var markmiðið í þessu verkefni að bera saman olíunotkun tíu mismunandi ísfisktogara 

og athuga hvort að samband væri á milli olíunotkunar og þátta eins og aldurs, stærðar, 

vinnsluaðferðum og fleira. Haft var samband við átta útgerðir sem gerðu út ísfisktogara en á 

endanum var bara ein útgerð sem var með. Illa gekk að ná í rétta fólkið hjá þeim útgerðum sem 

ekki voru með, tímasetningin var ekki rétt og/eða tímaramminn of stuttur. Þar sem gögn komu 

eingöngu frá einni útgerð var áherslu verkefnisins breytt. Í stað þess að bera saman gögn frá 

mismunandi togurum var lögð áhersla á að skoða togaraflotann í heild út frá gögnum Hagstofunnar 

sem og skýrslum bæði opinbera stofnanna og einkaaðila. Þau gögn eru síðan borin saman við eldri 

niðurstöður, bæði innlendar og erlendar. 

Gögnum sem safnað var saman og nýtt í þessu verkefni má skipta því skipa í þrennt. Í fyrsta 

lagi eru það gögn frá Ísfélagi Vestmannaeyja. Ísfélagið tók saman sendi samantekt á olíueyðslu 

togarans Dala-Rafns VE-508 fyrir árin 2016 og 2017 ásamt afla, togtíma, úthaldsdögum, fjölda 

veiðiferða og meðal lengd veiðiferða, skipt niður eftir mánuðum. Ekki fengust gögn um 

olíukostnað, enda má gera ráð fyrir því að útgerðir séu með mismunandi samninga við olíufélögin 

og þar af leiðandi eru gögn um olíukostnað trúnaðarmál.  

Í öðru lagi eru það gögn úr Hagtíðindum frá Hagstofu Íslands. Hagstofan gefur árlega út 

yfirlit um rekstur helstu greina sjávarútvegs og hefur gert frá árinu 2005. Frá 2003 til og með 2009 

kallaðist sú samantekt „hagur fiskveiða og fiskvinnslu“ en frá 2010 kallast sú samantekt „hagur 

veiða og vinnslu“.  

Í þriðja lagi voru notaðar ýmsar skýrslur og greinar, bæði innlendar og erlendar. Mikið var 

notast við skýrslu Orkuspárnefndar um eldsneytisspá fyrir árin 2016-2050 (Orkuspárnefnd, 2016), 

en þar má finna ýmsar tölulegar upplýsingar um eldsneytisnotkun. Þá voru umhverfisskýrsla SFS 

(2017) og skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2017) um Ísland og loftslagsmál notaðar, 

bæði sem heimildir og til að þess að finna frumheimildir. Sömuleiðis voru B.sc. ritgerðir Eyþórs 

Björnssonar (2004) og Guðmundar Ólafs Gunnarssonar (2011) nýttar í að afla frumheimilda, en 

ritgerðir þeirra fjölluðu báðar um olíu- og orkunotkun í sjávarútvegi.  

Niðurstöður upp úr gögnum um Dala-Rafn voru síðan bornar saman við niðurstöður úr 

gögnum Hagstofunnar og Orkuspárnefndar, ásamt niðurstöðum erlendra rannsókna.  
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4.1 Dala Rafn 

4.1.1 Um Dala-Rafn 
Gögn um Dala-Rafn yfir afla og olíunotkun togarans fengust frá Ísfélagi Vestmannaeyja. Gögnin 

eru samtölur mánaða og meðaltöl á tímabilinu 2016 og 2017. Dala-Rafn VE-508 ísfisktogari og er 

smíðaður árið 2007 af Nordship skipasmíðastöðinni í Póllandi. Skipið er 29,98 metrar að lengd og 

487,7 brúttótonn (Fiskistofa, e.d.). Vélin um borð er smíðuð árið 2007 og er 699 hö, eða 514 kW. 

Aflinn er kældur með krapavél og notast er við botnvörpu með T90 þvernetspoka. Uppistaða aflans 

er þorskur, en einnig veiðir Dala-Rafn talsvert af karfa, ufsa og ýsu (Eyþór Harðarson, 

útgerðarstjóri Ísfélags Vestmannaeyja, munnleg heimild, tölvupóstur, 27. Febrúar 2019). 

4.1.2 Olíunotkun 
Í gögnum um Dala-Rafn eru upplýsingar um olíunotkun eftir mánuðum árin 2016 og 2017. Dala-

Rafn notast mest við skipadísilolíu (86%) en einnig eitthvað að skipagasolíu (14%). Gögn vantaði 

um olíunotkun í ágúst 2016 og var því þeim mánuði sleppt í öllum útreikningum. Einnig vantaði 

gögn um olíunotkun í janúar 2017, en þá stóð yfir sjómannaverkfall og því var ekki heldur neinn 

skráður afli þann mánuðinn.  

4.1.3 Afli 
Eins og með olíunotkun fengust upplýsingar um afla og skiptingu afla eftir mánuðum. Samtals 

veiddi Dala-Rafn 5.825 tonn á tímabilinu. Þorskur er uppistaða aflans, eða 49%. Næst mest veiddist 

af karfa, eða 18%. Þar á eftir koma ufsi (16%) og ýsa (9%).  

