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Útdráttur 

Fiskveiðar hafa ávallt verið mjög mikilvægar fyrir Íslendinga og íslenskt þjóðarbú, enda verið ein 

stærsta atvinnugrein landsins í langan tíma. Á síðustu áratugum hafa fiskveiðar þróast hratt og 

miklar breytingar hafa orðið í sjávarútvegi. Þar hafa krókaveiðar skipað stóran sess og sérstaklega 

línuveiðar með handbeitta línu en línuveiðar með handbeitta línu hafa farið minnkandi með ári 

hverju og þar af leiðandi færri smábátar sem nýta sér línuívilnun sem valkost. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort útgerðir væru að nýta sér línuívilnun í sama mæli 

í dag og áður fyrr. Notast var við eigindlegar rannsóknir, gagnasöfnun á netinu og rýnt í 

ársreikninga útgerðar sem nýtir sér línuívilnun sem rannsakandi fékk aðgang að. Tekin voru viðtöl 

við þrjá aðila sem hafa gert út línubáta og nýtt sér línuívilnun. Einnig var var rætt við bæjarstjóra 

Bolungarvíkurkaupstaðar til að fá innlegg frá sjónarmiði fulltrúa bæjarins. Notuð voru gögn frá 

Fiskistofu og Hagstofunni og gamlir ársreikningar voru skoðaðir til að rýna betur í stöðuna hvernig 

hún er í dag árið 2020 og hvernig hún var áður fyrr. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að útgerðir nýta sér línuívilnun mun minna núna en áður fyrr, og eru helstu ástæður þess að 

kostnaður í landi hefur hækkað mikið, s.s. launakostnaður og beita. Fiskerí hefur minnkað á 

handbeitta línu og lengra er að sækja fiskinn en áður og því fara útgerðir í vélbeitningu sem telst 

mun hagkvæmari í dag, að sögn viðmælenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract     

Fisheries have always been essential for Icelanders and the Icelandic economy, as it has been one 

of our main industry for many years. For the last decades, fisheries have evolved fast and many 

changes have occurred, namely in jigging and longline hand-bait fishing. Longline hand-bait 

fishing has been in decline over the past few years and therefore, fewer smaller boats exploit 

longline fishing concession as an option. 

The aim of this research is to examine whether fishing companies are exploiting longline fishing 

concession as much today as before. The methods used were qualitative research, online data 

collection, and a review of annual accounts, which the researcher got access to. Three parties were 

interviewed, who have operated longline vessels and exploited longline fishing concession. 

Furthermore, the mayor of Bolungarvík was consulted, to get the town‘s point of view. In order to 

examine the situation today and how it was before, data was used from The Directorate of 

Fisheries, Statistics Iceland and some old annual accounts. The main findings of this report indicate 

that fishing companies are exploiting longline fishing concession much less than they used to, the 

main reasons being that offshore costs have risen considerably, specifically wages and bait. 

Longline hand-bait fishing has declined and the distance to catch the fish has grown. Therefore, 

fishing companies rather choose bait machines which, according to interviewees, are more 

profitable. 

                  



 

Formáli 

Þessi ritgerð er 14 ECTS lokaritgerð til BS-gráðu í Viðskiptadeild við Háskólann á Bifröst og ber 

titilinn: Áhrif línuívilnunar: Eru útgerðir að nýta sér línuívilnun jafn mikið núna og áður fyrr? 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Húna Jóhannessyni, kennara við Háskólann á Bifröst, kærlega 

fyrir óeigingjarna aðstoð og fyrirtaks leiðsögn. Einnig vil ég þakka Jóni Páli Hreinssyni, 

bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir gott spjall og góða innsýn. Viðmælendur mínir, Jón 

Þorgeir Einarsson, eigandi Einars Hálfdáns ÍS-11, Guðbjartur Flosason, framleiðslustjóri Jakobs 

Valgeirs ehf. og Ásbjörn Óttasson, eigandi Nesvers ehf. sem gerir út Tryggva Eðvarðs SH-2 og 

Hafdísi SK-4, fá kærar þakkir fyrir að gefa sér ríflegan tíma til að veita ítarleg svör við spurningum 

um efnið og gott spjall um línuútgerð. Innsýn þeirra er ómetanlegur hluti af lokaverkefninu.  

Að lokum vil ég þakka vinnuveitendum mínum og áhöfn fyrir góðan stuðning á meðan námi mínu 

stóð. Ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni fyrir óbilandi stuðning og þolinmæði gagnvart mér, 

ekki aðeins við skrif þessarar ritgerðar heldur einnig í gegnum alla skólagöngu mína síðastliðin 

tvö og hálft ár.   

Höfundur verkefnisins er alinn upp í Bolungarvík og hefur verið á sjó meira minna frá 

unglingsaldri, fyrst sem skipstjóri á línubátum frá árunum 2005 til 2014 og síðan sem skipstjóri á 

dragnótabát. Alltaf frá Bolungarvík.  

Höfundur hefur orðið var við mikla samþjöppun hjá þeim útgerðum sem nýta sér línuívilnun í 

þeim bæjarfélögum sem standa honum næst og vakti þetta áhuga hans á að skoða hvernig notkun 

línuívilnunar hefði þróast og hvort hún væri jafn hagkvæm fyrir smáútgerðir og áður. Þá langaði 

höfundi að kanna hvort útgerðir væru að nýta sér línuívilnun meira eða minna frá því að línuívilnun 

var komið á laggirnar, árið 2003. 
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1. Inngangur 
 

Íslendingar hafa ávallt nýtt sér auðlindir hafsins til að færa björg í bú og hefur auðlind hafsins gefið 

mikið fyrir land og þjóð. Því hafa fiskveiðar skipt okkur íslendinga miklu mála frá upphafi þeirra 

til dagsins í dag og hefur orðið mikil þróun á veiðum og vinnslu. 

Fyrir tveim áratugum var gerð viðspyrna til fiskveiða fyrir smábáta sem veiða með línu og var 

henni aðallega beint að landsbyggðinni. Var sú viðspyrna í formi línuívilnunar sem er hugsuð sem 

einskonar afsláttur af kvóta handa þeim smábáaútgerðum sem stunda línuveiðar og beita í landi 

eða stokka upp í landi. Í upphafi var línuívilnun 16% fyrir beitta línu í landi en í dag er sá afsláttur 

20% en 16% fyrir að stokka upp í landi (Alþingi, 2010). 

Markmið þessa verkefnis er að skoða áhrif línuívilnunar fyrir línubáta sem falla undir 

krókaaflamarkskerfið og hvernig línuívilnun hefur þróast frá því að henni var komið á árið 2003. 

Línuívilnun er fyrir smábáta í krókaflamarki sem geta landað umfram aflamarki með því skilyrði 

að handbeita eða stokka upp línu í landi. Handbeitt lína er þegar starfsmaður sér um setja beitu á 

króka á bjóð í landi og að stokka upp í landi er að skipta um króka og umstokka línuna í landi fyrir 

næsta róður (Guðmundur Einarsson, munnleg heimild, 25. október 2020). 

Síðustu ár hefur smábátum frá Bolungarvík sem hafa gert út á handbeitta línu og nýta sér 

línuívilnun fækkað mjög. Svo virðist vera sem handbeitning sé að deyja út og færast út á sjó um 

borð í smábáta sem notast við beitningavélar. Margt hefur breyst síðan árið 2003 í landslagi 

útgerða, sjómanna og landbeitningafólks. Því er gagnlegt að rýna í gögn sem sýna þróun, og með 

því breytingar, sem hafa orðið á rekstri, útgerð og nýtingu á línuívilnun. Rannsóknin leitast því við 

að svara spurningunni:  Eru útgerðir að nýta sér línuívilnun jafn mikið núna og áður fyrr? 