4.2 Gögn Hagstofunnar 
Skýrslur Hagstofunnar sem notaðar voru í þessu verkefni voru gefnar út frá 2005-2018 og innihalda 

upplýsingar yfir árin 2003-2016. Þær upplýsingar sem notaðar voru úr skýrslunum voru 

upplýsingar um fjölda skipa, brúttótonn (meðaltal), skráða lengd skips (meðaltal), vélarstærð þeirra 

(kW) (meðaltal) og meðalsmíðaár brotið upp eftir tegundum skipa. Einnig voru nýttar upplýsingar 

um afla, aflaverðmæti, heildar gjöld, launakostnað, olíukostnað, afskriftir og gengismun. Allar 

tölur um verðmæti eða upphæðir voru reiknaðar á verðlagi ársins 2017, nema annað sé tekið fram. 
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Hagstofan byggir þessi gögn á skattframtölum rekstraraðila og reikningum sem fyrirtæki í 

sjávarútvegi senda Hagstofunni. Niðurstöður eru byggðar á úrtaki en ekki heild, en þó nær úrtakið 

til fyrirtækja sem standa undir 88% af veltu greinarinnar.  
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5 Niðurstaða 
Niðurstöðum gagna verður skipt í þrennt. Í fyrsta lagi eru gögn um olíunotkun og aflamagn Dala-

Rafns greind og þar á eftir koma niðurstöður úr greiningu gagna frá Hagstofunni varðandi 

olíukostnað togaraflotans. Að lokum koma niðurstöður varðandi áætlaða olíunotkun togaraflotans 

árin 2016 og 2017 miðað við niðurstöðu olíukostnaðar og út frá listaverði eldsneytis.   

5.1 Dala Rafn 
Niðurstaða leiddi í ljós að á tveggja ára tímabili (2016 og 2017) notaði Dala-Rafn 1.470.373 lítra 

af olíu, þar af 1.269.621 lítra af skipadísilolíu (86%) og 200.752 lítra af skipagasolíu (14%). 

Heildarafli skipsins á tímabilinu var um 5.825 tonn, en þar sem það vantaði gögn um olíunotkun í 

ágúst 2017 var afli í þeim mánuði undanskilinn frá útreikningum. Afli í þeim mánuði var 95,2 tonn, 

og því er miðað við að Dala-Rafn hafi veitt um 5.730 tonn á tímabilinu. Þá stóð sjómannaverkfall 

í rúma tvo mánuði, frá miðjum desember 2016 til seinni hluta febrúar 2017 (Viktoría 

Hermannsdóttir, 2017). Þar af leiðandi var ekki haldið til veiða í janúar 2017 og því engin gögn 

um þann mánuð til.  

Olíunotkun Dala-Rafns árin 2016-2017 var 0,257 lítri fyrir hvert veitt kíló af fiski upp úr 

sjó. Í töflu 5 hér að neðan má sjá útreiknaða olíunotkun Dala-Rafns fyrir hvern mánuð fyrir sig, 

ásamt hæstu og lægstu gildum, staðalfráviki og meðalnotkun á hvoru ári fyrir sig. 

 
Tafla 5: Olíunotkun og afli Dala-Rafns 

Mánuður Olía (lítrar) Afli (kg) Lítrar olía/kg afla 

Janúar '16 83.237 328.710 0,253 

Febrúar '16 82.861 344.792 0,240 

Mars '16 24.972 341.111 0,073 

Apríl '16 79.387 414.399 0,192 

Maí '16 32.559 252.788 0,129 

Júní '16 121.065 317.477 0,381 

Júlí '16 35.000 187.350 0,187 

September '16 107.412 148.416 0,724 

Október '16 70.445 266.995 0,264 

Nóvember '16 80.995 231.359 0,350 
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Desember '16 20.267 118.137 0,172 

Febrúar '17 34.262 156.296 0,219 

Mars '17 70.647 407.989 0,173 

Apríl '17 44.355 262.530 0,169 

Maí '17 42.169 423.689 0,100 

Júní '17 60.304 206.263 0,292 

Júlí '17 99.035 309.257 0,320 

Ágúst '17 94.313 173.840 0,543 

September '17 36.837 121.851 0,302 

Október  '17 92.980 317.288 0,293 

Nóvember '17 80.670 211.800 0,381 

Desember '17 76.601 187.529 0,408 

Samtals 1.470.373 L 5.729.866 kg 0,257 L/kg 

Hæsta gildi (lítrar olía/kg afli) 0,724  

Lægsta gildi (lítrar olía/kg afli) 0,073  

Staðalfrávik (lítrar olía/kg afli) 0,149  

Meðalnotkun 2016 (lítrar olía/kg afli) 0,250  

Meðalnotkun 2017 (lítrar olía/kg afli) 0,264  

 
Minnst var olíunotkunin á veitt kg í mars 2016. Þann mánuð notaði Dala-Rafn 0,073 lítra 

af olíu fyrir hvert veitt kg upp úr sjó. Í heildina voru notaðir 24.972 lítrar af skipadísilolíu þann 

mánuð og aflinn var 341,1 tonn. Farnar voru sex veiðiferðir sem að meðaltali voru 3,3 dagar að 

lengd. Það gerir næst stysta meðaltal á lengd veiðiferða, en yfir allt tímabilið voru veiðiferðir að 

meðaltali 5,3 dagar að lengd.   

Í maí 2017 var næst minnsta notkunin, en þann mánuð þurfti 0,100 lítra af olíu fyrir hvert 

veitt kg. Notkunin var 42.169 lítrar af skipadísilolíu á móti 423,7 tonna afla. Þann mánuð var meðal 

lengd veiðiferða 3,9 dagar, sem er undir meðallagi eins og í mars 2019. 

Mesta notkun reiknaðist í september 2016, en þá voru notaðir 0,724 lítrar af olíu fyrir hvert 

veitt kg upp úr sjó. Notaðir voru 107.412 lítrar af skipadísilolíu til að veiða 148,4 tonn. Meðal 

veiðiferð voru 6 dagar.  
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Sterkt samband er á milli lengdar veiðiferða og olíunotkunar á veitt kg. Á mynd 8 má sjá 

sambandið á þar á milli, en fylgnin sem reiknast út er r=0,64.  

 

 
Mynd 8: Samband lengdar á veiðiferðum og olíunotkunar 

 
Mynd 9: Olíunotkunarstuðlar og olíuverð 
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Á mynd 9 fyrir ofan má sjá þróun á meðalverði á skipagasolíu á vinstri ás, borið saman við 

olíunotkun l/kg á hægri ás. Ekki voru nein gögn um olíunotkun í ágúst 2016 og þá var 

sjómannaverkfall í janúar 2017. Því eru þessir mánuðir ekki með á myndinni. 

5.2 Olíukostnaður togaraflotans 
Hlutfall olíukostnaðar af heildarkostnaði ísfisk- og frystitogara árin 2003-2017 var 16%. Á 

tímabilinu voru heildar gjöld togara 856 milljarðar og olíukostnaður 134 milljarðar miðað við 

verðlag ársins 2017. Að meðaltali var olíukostnaður á ári 8,9 milljarðar (staðalfrávik=2,7). 

Olíukostnaður er næst stærsti kostnaðarliður útgerðanna á eftir aflahlut sjómanna. Aðrir stórir 

kostnaðarliðir eru viðhald, launatengd gjöld, önnur laun og veiðarfærakostnaður.  

Hlutfallslega var hæsti olíukostnaðurinn árin frá 2005-2012. Þá var hann milli 16%-19% af 

heildarkostnaði, með hæsta hlutfallið árin 2006 og 2007. Hæsti olíukostnaðurinn var árin 2011 og 

2012, þegar hann var 12,7 milljarðar annars vegar og 13,2 milljarðar hins vegar, á verðlagi ársins 

2017. 

Hlutfallslega var lægsti olíukostnaðurinn frá 2015-2017, þegar hann var frá 9%-12%. Árið 

2017 var lægsti olíukostnaðurinn, eða 3,5 milljarðar á verðlagi ársins 2017. Í töflu 6 hér að neðan 

má sjá hlutfall olíukostnaðar af heildar gjöldum skipt upp eftir árum. 

 

Tafla 6: Heildarkostnaður og olíukostnaður togara árin 2003-2017 

Togaraflotinn Gjöld 
(milljónir kr.) 

Olíukostnaður 
(milljónir kr.) 

Hlutfall olíukostnaðar 

2003 43.990 5.806 13% 

2004 53.466 7.684 14% 

2005 56.327 9.648 17% 

2006 48.795 9.338 19% 

2007 54.107 10.524 19% 

2008 60.490 10.848 18% 

2009 57.260 9.055 16% 

2010 61.968 10.998 18% 

2011 73.096 12.745 17% 

2012 71.774 13.171 18% 
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2013 69.363 9.894 14% 

2014 56.492 8.581 15% 

2015 56.814 7.000 12% 

2016 57.706 4.918 9% 

2017 34.239 3.473 10% 

Samtals 855.885 133.682 16% 

Lægsta gildi 34.239 3.437  

Hæsta gildi 73.096 13.171  

Meðaltal 57.059 8.912  

Staðalfrávik 10.155 2.748  

 

5.3 Áætluð olíunotkun 
Hér verður áætluð olíunotkun togaraflotans á hvert veitt kíló árin 2016 og 2017 út frá gögnum 

eldsneytisverð Skeljungs (e.d.) og gögnum hagstofunnar um olíukostnað og aflamagn. 

Olíukostnaður ísfisk- og frystitogara árin 2016 og 2017 voru 4.833 milljónir annars vegar 

og 3.473 milljónir hins vegar á verðlagi hvors árs fyrir sig. Meðalverð á skipadísilolíu frá Skeljungi 

(e.d.) árið 2016 var 91,88 kr/l og 96,48 kr/l árið 2017. Meðalverð á skipagasolíu var 90,45 kr/l árið 

2016 og 95,04 árið 2017. Til einföldunar er miðað við að allir togarar noti skipagasolíu og 

skipadísilolíu í sama hlutfalli og Dala-Rafn, þ.e. 86% skipadísilolíu og 14% skipagasolíu. Vegið 

meðalverð á olíu árið 2016 er því 91,68 árið 2016 og 96,27 árið 2017. 

Heildarafli togaraflotans árið 2016 var 381,3 þúsund tonn og 338,2 þúsund tonn árið 2017. 