Eitthvað hafa málefni línuívilnunar verið rannsókuð, en þessi rannsókn er frábrugðið þeim með 

þeim hætti að hér notast er við raundæmi og gerð verður tillaga að úrbótum á kerfi línuívilnunar 

sem er jafnframt framlag þessarar ritgerðar. 
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Til þess að svara þeirri spurningu notaðist höfundur við gögn frá Fiskistofu, Reiknistofu 

fiskmarkaða, Hagstofunar og fleiri aðilum. Þá vildi höfundur komast betur inn í rekstur útgerðar 

sem nýtir sér línuívilnun og til þess fékk hann aðgang að ársreikningum slíkrar útgerðar. Þar að 

auki voru tekin viðtöl við þrjá hagsmunaðila, til að fá betri innsýn inn í heim útgerða sem nýta sér 

línuívilnun. Einnig var tekið viðtal við Jón Pál Hreinsson bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar til 

að fá betri tilfinningu fyrir því hversu mikilvæg línuívilnun hefur verið fyrir bæjarfélög sem hafa 

notið góðs af línuívilnun frá upphafi hennar. Má segja að þetta verkefni skeri sig nokkuð úr frá 

hinum því að það taki raundæmi til skoðunar og leggur höfundur verkefnisins svo fram tillögu að 

úrbótum í lokin á verkefninu. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að eftir inngang þá er í öðrum kafla er farið yfir þá 

aðferðafræðina sem notuð er í ritgerðinni. Í þriðja kafla er farið yfir fiskveiðar á Íslandi, 

fiskveiðistjórnunarkerfið og línuveiðar. Þar er farið stutt yfir sögu fiskveiði 

stjórnunarkerfisins frá árinu 1975 og farið almennt yfir línuveiðar, línuívilnun og eldri rannsóknir 

í sambandi við áhrif línuívilnunar. Í fjórða kafla er farið yfir stofnanir sem koma að fiskveiðum og 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. Í fimmta kafla er farið yfir stöðu línuívilnunar. Þar er farið yfir rekstur 

útgerða, nýting heimilda ráðherra, fjölda báta sem nýta sér línuívilnun og svo er skoðað hversu 

mikilvæg línuívilnun er fyrir sveitarfélögin. Í sjótta kafla eru viðtöl við útgerðarmenn og 

bæjarstjóra. Í sjöunda kafla er svo farið yfir niðurstöður og í áttunda kafla er farið yfir hvaða 

úrbætur sé hægt að gera til að gera línuívilnununa hagstæða á ný í augum útgerða. 

 

2. Aðferðafræði 
 

Notast er við bæði eigindlega og megindlega rannsóknaraðferð. Sú megindlega snýr að skoða gögn 

sem fundust á vefnum og fengust til að skoða efnið sem best, þar ber helst að nefna Fiskistofu, 

Hagstofuna og aðgang að ársreikningi útgerðar sem gerir út á línuívilnun til að skoða raunverulegar 

tölur.  Eigindlega rannsóknin er í formi viðtala, þar sem rannsakandi ræðir við útgerðarmenn og 

bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar. Viðmælendur eru Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri 

Bolungarvíkurkaupstaðar, Jón Þorgeir Einarsson, eigandi og útgerðarmaður Einars Hálfdáns ÍS 

11,  Guðbjartur Flosason, framleiðslustjóri Jakobs Valgeirs ehf., sem gerir út línubátana Jónínu 
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Brynju ÍS 55 og Fríðu Dagmar ÍS 103 og Ásbjörn Óttarsson útgerðarmaður Nesvers ehf. sem gerir 

út línubátana Tryggva Eðvalds SH 2 og Hafdísi SK 4. Voru samdar spurningar fyrir viðtölin og 

reynt eftir bestu getu að hafa þær ekki leiðandi svo áreiðanleg svör fengjust. Viðtölin voru 

hálfskipulögð síma- og myndviðtöl þar sem spurningarnar komu fram og var viðmælendum leyft 

að tjá sig að vild til að fá góða yfirsýn yfir sjónarmið þeirra. Viðtöl voru opin til að fá góða breidd 

í svörun og til að viðhorf viðmælenda kæmu fram.  

 

3. Fiskveiðar á Íslandi 
 

Fiskveiðar eru veiðar á hinum ýmsu dýrastofnum í hafinu, eins og fiskum, liðdýrum og spendýrum. 

Í þessari rannsókn er einungis rætt um veiðar úr sjó, ekki úr vötnum og ám. Sjávarútvegur og 

fiskveiðar er mjög mismunandi eftir heimsálfum og löndum. Segja mætti að íslenskur 

sjávarútvegur sé líkastur sjávarútvegi Norðmanna, Færeyinga og Nýfundlendinga. Þessir þrjár 

þjóðir búa við svipað náttúrufar, nýta sömu fisktegundir og keppa á sömu mörkuðum. Fiskveiðar 

byggjast á veiðimennsku og endurnýjar auðlindin sig sjálf ef ekki er stunduð ofveiði. Einnig geta 

náttúruhamfarir spilað inn í hvernig fiskauðlindin ber sig að (Sigfús Jónsson, 1984). Mikil 

framþróun hefur verið við fiskveiðar á Íslandi frá árinu 1900, til dæmis má nefna að árið 1902 var 

fyrsta vélin sett um borð í bát er Stanley kallaðist og var hann sjósettur í Hnífsdal. Fyrsti íslenski 

togarinn Coot frá Hafnafirði kom árið 1905 og breyttist flotinn hratt eftir það. Miklar breytingar á 

íslenskum sjávarútvegi hafa orðið á þessari öld. Fyrstu áratugina þurfti fjölmennt vinnuafl til að 

afkasta miklu en í dag þarf mikið fjármagn til að halda við veiðar og aflaheimildir. 

Verkunaraðferðir hafa breyst mjög mikið og er þróunin ör þar sem mannlegar hendur víkja fyrir 

vélum og tækjum. Heildarafli íslendinga um árið 1900 var minni en hundrað þúsund tonn en eftir 

vélvæðingu fór heildaraflinn að aukast verulega. Var heildaraflinn komin yfir 300 þúsund tonn 

árið 1927. Næsta bylting var eftir 1970 þegar fyrstu skuttogararnir fóru að koma, það þýðir að þeir 

taka veiðafærið inn að aftan (Hörður Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2017). 

Smábátaútgerðir eru mikilvægar fyrir Ísland og sérstaklega fyrir lítil og meðalstór sjávarpláss þar 

sem oft munar mikið um hvert starfsgildi og tekjur bæjarfélaganna. Línuveiðar eru mjög 

hagkvæmar og umhverfisvænar þar sem þær skaða ekki botn og fleira eins og botnvarpa gerir. 

Smábátar sem stunda línuveiðar og nýta sér línuívilnun landa ferskum fiski nær daglega um allt 
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landið og er markaðsverð á þeim fiski yfirleitt mjög hátt því línufiski sem landað er samdægurs 

telst í miklum gæðum eins og kemur fram á heimasíðu Matís. Þar segir að fiskur sem veiddur sé á 

línu eða handfæri sé að jafnaði ferskasta hráefni sem völ er á. Þar er holdstuðull á línufisk einnig 

mun hærri en á fisk veiddan í net, botnvörpu eða önnur veiðarfæri (Matís, 2020). 