Miðað við þetta er hægt að áætla gróft að olíunotkun hafi verið 0,138 fyrir hvert veitt kg árið 2016 

og 0,107 l/kg árið 2017. 
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6 Umræður 

6.1 Olíunotkun 
Í fyrri rannsóknum og verkefnum sem skoðuð voru í upphafi var olíunotkun á hvert veitt kg mjög 

mismunandi eða allt frá 0,165-1,4 lítra af olíu fyrir hvert veitt kg. Aðferðarfræðin var þó 

mismunandi og rannsóknirnar ekki endilega samanburðarhæfar, þó þær gæfi margar svipaðar 

niðurstöður. Í sumum rannsóknum voru eingöngu skoðaðir einn eða tveir togarar á meðan í öðrum 

var allur togara flotinn skoðaður. Eins og komið hefur fram reiknuðu Schau o.fl. (2009) stærstan 

hluta olíunotkun út frá olíukostnaði og olíuverði, en ekki út frá olíunotkun. Sumar rannsóknir sýndu 

niðurstöður í kílóum eða tonnum af olíu á meðan aðrar notuðu lítra af olíu. Einhverjar rannsóknir 

reiknuðu lítra yfir í kíló, en hafa verður í huga að eðlisþyngd olíu getur verið mismunandi, bæði 

eftir framleiðanda, tegund og hitastigi. Þær rannsóknir sem báru saman mismunandi skip og 

veiðarfæri (t.d. Schau o.fl. 2009) komust að þeirri niðurstöðu að dregin veiðarfæri eru orkufrekari 

en staðbundin veiðarfæri, sem passar við það sem kemur fram í Eldsneytisspá 2016-2050 

(Orkuspárnefnd, 2016). 

Spá skýrslu Orkuspárnefndar (2016) reiknaði með 0,303 kg af olíu fyrir hvert veitt kg. Í 

skýrslunni er miðað við að eðlisþyngd gasolíu sé 0,848 kg/lítra. Olíunotkun skv. spá er því 0,257 

lítrar fyrir hvert veitt kg. Áhugavert er að niðurstöður um olíunotkun Dala-Rafns fyrir tímabilið 

2016-2017 var einnig að meðaltali 0,257 lítri fyri hvert veitt kg.  

Áhugavert er að skoða hvernig notkunin hjá Dala-Rafni þróast eftir mánuðum. Frá febrúar-

maí bæði árin 2016 og 2017 er olíunotkun fyrir hvert veitt kg afla undir meðaltali, með minnstu 

notkun frá mars-maí. Einnig eru veiðiferðirnar í þessum mánuðum styttri, að meðaltali 3,9 dagar 

(staðalfrávik=0,7), á meðan meðal lengd veiðiferða fyrir allt tímabilið í heild er 5,3 dagar 

(staðalfrávik=1,3). Þá er að meðaltali meiri afli þessa mánuði. Meðal afli í mánuði frá febrúar-maí 

var 325,4 tonn (staðalfrávik=94,8) á meðan meðalafli fyrir allt tímabilið var 260,4 tonn 

(staðalfrávik=94,2). Það er því áhugavert að velta því fyrir sér hvort lága olíunotkun fyrir hvert 

veitt kg megi því tengja við mikinn afla á stuttum tíma. Hjá þorski og ýsu á hrygning sér stað síðla 

vetrar við suðurströndina og er að mestu lokið í maí (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013, 

bls. 265-267), en þorskur er uppistaða afla Dala-Rafns. Áður fyrr var aðal vertíðin hér á landi frá 

febrúar og fram í apríl. Enn veiðist mest á þessum tíma þó veiðar hafi dreifst allt árið um kring 
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(Hreiðar Þór Valtýsson, 2017, bls. 25-27). Það kemur því ekki á óvart að minni olíu þurfi til að 

veiða hvert kg af afla á þessum tíma.  

Frá júní til desember snýst þetta við og olíunotkunin er yfir meðaltali, að undanskildum júlí 

og desember 2016. Einnig eru veiðiferðirnar lengri þá mánuði, eða að meðaltali 6,2 dagar 

(staðalfrávik=0,7). Þá mánuði er einnig meðal afli undir meðallagi, eða 215,2 tonn á mánuði 

(staðalfrávik=69,9). 

6.2 Olíukostnaður togaraflotans 
Niðurstöður um olíukostnað passa ágætlega við niðurstöður úr fyrri rannsóknum en í skýrslu 

Íslandsbanka (2018), skýrslu SFS (2017) og Eldsneytisspá Orkuspárnefndar (2016) kemur fram að 

eldsneyti sé næst stærsti kostnaðarliður í útgerða í sjávarútvegi.  

Olíukostnaður var þó mismikill eftir árum. Hæsti olíukostnaður hjá togurum var árin 2011 

og 2012, en þau ár var heimsmarkaðsverð á olíu það hæsta á tímabilinu 2003-2015, eða um $111 

á tunnuna. Meðalverð á tunnu á þessu tímabilinu var $71,87 (U.S. Energy Information 

Administration, 2019). Á þessum tíma var gengi Bandaríkjadollars einnig hátt, eða 116 og 125 kr. 

(Seðlabanki Íslands, e.d.) og því lítið sem kemur á óvart að hæsti kostnaðurinn hafi verið á þessum 

árum þar sem allt eldsneyti er innflutt. Á mynd 10 má sjá verðþróun á olíutunnu frá 2003-2017. 

Búið er að umreikna yfir í íslenskar krónur. Notast er við meðalverð á Brent olíu hvers árs frá U.S. 

Energy Information Administration (2019) og miðgengi Bandaríkjadollar fyrir hvert ár frá 

Seðlabanka Íslands (e.d.). Tafla 7 sýnir þróun á olíuverði og USD gengi eftir árum.  

 

 
Mynd 10: Verð á olíutunnu í íslenskum krónum (U.S. Energy Information Administration, 2019; Seðlabanki Íslands (e.d.) 
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Ef niðurstöður varðandi hlutfall olíukostnaðar togaraflotans af heildar gjöldum (tafla 6) eru 

bornar saman við olíunotkun alls fiskiskipaflotans í töflu 4, má sjá að hlutfall olíukostnaðar af heild 

er svipað í báðum tilfellum, en þó um 1% hærra hjá togaraflotanum. 

 
 
Tafla 7: Verð á brent olíu og miðgengi Bandaríkjadollars (U.S. Energy Information Administration, 2019; Seðlabanki Íslands 
(e.d.) 

Ár 
Meðalverð á 

Brent olíu 
Miðgengi 

USD 
2003 28,85 76,76 
2004 38,26 70,12 
2005 54,57 62,86 
2006 65,16 69,78 
2007 72,44 64,02 
2008 96,94 88,07 
2009 61,74 123,59 
2010 79,61 122,04 
2011 111,26 116,07 
2012 111,63 125,05 
2013 108,56 122,23 
2014 98,97 116,75 
2015 52,32 131,85 
2016 43,64 120,67 

2017 54,13 106,78 
Meðaltal 71,87 101,11 

 

6.3 Áætluð olíunotkun 
Áætluð olíunotkun (l/kg) miðað við aflamagn, olíukostnað og meðal listaverð eldsneytis frá 

Skeljungi reyndist vera 0,138 árið 2016 og 0,107 árið 2017. Það er mun minna en aðrar tölur sem 

hafa komið hér fram. Dala-Rafn notaði að meðaltali 0,257 l olíu/kg afla og spá Orkuspárnefndar 

(2016) var einnig 0,257 árið 2016. Einnig eru þetta lægri tölur en í öðrum rannsóknum sem voru 

skoðaðar í fyrri kafla. 

Það má þó gera ráð fyrir því að útgerðir fái afslátt af listaverði þar sem þær eru stórnotendur. 

Í frétt í Morgunblaðinu (1998) kemur fram að flest útgerðarfyrirtæki semji sérstaklega um sín kjör 

og að stórir viðskiptavinir fái umtalsverðan afslátt, án þess að neitt komi fram um hversu mikinn 

afslátt er um að ræða. Guðrún Jóna Jónsdóttir (2013) nefnir í meistararitgerð sinni að sumar útgerðir 

fái afslátt af eldsneyti en erfitt sé að meta hversu mikinn afslátt. Í meistararitgerð Sævars 
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Birgissonar (2011) kemur fram að ein af stærri útgerðum á Íslandi sé með 40% afslátt af listaverði 

á eldsneyti.  

Ef miðað er við að togaraútgerðir séu með sama afslátt, þ.e. 40% afslátt, þá er olíuverð árið 

2016 55,01 kr/l og 57,76 kr/l árið 2017. Miðað við það verð má áætla að árið 2016 hafi olíunotkun 

verið 0,230 lítrar á hvert kg afla og 0,178 l olíu/kg afla árið 2017, sem passar betur við fyrri 

rannsóknir þó það sé í lægri kantinum.  

 

6.4 Mögulegar aðferðir til eldsneytissparnaðar og mikilvægi þess 
Olíunotkun í sjávarútvegi dróst saman um 43% frá 1990-2016 (SFS, 2016), sem er gífurlega 

jákvætt á tímum sem þessum, þar sem umhverfismál eru í brennidepli. En það má alltaf gera betur. 

Skv. aðgerðaráætlun um orkuskipti (Þingsályktun 18/146) skal hlutfall endurnýjanlegrar orku í 

sjávarútvegi vera 10% árið 2030, en í dag er það 0,1%.  

Hér verður farið yfir og fjallað um tvær aðferðir til að minnka notkun jarðefnaeldsneytis og 

draga enn frekar úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Þessar aðferðir eru þróun á veiðarfærum og 

notkun á lífdísli úr innlendri repjuolíu. 

6.4.1 Veiðarfæri 
Veiðarfæri eru í sífelldri þróun, en þróun veiðarfæra getur leitt af sér meiri veiðanleika og 

skilvirkari veiðar, sem krefst minni notkunar á olíu. Til að mynda eru efni sem notuð eru í vörpur 

léttari og grynnri en þau vor áður fyrr, sem leiðir til minni mótstöðu, toghlerar eru orðnir léttari og 

straumlínulagaðri, fótreipi er í dag úr gúmmí skífum, en var áður úr stálkúlum (Hörður Sævaldsson, 

2016, bls. 18) og togtaugar, sem geta leyst af þunga togvíra, hafa komið fram (Páll Ægir Pétursson, 

2010). 