 

3.1 Fiskveiðistjórnunarkerfið 
 

Fyrst um sinn voru veiðar ótakmarkaðar og veiðar frjálsar fyrir alla sem vildu veiða. En árið 1975 

breytti miklu í sögu íslensku þjóðarinnar og sögu sjávarútvegs á Íslandi. Var þá ákveðið að færa 

landhelgina úr 50 sjómílum í 200 eftir mikla baráttu og deilur við Breta og Þjóðverja. Fram að 

árinu 1976 voru veiðar nánast frjálsar og gátu allir veitt eins mikið eins og þeir vildu. En eftir árið 

1976 sat íslenski skipsflotinn einn um fiskimiðin innan þessarar fiskveiðilandhelgi og stóð það til 

ársins 1978 að allar veiðar innan þessarar fiskveiðilögsögu voru opnar íslenskum fiskveiðiskipum 

(Ragnar Árnason og Gísli Pálsson, 1992).  

Hafrannsóknarstofnun gaf út skýrslu árið 1975 um stöðu íslenska þorskstofnsins og var sú skýrsla 

kölluð „Svarta skýrslan“. Gaf hún til kynna að þorskstofninn væri að hruni kominn og hann myndi 

hrynja alveg með áframhaldandi veiðum. Einnig var niðurstaða Hafrannsóknarstofnunar að stofn 

annara fiskstofna væri einnig í hættu vegna ofveiða. Út frá því gaf Hafrannsóknarstofnun út tillögur 

um hámarksafla fyrir, þorsk, ýsu, ufsa og karfa. Ekki náðist að veiða ýsu, ufsa og karfa upp í 

heimildirnar sem gefnar voru út það ár og fóru menn þá að trúa skýrslunni sem gefin var út af 

Hafrannsóknarstofnun. Áður fyrr hugsuðu fáir um ofveiði og trúðu menn varla á hana, og þótti 

skýrslan því ótrúverðug fyrst um sinn (Aton, 2017).  

Áður en kvótakerfið var sett á laggirnar voru þorskveiðar takmarkaðar með svokölluðum 

skrapdögum sem þýddi að ekki mátti sækja þorsk nema á vissum dögum á ári. Markmiðið var að 

vernda þorskstofninn sem átti högg undir að sækja á þessum tímum. Á skrapdögum var skipum 

úthlutað dögum og mátti þorskur þá ekki fara yfir 15% af heildarafla skipsins þann róður. 

Skrapdagarnir runnu sitt skeið árið 1983 og tók þá kvótakerfið við í sinni fyrstu mynd, árið 1984. 

Þá var ekki hægt að framselja kvóta eins og þekkist í dag og einnig var hægt að velja sóknarkerfi, 

en það var ekki fullkomið því oft veiddist umfram heimildir Hafrannsóknarstofnunar. Sóknarkerfi 
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virkaði þannig að bátar fengu úthlutað dögum til að gera út og gátu þeir bátar sem völdu 

sóknarkerfið veitt að vild þá daga sem þeir fengu úthlutað (Arnaldur Indriðason, 1998). 

Árið 1983 var aflamarkskerfið sett á og var hugmyndin með því að tryggja sjálfbærni í veiðum og 

vernda stofninn. Aflamarkskerfið veitti sjávarútvegsráðherra aukin völd og gat hann því stýrt 

veiðum og framsali án flókinna aðgerða innan sinna raða. Var það svo eftir miklar deilur og 

umræður sem stjórnmálamenn ákváðu hvernig best væri að hafa fiskveiðistjórnunarkerfið. Var 

settur kvóti á hvert skip eftir settum reglum og reglan var sú að miðað var við veiðireynslu skipana 

á þriggja ára tímabili, frá árinu 1980 til ársins 1983. Mest var þetta bundið við þorskinn til að byrja 

með. Árið 1990 komu svo ný lög sem gerðu kvótann eða aflaheimildirnar framseljanlegar fyrir 

skip stærri en 10 tonn (Aton, 2017). 

Fiskveiðistjórnunarkerfið eins það er í dag byggist á aflamarki, sem hægt er að selja, kaupa og 

leigja nánast að vild eftir settum reglum. Við kaup aflaheimilda fær skipið úthlutað aflahlutdeild í 

þeirri tegund sem fjárfest var í og fer það svo eftir úthlutun ráðherra hversu mikið skipið fær að 

veiða á því fiskveiðiári sem í gangi er. Er það í höndum Hafrannsóknarstofnunar að veita ráðherra 

ráðgjöf um heildarafla eftir sínum rannsóknum og reikniaðferðum. Áður en kvótakerfið var sett á 

var ekki mikið um hagnað útgerða og lítið um framfarir. Frá því að kvótakerfið var sett á og 

viðskipti leyfð með aflaheimildir hefur verið viðsnúningur í rekstri og framlegð 

sjávarútvegsfyrirtækja (Ragnar Árnason, 1995). 

Í grunninn eru kerfin tvö; aflamarki er skipt í tvo flokka en þar er annarsvegar um almennt aflamark 

að ræða þar sem veiða má með öllum veiðarfærum en hinsvegar krókaflamark þar sem aðeins má 

veiða með krókum. Þá er verið að tala um handfæri og línuveiðar. Þeir bátar sem notast við 

krókaflamarkið verða vera minni en 15 brúttótonn að þyngd. Kerfin eru aðskilin frá hvort öðru, en 

leyfðar eru færslur innan ársins á milli kerfa undir vissum skilmálum sem Fiskistofa gefur út. Til 

dæmis má millifæra þorsk úr aflamarki niður í krókaflamarkskerfið og setja ýsu á móti. Það er bara 

leyft innan ársins en ekki til frambúðar (Fiskistofa, 2020). 

Í lögum 116/2006 um stjórn fiskveiða kemur fram að stuðla eigi að atvinnu og byggð í landinu. Í 

8. grein þeirra laga er gert ráð fyrir að 5.3% aflamagns af hverri tegund verði tekin til hliðar til 

sérstakra ráðstafana til atvinnu og byggðakvóta. Innan þessa 5.3% aflamagns sem ríkið fær 

úthlutað til sín af heildarúthlutun deilast á byggðakvóta, línuívilnun, strandveiðar, frístundaveiðar 
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í ferðaþjónustu, rækju- og skelbætur og sértækan byggðakvóta. Ráðherra ræður hvernig aflamagni 

er skipt á milli flokka (Alþingi, 2006).  

 

3.2 Þorskígildisstuðlar 
 

Eitt af mikilvægum atriðum innan sjávarútvegsins við ýmsa útreikninga eru svokallaðir 

þorskígildisstuðlar, en þeir eru notaðir til að bera saman afla af mismunandi tegundum sjávarafls. 

Einnig talað um þorskígildi eða þorskígildistonn. Þetta er mikilvægt af því að staðsetja hverja 

tegund fyrir sig miðað við verð á þorsk. Þorskur er uppistaðan á botnfisk og því er gott fyrir 

leikmenn að vita hvernig hver tegund stendur á móti þorski. Þess vegna eru þorskígildisstuðlar 

notaðir til þess. 

Þetta er gert þannig að á hverju ári gefur Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið út þorskígildisstuðla 

sem Fiskistofa styðst við. Þorskígildisstuðlar eru reiknaðir á hverju ári og endurmetnir af 

ráðuneytinu og birtir á vef Fiskistofu ár hvert. Hægt er að segja að þorskígildistonn sé það aflamagn 

af tiltekinni tegund sem telst jafn verðmætt og eitt tonn. Ef tekið er einfalt dæmi er hægt að segja 

að eitt kíló af þorski kosti 300 krónur og eitt kíló af steinbít kosti 150 krónur kíló, þá yrði 

þorskígildisstuðull fyrir steinbít 0,5. 

 

Mynd 1 Þorskígildisstuðlar síðustu fimm fiskveiðitímabila (Fiskistofa, 2020). 

Ráðuneytið reiknar þorskígildi fyrir 15. júlí hvert ár fyrir hverja tegund fyrir sig. Taka skal mið af 

tólf mánaða tímabili sem hefst þann 1. maí árið áður og lýkur 30. apríl ár hvert þegar 

þorskígildisstuðlar eru reiknaðir. Þegar fiskur er seldur ferskur erlendis skal miðað við 88% af 

söluverðmæti botnfisks að undanskildum karfa. Miðað er við slægðan fisk við útreikninga 
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þorskígildisstuðla. Til grundvallar verðmætareikningi skal leggja til heildarmagn og 

heildarverðmæti þessara tegunda samkvæmt þeim upplýsingum sem Fiskistofa gefur upp, eru þetta 

allt breytur sem notast eru ár hvert við útreikninga fyrir þorskígildisstuðla samkvæmt vef 

Fiskistofu (Fiskistofa, 2020).  

 

3.3 Stofnanir utan um fiskveiðistjórn 
 

Helstu stofnanir sem halda utan um fiskveiðar og fiskveiðistjórn í dag eru Hafrannsóknarstofnun, 

Fiskistofa, Samgöngustofa og Sjávarútvegsráðherra sem fer með málaflokka Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins. 

 

3.3.1 Hafrannsóknarstofnun  
 

Hafrannsóknarstofnun er stærsta og mikilvægasta stofnun landsins á sviði haf- og fiskrannsókna. 

Samkvæmt íslenskum lögum gegnir hún mikilvægu hlutverki sem ráðgjafi fyrir 

sjávarútvegsráðherra og heyrir undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráð. Hennar hlutverk er að 

stunda rannsóknir á lífríki sjávar, veita ráðgjöf til stjórnvalda og miðla upplýsingum til stjórnvalda, 

sjávarútvegsins og almennings (Hafrannsóknarstofnun, 2020). Markmið stofnuninnar er að efla 

vísindalega þekkingu á umhverfi og auðlindum sjávar og stuðla að sjálfbærri og arðbærri nýtingu 

auðlindanna. Það er sjávarútvegsráðherra sem skipar forstjóra Hafrannsóknarstofnunar til fimm 

ára í senn (Alþingi, 2015). 

 

3.3.2 Fiskistofa  
 

Fiskistofa fer með framkvæmd laga og reglna um stjórn fiskveiða í sjó. Fiskistofa sér um 

stjórnsýslu, eftirliti og að miðla upplýsingum um sjávarútveg. Þar má nefna upplýsingar um 

aflastöðu skipa, aflaheimildir, útgerðir, færslur aflaheimilda, leiguverð og fleira. Einnig heldur 
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Fiskistofa utan um reglur um veiðar, vigtun afla, veiðigjöld og fleira. Öll leyfi fara í gegnum 

Fiskistofu, eins og stendur í lögunum má enginn stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema hafa 

fengið almennt veiðileyfi. Almenn veiðileyfi við Ísland eru tvenns konar eins og komið hefur fram, 

það er að segja veiðileyfi með aflamarki og svo krókaflamarki (Fiskistofa, 2020). 

 

3.3.3 Samgöngustofa  
 

Samgöngustofa er sérstök ríkistofnun sem heyrir undir yfirstjórn skipaðs ráðherra. Hlutverk er 

Samgöngustofu er að hafa eftirlit með skipum, mælingum og skráningum þeirra. Samgöngustofa 

annast rannsóknir sjóslysa og sér um að skila umsögn um sjópróf til ríkissaksóknara. 

Samgöngustofan sér einnig um siglinga- og sjómannalög er tengjast skipum, er þá verið að tala 

um skráningu skipa, siglingaöryggi og önnur mál er henni hefur verið falið að sinna af 

sjávarútvegsráðuneytinu (Alþingi, 2012). 

 

3.3.4 Verðlagsstofa skiptaverðs  
 

Verðlagsstofa skiptaverðs tók til starfa árið 1998 með lögum 13/1998 um verðlagsstofu 

skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. Er hún staðsett á Akureyri og er 

tilgangur hennar að útgerðir geri rétt upp við sjómenn og stofnunin skal fylgjast með fiskiverði og 

uppgjöri á aflahlut sjómanna. Verðlagsstofa skiptaverðs setur fram lýsingu með stærðarmörkum 

tegundar ásamt reiknuðu verði fyrir útgerðir að nota við uppgjör. Notast hún við það markmið að 

fiskverð þeirra sé að jafnaði 80% af vegnu meðaltali á grundvelli magns síðastliðinna þriggja 

mánaða (Verðlagsstofa, 2020).  
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3.3.5 Fiskmarkaðir og Hagstofan  
 

Fiskmarkaðir og Hagstofan sinna mikilvægu hlutverki hjá útgerðum og vinnslum. Fiskmarkaðir 

gefa upp rétta verðmyndun eftir framboði og eftirspurn. Reiknistofa fiskmarkaða tengir alla 

fiskmarkaði í eitt uppboðskerfi þar sem kaupendur geta keypt fisk. Reiknistofa fiskmarkaða heldur 

einnig utan um peningaflæðið á milli útgerða, kaupenda, fiskmarkaða og hins opinbera. Hagstofa 

Íslands sér um að birta mánaðarlega tölfræði um veiðar. Þar er hægt að sjá magn, verðmæti og 

fleira sem byggt er á gögnum frá Fiskistofu. Allt þetta eykur upplýsingaflæði og gagnsæi til 

almennings, fyrirtækja og stofnana (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2020). 

 

4. Línuveiðar  
 

Við línuveiðar eru notaðir krókar sem 

fiskurinn er ginntur til að gleypa með því að 

setja æti á krókinn. Krókurinn festist síðan í 

kjafti og koki fiskins. Helsta beita sem notuð 

er við línuveiðar er smokkur, sári, makríll, síli, 

síld og loðna. Er beitunni handbeitt 

í landi og geymd í frysti þar til 

balarnir eru teknir í róður. Krókarnir eru festir 

við taum sem settir eru á línu sem er yfirleitt 

6-8 mm á breidd. Mismunandi er hversu langt 

eru á milli tauma, yfirleitt er lengdin frá 70 cm 

til 100 cm milli tauma (Guðni Þorsteinsson, 

1980). Flestir smábátar sem notast við 

handbeitta línu róa með 24 til 36 bala yfir 

daginn. Hver bali er handbeittur í landi og eru 

470 til 500 krókar í hverjum bala sem þýðir að 

 
Mynd 2 Línukrókar (Ísfell, 2020). 

 

Mynd 3 Línan dregin um borð með línuspili (Mynd úr 

einkasafni). 



10 
 

lengd hvers bala er u.þ.b. 450 metrar til 500 metrar.  

Línan er svo lögð í sjóinn, er það mat 

skipstjórans hverju sinni hvar línan er lögð. 

Fyrst eru settir út belgir til að merkja 

upphafspunkt og til að geta náð í línuna aftur 

um borð. Balarnir eru svo lásaðir eða bundnir      

saman hver á eftir hverjum þar til þeir eru allir 

komnir í hafið. Einnig eru settir belgir við 

enda línunnar. Við upphaf og enda línunnar 

eru sett út u.þ.b. 10 kílóa lóð til að minnka 

rekið á línunni vegna hafstrauma. Línan er 

svo dregin um borð með dráttarspili sem 

keyrt er áfram af glussa og rótorum.  

Það tekur u.þ.b. eina og hálfa klukkustund að leggja 36 bala í hafið og dráttarhraði er fimm til sex 

balar á klukkustund. Það fer eftir veiði, veðri og aðstæðum hverju sinni hversu hratt línan er dregin. 

Þeir bátar sem notast við línuveiðar og falla undir krókaaflamarkskerfið geta nýtt sér línuívilnun 

sem er afsláttur af kvóta vegna fjölda starfa í landi (Guðmundur Einarsson, munnleg heimild, 25. 

október 2020). 