Oftar en ekki er íslenskt hugvit á bak við þróun í veiðarfæragerð. Hampiðjan er gríðarstórt 

fyrirtæki sem framleiðir m.a. veiðarfæri. Hampiðjan framleiðir Dynex og Dynice togtaugar, sem 

eru notaðar bæði með flottrollum og botntrollum (Hampiðjan, 2017), en notkun á þeim við 

uppsjávarveiðar, í stað togvíra, hefur leitt til 15% minni olíunotkunar. Einnig hafa svokölluð 

þantroll frá Hampiðjunni minnkað dráttarmótsstöðu um 20%, sem skilar sér í minni orkuþörf 

(Sjávarklasinn, 2015). Þá framleiðir Hampiðjan einnig svokallaða T90 poka, en þá er netinu í 

pokanum snúið 90° og dregið á síðum en ekki upptökum, en við það minnkar mótstaða í sjónum 

(Sædís Eva Birgisdóttir, 2014). Dala-Rafn notast við þessa T90 poka. Hleragerðin, Polar og Ekkó 
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eru íslensk fyrirtæki sem framleiða og þróa toghlera. Þá hafa verið gerðar tilraunir með ljósvörpu 

hér á landi. Með þeirri aðferð eru notaðir ljósgeislar til að smala fisk saman, í stað garns, en fiskarnir 

skynja ljósið sem vegg og forðast það. Við það hverfur núningsmótstaða á botni, sem ætti að leiða 

til minni olíunotkunar, sem og minni röskunar á hafsbotni (Geir Guðmundsson og Kristján 

Leósson, 2017). Hefur það verkefni fengið styrki frá Orkusjóði, Tækniþróunarsjóði, AVS 

Rannsóknasjóði og árið 2011 fékk verkefnið 1. verðlaun í framúrstefnuhugmynd 

Sjávarútvegsráðstefnunar (Sjávarútvegsráðstefnan, e.d.).  

Í erindi sem Emil Ragnarsson hélt á Orkuþingi 2006 kemur fram að 34% af 

heildarolíunotkun flotans fari í það að draga togveiðarfæri í gegnum sjóinn (Orkuspárnefnd, 2016). 

Það er því nokkuð ljóst að með þróun veiðarfæra í rétta átt er hægt að draga úr olíunotkun og 

útblæstri GHL. 

 

6.4.2 Lífdísill 
Fyrirséður skortur á jarðefnaeldsneyti og aukin losun gróðurhúsalofttegunda af völdum 

jarðefnaeldsneytis gera lífdísil að eftirsóknarverðu eldsneyti (Ayhan Demirbas, 2008, bls. 111-

112). Aukin innlend framleiðsla og notkun á lífdísli myndu því stuðla að orkuöryggi, 

gjaldeyrissparnaði, hreinna lofti og öðrum jákvæðum umhverfisáhrifum.  

Hægt er að nota repjuolíu sem lífdísil. Ef miðað er við að rækta repju á eins hektara svæði, 

þá mun repjan draga í sig sex tonn af CO2 á vaxtatímabilinu. Uppskera á eins hektara svæði gefur 

af sér um sex tonn af lífmassa og þar af eitt tonn af olíu. Við bruna á einu tonni af olíu losna þrjú 

tonn af CO2 út í andrúmsloftið, eða helmingi minna en jurtin myndi binda við ræktun (Jón 

Bernódusson, 2010, bls. 43-45). 

Útgerðarfyrirtækið Skinney-Þinganes og Samgöngustofa standa að tilraunaverkefni, en í 

því verkefni er humarbáturinn Þinganes SF-25 knúinn áfram af eldsneyti með 2-3% repjuolíu 

íblandaðri (Rúnar Snær Reynisson, 2017). Olían kemur frá repjurækt sem Skinney-Þinganes á og 

rekur sjálft. Einnig á Skinney-Þinganes nautgriparækt sem nýtur góðs af repjuræktuninni í formi 

fóðurs og áburðar. Þetta verkefni stuðlar því m.a. að orkuöryggi, aukinni atvinnustarfssemi, 

gjaldeyrissparnaði, nýsköpun og sjálfbærri þróun, en verkefnið fékk umhverfisverðlaun Samtaka 

atvinnulífsins árið 2018 (Samtök atvinnulífsins [SA], 2018). 

Hér á landi þarf 5% orkugildis eldsneytis í samgöngum að vera endurnýjanlegt eldsneyti 

samkvæmt lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (nr. 40/2013). Engin 



 32 

sambærileg lög eru til um eldsneyti í sjávarútvegi, en þó hafa íslensk stjórnvöld samþykkt 

aðgerðaráætlun um orkuskipti. Markmiðið hennar er að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka 

hlut endurnýjanlegra orkugjafa. Það hefur í för með sér margs konar ávinning, t.a.m. orkusparnað, 

aukið orkuöryggi, gjaldeyrissparnað, minni staðbundna mengun sem og minni losun 

gróðurhúsalofttegunda (Þingsályktun um aðgerðaáætlun um orkuskipti nr. 18/146), en 

tilraunaverkefni Skinney-Þinganess og Samgöngustofu stuðlar einmitt að þessum ávinningi. Í 

þingsáætluninni kemur fram að eingöngu 0,1% af eldsneyti sem notað er af fiskiskipum sé 

endurnýjanlegt, en stefnt sé að 10% hlutfalli árið 2030. Það er því ljóst að mikið þarf að gerast í 

þessu málefni næsta áratuginn.  

Aðrir aðilar hafa einnig kannað fýsileika lífdísils í samgöngum. Þórhildur Kristjánsdóttir 

o.fl. (2006) stóðu að verkefni þar sem prófuð voru þrjú mismunandi hráefni, sem féllu til hér á 

landi, til framleiðslu á lífdísli. Þau prófuðu að nota úrgangssteikingarfeiti, lýsi og úrgangsdýrafitu. 