 

4.1 Línuívilnun 
 

Línuívilnun er skilgreind í lögum nr.116/2006 um stjórn fiskveiða. Í skilgreiningu þar segir að við 

línuveiðar dagróðrabáta með línu sem er beitt í landi megi landa 20% umfram aflamark en aðeins 

15% umfram aflamark fyrir dagróðrabáta með línu sem er stokkuð upp í landi (Alþingi, 2006). 

Línuívilnun var fyrst tekin upp á fiskveiðiárinu 2003/2004 á grundvelli laga nr.147/2003 um 

breytingar á lögum á lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða. Árið 2010 var línuívilnun hækkuð úr 

16% í 20% fyrir handbeitta línu og bætt var við að bátar sem láta stokka upp í landi fengu 15% 

línuívilnun (Alþingi, 2010). Var munurinn vegna þess að fleiri störf þarf við handbeitta línu en 

uppstokkaða í landi. Uppstokkun línu í landi er að hreinsa króka, krókar lagaðir og settir upp á 

Mynd 4 Línan lögð í hafið með línurennu ( Mynd úr 

einkasafni). 
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rekka sem fara aftur um borð fyrir næstu veiðiferð. Átti línuívilnun að örva útgerðir smábáta til að 

halda sig við handbeitta eða stokkaða línu frekar en að vélvæða bátana til þess eins að halda atvinnu 

í byggðalögunum sem minnst máttu við fækkun starfa. 

Línuívilnun er gerð fyrir dagróðrabáta í krókaflamarkskerfinu, þar geta þær útgerðir sem notast 

við dagróðrabát fengið afslátt af aflamarki í þorski, ýsu og steinbít, löngu, keilu og karfa. Ýmis 

skilyrði þarf að uppfylla til að eiga rétt á línuívilnun. Þar má t.d. nefna að ekki mega önnur 

veiðarfæri vera um borð í bátnum, línunni þarf að hafa verið handbeitt í landi eða stokkuð upp í 

landi og að sjóferðin fari ekki yfir 24 klukkustundir og fleiri skilyrði sem koma fram á vef 

Fiskistofu eins og sjá hér fyrir neðan:  

• Ekki mega önnur veiðarfæri vera um borð í bátnum 

• Hafi línan verið beitt í landi má landa 20% umfram þann afla sem reiknast til kvóta 

• Hafi línan verið stokkuð upp í landi má landa 15% umfram þann afla sem reiknast til kvóta 

• Báturinn komi til löndunar innan 24 klst. frá upphafi veiðiferðar 

• Sjálfvirkt tilkynningakerfi bátsins þarf að vera virkt 

• Útgerðaraðili tilkynni fyrirfram um upphaf þess tímabils sem línuveiðar með línu sem beitt er í 

landi eða sem stokkuð er upp í landi eru fyrirhugaðar. Tilkynningin gildir aldrei lengur en til loka 

fiskveiðiárs 

• Skipstjóri þarf að tryggja við vigtun og skráningu aflans á hafnarvog að veiðarfærið landbeitt lína 

eða línutrekt sé skráð sem veiðarfæri aflans í aflaskráningarkerfið GAFL 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra gefur út reglugerð þar sem tímabil, aflamagn og framkvæmd 

línuívilnunar eru nánar skilgreind. Auk þess tilkynnir ráðuneytið frá hvaða degi tiltekinn afli reiknast að 

fullu til aflamarks (Fiskistofa, 2020) 

 

Ráðherra gefur út heimild fyrir hverja tegund fyrir sig fyrir hvert ár og skilgreinir tímabil sem eru 

fjögur talsins, það er að segja þrjá mánuði í senn fyrir hvert fiskveiðiár (Fiskistofa, 2020). Hefur 

ráðherra alveg frjálsar hendur með hversu mikið hann úthlutur til línuívilnunar af 5.3% 

heildarpottinum sem hann hefur til umráða eftir heildarúthlutun aflamarks ár hvert. Af öllum 

heildaraflamarki sem úthlutað er ár hvert til skipa, fær ráðherra 5.3% aflaheimildina til sérstaka 

ráðstafana til atvinnu og byggðakvóta eins og fram kemur í kafla 3.1. 

Þeir dagróðrarbátar sem notast við handbeitta línu hafa í dag heimild til að landa 20% umfram afla 

í þorsk, ýsu, steinbít, löngu, keilu og karfa eða þar til heimild ráðherra er náð. Einnig hægt að orða 

það svo að þeir dagróðrabátar sem nýti handbeitta línu fái 20% afslátt af krókaflamarki sínu við 

að nýta sér línuívilnun. 

Til að einfalda þetta má segja að ef dagróðrabátur sem notast við landbeitta línu landar 1000 kg af 

þorski eru aðeins 800 tekin kg af krókaflamarki hans til kvóta eða krókaflamarks.  
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Miðað við þær skýrslur sem vitnað er í kafla fimm hefur orðið mikil fækkun báta sem nýta sér 

línuívilnun. Bitnar það ekki bara á útgerðarforminu heldur einnig starfsmönnum og sveitafélaginu 

sjálfu þar sem störfin voru. Línuívilnun hefur skipað stóran sess hjá mörgum bæjarfélögum síðustu 

árin og munar oft um hvert starfsgildi sem bæjarfélag hefur og allar þær aukatekjur sem það gefur 

til samfélagsins.   

 

4.2 Fjöldi báta og störf 
 

Fjöldi báta sem nýta sér línuívilnun hefur farið mjög fækkandi síðustu ár samkvæmt vef Fiskistofu. 

Fyrsta árið sem línuívilnun var sett á voru 192 bátar sem nýttu sér línuívilnun og lönduðu þeir í 38 

höfnum um allt land. Fyrsta heila fiskveiðiárið með línuívilnun voru 300 bátar sem nýttu sér 

línuívilnun og lönduðu þeir í 50 höfnum um land allt og helst það nokkuð svipað fram að 

fiskveiðiárinu 2007/2008 og frá því fiskveiðiári til fiskveiðiársins 2014/2015 voru í kringum 200 

bátar sem nýttu sér línuívilnun. Síðan þá hefur bátum sem nýta sér línuívilnun farið fækkandi og 

síðasta fiskveiðiár voru aðeins 84 bátar sem nýttu sér línuívilnun. Og nú á nýju fiskveiðiári 2020 

þegar liðnir eru 40 dagar af því eru aðeins 52 bátar sem hafa nýtt sér hana en möguleiki er á að 

nokkrir eigi eftir að bætast við þegar líður á tímabilið (Fiskistofa, 2020). 

 

Mynd 5 Fjöldi smábáta sem nýta sér línuívilnun ár hvert (Fiskistofa, 2020). 
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Smábátar frá Bolungarvík hafa verið í sérflokki að hafa nýtt sér línuívilnun, þar hafa flestir bátar 

nýtt sér línuívilnun yfir landið allt, þegar best lét voru 14 bátar skráðir með heimahöfn í 

Bolungarvík sem nýttu sér línuívilnun en aðeins einn bátur í dag sem gerir út allt árið frá 

Bolungarvík. Er það mikil fækkun frá því sem var eins og sést á mynd 6. 

 

Mynd 6 Fjöldi báta frá Bolungarvík sem hafa nýtt sér línuívilnun (Fiskistofa, 2020). 

Sömu þróun má sjá í fækkun báta sem nýta sér línuívilnun frá bæjum eins og Grindavík og 

Ólafsvík. Þróunin sýnir samkvæmt gögnum Fiskistofu að notkun línuívilnunar hnignar í öllum 

bæjum og höfnum um land allt. Á mynd 7 fyrir neðan má sjá þróun fjölda báta sem nýta sér 

línuívilnun frá heimahöfnum Grindavíkur og Ólafsvíkur. 
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Mynd 7 Fjöldi báta frá Grindavík og Ólafsvík sem hafa nýtt sér línuívilnun (Fiskistofa, 2020). 

Erfitt er að gera sér grein fyrir með hversu marga bala bátar róa yfir land allt sem nýta sér 

línuívilnun. Þeir öflugustu sem hafa tvo til þrjá menn um borð róa með 24 til 36 bala í róður. 

Meðalmaður beitir sex bala á dag við landbeitningu. Ef við tökum einfaldan líkindareikning má 

segja að ef 200 bátar nýta sér línuívilnun og við hvern bát starfi fimm manns í landi (miðað við að 

hver bátur sé með 30 bala). Hægt er þá að gefa sér að 200 bátar gefi 1000 bein störf í landi við 

handbeitningu. Þegar best lét voru bein störf við handbeitningu 1500 störf en ef horft er til síðasta 

fiskveiðiárs voru aðeins 420 störf við handbeitningu. Athuga skal að þetta er mjög mikil einföldun 

því mjög flókið er að taka saman balafjölda hvern báts fyrir sig og þar af leiðandi starfsgildi bak 

við hvern bát. En í samtali við landformann eins línubáts sem rær með 36 bala í hvern róður segir 

hann að þar starfi sex manns í landi við handbeitningu og algengt sé að einstaklingur beiti sex bala 

yfir daginn (Hrólfur Einarsson, munnleg heimild, 22. október 2020). 

 

4.3 Nýting aflaheimilda 
 

Það var fiskveiðiárið 2003/2004 sem línuívilnun var sett á, fyrsta löndum með línuívilnun var 1. 

febrúar 2014 og var engin sérstök heimild gefin út fyrir það fiskveiðiár af sjávarútvegsráðherra. 

Fiskveiðiárið 2003/2004 var aðeins gefin út línuívilnun fyrir ýsu og steinbít. Fiskveiðiárið 

2004/2005 var gefin út hámarksheimildir fyrir þorsk, ýsu og steinbít. Heimildin það fiskveiðiár 
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var fyrir þorsk 3.3750.000 kg, ýsu 1.472.000 og 644.000 kg fyrir steinbít. Það ár nýttist 87% af 

heimild þorsks eða 2.935.374 kg, ýsuheimild var fullnýtt og tæp 86% af útgefinni heimild steinbíts 

var nýtt það fiskveiðiár. 

Þegar skoðuð eru gögn frá Fiskistofu má sjá hvernig nýtingin er gagnvart heimild 

sjávárútvegsráðherra. Frá árinu 2004 hefur þorskheimild í línuívilnun verið 3.375.000 kg fram til 

fiskveiðiársins 2018/2019 nema fiskveiðiárið 2015/2016 og var þá gefin út heimild fyrir 3.500.000 

kg og var nýtingin þá 3.327.464 eða 95,1%. Frá og með fiskveiðiárinu 2018/2019 hefur heimild 

ráðherra með línuívilnun farið lækkandi. Fiskveiðiárið 2020/2021 sem nú er gengið í garð eru 

aðeins gefin út 2.000.000 kg í heildarafla fyrir línuívilnun sem er mikil lækkun á heimild á þremur 

árum. Þar af er þorskur aðeins 1.200.000 kg. Eins og sést á mynd 8 má sjá þorskheimild ráðherra 

og hvernig nýtingin hefur verið frá því að línuívilnun var komið á. Ekki er að marka nýtinguna á 

fiskveiðiárinu 2020 því þegar þetta er skrifað eru aðeins 40 dagar liðnir af fiskveiðiárinu. 

 

Mynd 8 Nýting og heimildir þorsks í línuívilnun (Fiskistofa, 2020). 

Þegar rýnt er í mynd nr. 8 má sjá að nýting á línuívilnun þorsks fer minnkandi frá fiskveiðiárinu 

2015/2016 þegar nýtingin var 3.327.464 kg en aðeins 1.442.886 kg fiskveiðiárið 2019/2020.  
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Ef skoðaðar er tölur frá Fiskistofu með heimildir og nýtingu með ýsu til línuívilnunar sést að 

heimild ráðherra er ekki eins stöðug og með þorskinn. Telja má helstu skýringuna bak við það séu 

rannsóknir og ráðgjöf Hafrannsóknunarstofnunar til ráðherra ár hvert. Ýsustofninn hefur ekki verið 

eins stöðugur og þorskstofninn þessi ár sem línuívilnun hefur verið við lýði. Eins og sjá má á 

töflunni hér fyrir neðan hefur nýting aflaheimilda á ýsu verið mun betri en á þorsk miðað við 

heimild ráðherra. Eins og með þorskinn hefur heimild ráðherra hvað ýsu varðar minnkað frekar 

hratt frá fiskveiðiárinu 2017/2018. Þegar best lét var heimild ráðherra varðandi ýsu 1.200.000 kg 

en aðeins 701.000 kg á núverandi fiskveiðiári 2020/2021. 

 

Mynd 9 Nýting og heimildir ýsu í línuívilnun (Fiskistofa, 2020). 

Sama má segja um heimild steinbíts og ýsu, ráðgjöf ráðherra er misjöfn á milli ára. Eina árið sem 

nýting línuívilnunar fer yfir heimild ráðherra er fiskveiðiárið 2005/2006 en annars hefur heimild 

ráðherra dugað. Síðustu tvö fiskveiðiár hefur heimild ráðherra minnkað frá 700 tonnum í 251 tonn 

sem er í gildi fyrir fiskveiðiárið 2020/2021 sem er í gangi árið 2020. Nánar má sjá nýtingu á mynd 
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Mynd 10 Nýting og heimildir steinbíts í línuívilnun (Fiskistofa, 2020). 

Fiskveiðiárið 2016/2017 bætti sjávarútvegsráðherra við nýjum tegundum til línuívilnunar; löngu, 

karfa og keilu og hefur sú heimild dugað fyrir báta hingað til því langa, keila og karfi er meðafli 

línubáta. Línubátar sem notast við handbeitta línu og uppstokkun í landi eru ekki að gera beint út 

á þessar tegundir eins og þorsk, ýsu og steinbít (Fiskistofa, 2020). 

 

4.4 Sveitarfélögin 
 

Þau sveitarfélög sem hafa notið góðs af línuívilnun frá stofnun hennar hafa mikla hagsmuni að 

útgerðir geri sem lengst út og skili tekjum og útsvari til sveitarfélagsins. Bátur sem notast við 

línuívilnun hefur um 20% meiri aflaheimildir með línuívilnun heldur án þeirrra. Þetta skilar sér í 

fleirum róðrum, fleiri störfum í landi og hærri tekjur koma af aflagjöldum til sveitarfélagsins sem 

báturinn gerir út frá. Það er því ekki flókinn útreikningur hversu miklu línuívilnun skiptir 

bæjarfélögin máli.  

Bátur sem hefur um 1000 tonna aflaheimildir og gerir út á línuívilnun má landa 1200 tonnum ef 

hann nýtir sér línuívilnun. Gefum okkur að meðalverð á fiskmarkaði sé 300 krónur á kíló, það gerir 
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þá 60 milljónir í auka aflaverðmæti fyrir það bæjarfélag. Hafnir geta tekið mest 1.6% gjöld af 

aflaverðmæti (Alþingi, 2003). Bara aflagjöld af viðbótarafla með línuívilnun gefa þeirri höfn 

960.000 krónur ef sú höfn nýtir sér fulla heimild til aflagjalda. Misjafnt er þó milli hafna hversu 

mikil aflagjöld þau taka fyrir. Ísafjarðarhöfn rukkar til dæmis 1.58% af aflaverðmæti skipa og 

smábáta (Ísafjarðarbær, 2020). Ekki má gleyma auka útsvarstekjum sem bæjarfélagið fær, hæsta 

útsvar sem bæjarfélög mega taka er 14.52%. Bátur sem fer 200 sjóferðir á ári og rær með 36 

handbeitta bala skilar því um 20% meira útsvari til síns bæjarfélags með að nýta sér línuívilnun. 