Lífdísillinn var notaður á trukka og gekk misvel. En verkefnið lofaði þó góðu fyrir áframhaldandi 

framleiðslu hér á landi. 

Helstu gallar lífdísils eru þeir að við bruna losar lífdísill meira af NOx en dísilolía. Lífdísill 

er með hærri seigju en með minni orku í hverjum lítra. Hann er einnig dýrari í framleiðslu en 

dísilolía (Ayhan Demirbas, 2008, bls. 111-112). Þá er lífdísill viðkvæmari fyrir kulda, en við 

hitastig í kringum -5°C getur hann myndað kristalla og stíflað filtera. Hreyfilhitara gæti því þurft 

að nota við kalt loftslag. Í vélum geta myndast koxútfellingar og þá geta orðið lífdísilleifar eftir í 

vélum (Þórhildur Kristjánsdóttir o.fl., 2006, bls. 12). 

 

6.5 Lokaorð 
Loftslagsmál eru flókin. Fiskveiðar eru mjög háðar eldsneyti og fiskiskipaflotinn er enn einn stærsti 

notandi jarðefnaeldsneytis hér á landi þó hann hafi dregið mikið úr notkun síðustu misseri. Mikill 

árangur hefur þegar náðst í bættri orkunýtingu og vonandi heldur sú þróun áfram. Framfarir hafa 

orðið í skipasmíðum og veiðitækni sem hafa minnkað eldsneytisnotkun. Skipum fækkar og dregið 

hefur úr vélarafli flotans síðustu ár (Orkuspárnefnd, 2016).  

Eins og hefur komið fram er kostir endurnýjanlegs eldsneytis eins og lífdísils margir, en þó 

er notkunin lítil. Enn vantar meiri rannsóknarvinnu en búist er við að hún haldi áfram. 

Orkuspárnefnd (2016, bls. 40-41) gerir ráð fyrir jarðefnaeldsneyti verði áfram allsráðandi sem 
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orkugjafi fiskiskipa næstu ár, en eftir 15 ár verða nýir orkugjafar komnir með 1% af 

eldsneytismarkaðnum og 50% markaðarins eftir 50 ár. 

Í þessu verkefni var eingöngu verið að skoða olíunotkun togara við veiðar á hverju kg fisk. 

Niðurstöður pössuðu ágætlega við þau gögn sem skoðuð voru til samanburðar, en sýndu þó örlítið 

minni olíunotkun. Samanburðar gögnin vöru öll eldri og vonandi er því olíunotkun að minnka enn 

frekar. 

Eins og hefur komið fram eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á olíunotkun fiskiskipa. Þá er ekki 

tekið inn í myndina olíunotkun við framleiðslu og flutning aðfanga eða flutning afurða á erlenda 

markaði.  

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, sagði á 

Umhverfisráðstefnu Gallup 2019 (SFS, 2019) að hana dreymdi um að íslenskur sjávarútvegur yrði 

sá umhverfisvænasti í heimi. Eflaust hægt að færa rök fyrir því að hann sé það nú þegar, en ef 

sjávarútvegurinn myndi vinna að og finna leiðir til að draga úr olíunotkun enn frekar myndu rökin 

styrkjast enn frekar.  
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7 Samantekt 
Hraðar loftslagsbreytingar af mannanna völdum hafa átt sér stað frá iðnbyltingu. Ein af afleiðingum 

þess er súrnun sjávar, en frá iðnbyltingu hefur sýrustig sjávar minnkað úr 8,11 í 8,01 pH. Vistkerfið 

í hafinu í kringum Ísland hefur breyst. Fjöldi tegunda hvala og sjávarfugla hefur breyst, bæði hvað 

varðar fjölda og útbreiðslu, og flækings fiskar af suðrænum uppruna hafa veiðst í auknum mæli við 

Ísland.  

Loðnubrestur varð í ár, en ekki fannst loðna í nægjanlegu magni og á endanum útdeildi 

Hafrannsóknarstofnun engum loðnukvóta. Dregið hefur úr nýliðum loðnu og stofninn minnkað. 

Einnig hefur loðnan fært sig norðar í höf og vestar yfir landgrunn Austur-Grænlands. Þessar 

breytingar eiga sér líklega skýringar í breyttum umhverfisaðstæðum. 

Íslendingar losuðu mest CO2 á íbúa innan ESB og EFTA árið 2016 og hefur verið að bæta 

í. Innan OECD ríkjanna var Ísland í 8. sæti yfir þau lönd sem losuðu mest af GHL árið 2012.  

Íslenskur sjávarútvegur hefur þó dregið úr olíunotkun og útblæstri gróðurhúsalofttegunda. 

Frá 1990 til 2014 dróst útblástur CO2 ígilda í sjávarútvegi saman um 43%.  