Ef við miðum áfram við bátinn sem hefur 1000 tonna aflaheimildir og nýtir sér línuívilnun og rær 

með 36 handbeitta bala um borð að hann skili á milli 950.000 til 1.000.000 króna í auka útsvar til 

bæjarfélags sem nýtir sér hámarksútsvar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2020). 

Frá því að línuívilnun var sett á laggirnar hafa bátar frá Bolungarvík fengið úthlutað 11.845.417 

kg til línuívilnunar, er þá verið að tala um allar tegundur saman og miðað við óslægðan afla. Á 

síðsta fiskveiðiári voru þrír bátar með heimahöfn í Bolungarvík sem nýttu sér línuívilnun og fengu 

þeir úthlutað samtals 232.763 kg sem línuívilnun en fiskveiðiárið 2013/2014 voru 13 bátar með 

heimahöfn í Bolungarvík sem nýttu sér línuívilnun og fengu þeir úthlutað 1.012.967 kg miðað við 

óslægðan afla það fiskveiðiár sem línuívilnun. Er þetta um 77% minni úthlutun til báta í 

Bolungarvík á milli fiskveiðiárana 2013/2014 til fiskveiðiársins 2020. Án línuívilnunar er þetta 

afli sem hefði aldrei borist í land í Bolungarvík og bærinn hefði ekki fengið þessar tekjur inn í 

bæjarsjóð. Svo má ekki gleyma öll afleifðu störfin sem verða til í kringum svona afla. Ísfjarðarbær 

hefur fengið úthlutað 7.919.642 kg frá línuívilnunarpottinum frá upphafi, mest eru það hafnir á 

Flateyri og Suðureyri sem hafa nýtt sér línuívilnun. Frá því að línuívilnun leit dagsins ljós hefur 

verið úthlutað til báta 75.143.223 kg af óslægðum fiski til dagsins í dag, sem er 28. október 2020. 

Af þeim afla hefur Bolungarvíkurkaupstaður fengið tæp 16% og Ísafjarðarbær rúmlega 10% 

(Fiskistofa, 2020) 
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5. Eldri rannsóknir 
 

Í skýrslu starfshóps sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um atvinnu og byggðakvóta kemur fram 

að afli sem notaður er á móti línuívilnun hefur dregist saman síðustu ár. Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið birti tölur sem fengnar voru frá Fiskistofu sem sýna að nýting línuívilnunar 

í lestum frá fiskveiðitímabilinu 2008/2009 til 2018/2019 hefur dregist saman síðustu ár. Þar má sjá 

þegar mesta nýting línuívilnuar var tæp sex þúsund tonn fiskveiðiárið 2011/2012, en fiskveiðiárið 

2018/2019 voru aðeins nýtt um þrjú þúsund tonn. 

 

Mynd 11 Sýnir nýtingu línuívilnunar í lestum fyrir fiskveiðiárin 2008/2009 til 2019/2020 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2020) 

Í sömu skýrslu kemur fram að ráðstöfun ráðherra til línuívilnunar hefur dregist saman síðustu ár. 

Frá árunum 2007 til 2018 hefur ráðherra gefið út til ráðstöfunar línuívilnunar frá rúmum fimm 

þúsund tonnum til rúmra sex þúsund tonna. Fiskveiðiárið 2019 til 2020 gaf ráðherra aðeins út 

3.445 tonn til ráðstöfunar línuívilnunar. Einnig er forvitnilegt að sjá í sömu skýrslu hvernig nýting 

línuívilnunar skiptist á milli löndunarstaða. Þar má sjá að Vestfirðingar virðast nýta sér línuívilnun 

mest af öllum landshlutum ef tekin eru saman fiskveiðitímabilin 2008 til 2019. Þar má sjá að í 

Bolungarvík er línuívilnun nýtt mest eða um 21% á þessu tímabili og þar á eftir kemur Ólafsvík 

með tæp 9%. Nánari útlistun má sjá á skífuriti fyrir neðan. 
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Mynd 12 Hlutfallsleg nýting línuveiða eftir helstu löndunarstöðum fiskveiðiárin 2008/2009 til 2018/2019 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2020). 

Ráðgjafafyrirtækið RR ráðgjöf gaf út skýrslu ágúst 2019 að beiðni Samtaka 

sjávarútvegssveitarfélaga um áhrif minnkandi nýtingar á línuívilnun. Þar kemur fram að sex 

sveitarfélög nýti meira en 5% af aflanum sem veiddur er með nýtingu á línuívilnun. Þar kemur 

fram að aflahemildir ráðherra fari minnkandi í úthlutun til línuívilnunar og að nýting hennar fari 

einnig minnkandi. Af þeim sem nýta sér línuívilnun eru um 74% sem notast við handbeitta línu og 

hinir notast við uppstokkun í landi eða um 16%. 

Í sömu skýrslu kemur fram að handbeitning hafi skapað fjölda starfa um allt land og hefur 

línuívilnun hjálpað mikið til þar. Áætlað er að ársverkum við handbeitningu hafi fækkað mikið frá 

árunum 2011 til ársins 2018 eða um 53%. Samkvæmt skýrslunni hefur fjöldi starfa á þessum árum 

farið úr 364 í 171. Telur RR ráðgjöf að margt bendi til þess að handbeitning og uppstokkun sé ekki 

samkeppnishæf við vélbeitningu þrátt fyrir þann meðbyr sem landbeitning og uppstokkun fær með 

línuívilnun. Samkvæmt gögnum sem þeir birta með tölum frá Fiskistofu sést að á meðan nýting á 

línuívilnun fer lækkandi frá árinu 2011 fer afli línuveiða án línuívilnunar hækkandi frá árinu 2011 

eins og sjá má á mynd 7 og eykst með hverju árinu fyrir utan fiskveiðiárið 2016/2017 (RR ráðgjöf, 

2019).  
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Mynd 13 Línuveiðar án línuívilnunar (RR ráðgjöf, 2019). 

  

Samkvæmt útreikningum frá Hagfræðistofu árið 2012 er talið að breytilegur kostnaður vegna 

beitningavéla sé 1,8 kr/kg af veiddum óslægðum afla en um 23 kr/kg af óslægðum afla fyrir að 

vera með handbeitta línu. Það er vegna aukakostnaðar þess að reka beitningaskúr, hafa fólk í vinnu 

og reka stærri frystigeymslur.  Hagfræðistofnunin gerði samanburð á kostnaði og kvótanotkun og 

reiknaði svo muninn á hagnaði. Miðað var við meðalverð á fiskmörkuðum árið 2010 og notast var 

við 329 kr/kg eins og sjá má á mynd númer 14 fyrir neðan. Á þessum tíma voru ekki komnir 

kjarasamningar fyrir smábátasjómenn því ekki hægt að segja með vissu hvort bátur með færri 

sjómenn um borð væri að borga þeim hlutfallslega meira en báti með fleirum um borð 

(Hagfræðistofnun, 2012).  
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Mynd 14 Samanburður á kostnaði útgerða með og án línuívilnunar (Hagfræðistofnun, 2012). 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands árið 2012 er einnig talað um áhrif línuívilnunar á 

atvinnulíf og var niðurstaðan sú að bak við um 31 þúsund tonna afla væru um 290 ársverk 

beitningafólks (Hagfræðistofnun, 2012).  