Skipum hefur farið fækkandi á Íslandi síðustu ár. Árið 2017 voru togarar 50, en höfðu verið 

75 árið 2003. Togarar eru um 4% af heildarflotanum, veiða um 30% af heildar aflamagni og skila 

um 40% af heildaraflaverðmæti. Togarar nota botnvörpur í miklum mæli, en á milli 50% og 60% 

af öllum botnfiskafla síðustu þrjá áratugi hefur veiðst í botnvörpu. Veiðar í botnvörpu eru því 

gífurlega mikilvægar fyrir íslenskt þjóðarbú. Botnvarpa er aftur á móti dregin á hafsbotni og getur 

haft áhrif á vistkerfi sjávarbotnsins. Kóralrif og svampskógar eru t.d. mikilvæg uppeldissvæði fyrir 

ungviði þorsks, en ef botnvarpa er dregin yfir svoleiðis svæði eyðileggur hún það og getur því 

hamlað uppkomu fiskistofna. 

Íslenski fiskiskipaflotinn er knúinn áfram af jarðefnaeldsneyti og eru skipagasolía og 

skipadísilolía algengustu orkugjafarnir.  

Í þessari rannsókn voru gögn um aflamagn og olíunotkun ísfisktogarans Dala-Rafn greind 

og áætlað hversu mikla olíu þyrfti til að veiða eitt kíló af fiski. Niðurstöður voru svo bornar saman 

við samskonar gögn úr öðrum skýrslum, innlendum sem erlendum. 

Dala-Rafn er smíðaður árið 2007 og er tæplega 30 metrar að lengd. Hann notar botnvörpu 

við veiðar og kemur með kældan afla í land. Hann er mestmegnis knúinn áfram af skipadísilolíu. 
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Einnig voru skýrslur Hagstofu Íslands um Hag veiða og vinnslu árin 2003-2017 skoðaðar 

og reynt að áætla olíunotkun fyrir hvert veitt kg afla fyrir togaraflotann í heild. Í þessum skýrslum 

má m.a. finna upplýsingar um fjölda skipa, olíukostnað, aflamagn og aflaverðmæti. 

Niðurstöður um olíunotkun Dala-Rafns gáfu til kynna að árin 2016 og 2017 hafa togarinn 

notað 0,257 lítra af olíu fyrir hvert veitt kíló. Það passaði vel við fyrri rannsóknir sem notaðar voru 

í samanburði. Í spá eldsneytisspá Orkuspárnefndar 2016-2050 var því einmitt spáð að árið 2016 

notuðu togskip 0,257 lítra af olíu fyrir hvert veitt kg afla.  

Minnst var olíunotkun Dala-Rafns í febrúar-maí en þá stendur vetrarvertíð sem hæst og afli 

á sóknareiningu er hár. 

Niðurstöður um olíunotkun togaraflotans í heild gáfu til kynna að flotinn notaði 0,138 lítra 

af olíu fyrir hvert veitt kíló árið 2016 og 0,107 lítra árið 2017. Þeir útreikningar eru miðaðir við 

listaverð Skeljungs á skipadísils- og skipagasolíu hvors árs. Það má þó gera ráð fyrir því að útgerðir 

séu með afslátt af listaverði vegna mikillar notkunar. Reiknuð var olíunotkun miðað við 40% afslátt 

sem breytti niðurstöðum þannig að árið 2016 þurfti 0,230 lítra af olíu/kg og 0,178 lítra olíu/kg árið 

2017. Ekki er hægt að áætla hversu mikinn afslátt útgerðir eru með, en þessar tölur falla þó betur 

að niðurstöðum fyrri rannsókna. 

Umhverfismál eru í brennidepli í umræðunni. Gífurlega jákvætt er að olíunotkun sé að 

dragast saman í sjávarútvegi. Til að draga meira úr notkun jarðefnaeldsneytis og útblæstri GHL er 

t.a.m. hægt að gera veiðarfæri umhverfisvænni eða hreinlega skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir 

endurnýjanlega orkugjafa eins og lífdísil.  

Í erindi Emil Ragnarssonar á orkuþingi 2006 kom fram að 34% olíunotkun flotans fari í það 

að draga togveiðarfæri í gegnum sjóinn. Með því að létta veiðarfæri má draga úr mótstöðu í sjónum 

og draga þannig úr olíunotkun. Ýmis íslensk fyrirtæki standa framarlega í veiðarfæragerð og má 

t.d. nefna Hampiðjuna. Þá hafa verið gerðar tilraunir með ljósvörpu hér á landi, en þá eru ljósgeislar 

notaðir til að smala fisk saman í stað garns. Við það minnkar núningsmótstaða á sjávarbotni og 

þ.a.l. ætti að olíunotkun að dragast saman. 

Lífdísill er eftirsóknarverður möguleiki í stað jarðefnaeldsneytis. Bruni á lífdísli veldur ekki 

aukningu í losun GHL í andrúmslofti og losar minna af sótögnum en jarðefnaeldsneyti. Innlend 

framleiðsla á lífdísli myndi því stuðla að hreinu lofti, gjaldeyrissparnaði, orkuöryggi, 

atvinnustarfssemi og öðrum jákvæðum umhverfisáhrifum.  
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Að veiða fisk á sjálfbæran og rekjanlegan hátt er gott fyrir umhverfið sem og efnahagslega 

skilvirkt. Ein leið til að gera veiðar umhverfisvænni er að minnka olíunotkun. Neysla á sjávarfangi 

mun eflaust ekki hverfa á næstu misserum, en neytendur gætu farið að velja sjávarfang sem er 

framleitt á sjálfbæran hátt ef þeir hafa val um það. Aukin þekking almennings um vistspor fiskveiða 

býr vonandi til eftirspurn eftir sjálfbærari veiðum og afurðum en er í boði í dag. 
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