Árið 2018 var áætlað að í heildina hafi verið um 171 ársverk við handbeitningu í landi. Fjöldi 

ársverka skiptast mismunandi um landið. Flest störf eru áætluð hafa verið í Bolungarvík, 

Snæfellsbæ, Ísafjarðarbæ, Fjallabyggð, Sveitarfélaginu Skagaströnd og Suðurnesjabæ. Vægi 

línuívilnunar viðkomandi sveitarfélags ræðst kannski ekki endilega af magni, heldur hlutfallslegrar 

línuívilnunar á heildarafla í hverju sveitarfélagi. Línuívilnun skiptir því sveitarfélögin miklu máli, 
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því línuívilnun eykur tekjur hafnar og útsvars í fleiri ársstörfum í landi. Árið 2018 var áætlað að 

ársverk við handbeitningu í Bolungarvík væru rúm 24 og það myndi gera 2.6% af 

heildarskatttekjum Bolungarvíkurkaupstaðar. Ísafjarðarbær var með rúm 12 ársverk við 

handbeitningu en aðeins 0,3% af heildarskatttekjum Ísafjarðarbæjar og Snæfellsbæjar var með um 

35 ársverk við handbeitingu sem gera um 2.1% af skatttekjum Snæfellsbæjar. 

Eru niðurstöður skýrslunnar þær að línuívilnun hefur haft mikil áhrif á þau sveitarfélög þar sem 

hún er nýtt sem mest. Með minnkandi hagkvæmni handbeittra línuveiða og minnkandi nýtingu á 

línuívilnun hafi horfið störf úr þeim sveitafélögum sem helst máttu ekki við því. Þó línuívilnun 

gefi aflamarksafslátt af veiddum afla með línuívilnun virðist sú línuívilnun ekki vera nóg til að 

útgerðir sjá hag sinn í því að notast við hana, það sést með minnkandi nýtingu á línuívilnun og 

fækkun bæði á bátum og starfsmönnum við handbeitta línu og uppstokkun í landi (RR ráðgjöf, 

2019).   

. 

6. Rannsókn á rekstri  
 

Rekstur útgerða er misjafn á milli útgerða þar sem eiginfjárstaða og aflaheimildir eru mjög 

misjafnar og fleiri innri aðstæður sem erfitt er að skýra í stuttu máli. Í þessari rannsókn er skoðað 

hvort útgerðir smábáta sem nýta sér línuívilnun séu að nýta sér hana í sama eða minna magni en 

áður. Í rannsókninni er ekki gerður greinarmunur á hvort útgerðir eigi eða leigi sér aflaheimildir 

til að gera út.  

Höfundur rannsóknar fékk aðgang að ársreikningum útgerðar frá árunum 2011 til 2019 sem gerir 

út einn línubát sem rær með 36 handbeitta bala í róðri, nýtir sér línuívilnun og landar á fiskmarkað. 

Tveir menn eru um borð hverju sinni og sex manns starfa við beitningu í landi. Á þessum árum fór 

báturinn að meðaltali 241 sinni á sjó ár hvert eða frá 200 róðrum minnst til 292 róðra mest. Skipta 

þá vindar, veðurfar og fiskverð mestu máli á milli ára hvernig róið er ef horft er framhjá kvótastöðu 

sem er mjög misjöfn milli útgerða. En þær fiskverkanir sem gera út línubáta sem nýta sér 

línuívilnun eru ekki eins háðar fiskverði á fiskmörkuðum og er því róðralagið hjá þeim sennilega 
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háð öðrum breytum. Þær notast við verðlagsstofu skiptaverðs við útreikninga aflaverðmætis hverju 

sinni. 

Árið 2012 var í fyrsta skipti komið á kjarasamningum hjá smábátasjómönnum og eru því árin 2011 

og 2012 með lægri launakostnað sjómanna heldur en árin eftir það. Sést vel betur seinna í 

rannsókninni hvernig launakostnaður sjómanna hefur hækkað síðustu ár (Efling, 2012). 

Þegar rýnt er í ársreikningana sem höfundur fékk afhenta og sundurliðanir skoðaðar sést greinilega 

hvernig launakostnaður fer upp á við með árunum. Þegar laun beitningafólks eru skoðuð og sett 

upp sem hlutfall af aflaverðmæti bátsins ár hvert má sjá hvernig launaþróun beitningafólks þróast 

með útgerðinni. 

 

Mynd 15 Hlutfall launakostnaðar við handbeitningu miðað við aflaverðmæti. 

Aflaverðmæti bátsins fer úr 404 milljónum króna árið 2011 í aðeins 276 milljón krónur árið 2019 

og má sjá að báturinn fór 291 sinnum á sjó árið 2011 en aðeins 209 sinnum árið 2019. Meðalverð 

aflans á hvern róður árið 2011 er 1.389.233 kr. og 1.323.169 kr. árið 2019. Samkvæmt meðalverði 

Reiknistofu fiskmarkaða má sjá að meðalverð þorsks veiddan á línu yfir landið er mjög misjafnt á 

milli ára eins og sjá má á töflu fyrir neðan.  
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Mynd 16 Meðalverð fiskmarkaða yfir landið í kr/kg (Reiknistofa fiskmarkaða, 2020). 

Á árunum 2011 til 2102 sjáum við meðalverð á þorski frá 337 kr/kg upp í 369kr/kg. Frá árunum 

2013 til 2016 sjáum við meðalverð rokka á milli 270 kr/kg til 305 kr/kg á meðan 2016 til 2017 

voru meðalverðin á þorski mjög lág. Verðin fara svo upp aftur árið 2019 og var meðalverð á þorski 

árið 2019 319 kr/kg. Með ýsuna eru svipaðar sveiflur og í þorskinum, árin 2017 og 2018 koma þar 

verst út. Meðalverð á ýsu veidda á línu boðna upp á markaði var 279 kr/kg árið 2017 en aðeins 

260 kr/kg árið 2018. Hæsta meðalverð á ýsu var árið 2014 og var meðalverðið þá 347 kr/kg. Sömu 

sveiflur eru með steinbít, lægstu verðin voru árin 2017 og 2018 eða frá 120 til 125 kr/kg meðan 

hæsta verðið var árið 2013 og var meðalverðið á slægðum steinbít þá 236 kr/kg. Í þessari 

upptalningu er miðað við meðalverð á óslægðum þorski og ýsu en slægðum steinbít. Eru þetta 

upplýsingar um meðalverð línufisks samkvæmt uppboði fiskmarkaða um allt land, og ná þær 

upplýsingar til ársins 2011 sem vitnað er í hér. Má sjá þróun fiskverðs á þorsk, ýsu og steinbít á 

árunum 2011 til ársins 2019 á mynd 17. Einnig má sjá á mynd 18 hvernig verðvísitala sjávarafurða 

hefur þróast frá árunum 2011 til ársins 2019 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2020). 
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Mynd 17 Meðalverð línufisks miðað við uppboðsverð (Reiknistofa fiskmarkaða, 2020). 

 

Mynd 18 Verðvísitala sjávarafurða ( (Hagstofan, 2020). 

Ef tekin eru saman meðalverð á róður og meðalverð heildarlaunakostnaðar á hvern róður má sjá á 

mynd 19 að meðalaflaverðmæti á hvern róður lækkar frá árinu 2015 og þá hækkar 

heildarlaunakostnaður á móti. 
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Mynd 19 Meðalaflaverðmæti á hvern róður línubáts sem rær með 36 bala. 

Ef teknar eru inn fleiri breytur má sjá á mynd 20 hvernig þróun þeirra þróast með árunum. Þar sést 

að olíukostnaður er ekki há breyta fyrir litlar útgerðir með einn bát. Meðalolíukostnaður á róður 

þessi níu ár er tæpar 93 þúsund krónur á róður. Má sjá á mynd 20 hvernig aflaverðmæti ár hvert 

hjá þessum tiltekna bát fer minnkandi frá árinu 2012 en svo aðeins upp á við frá árinu 2018 til 

2019. Sjá má hvernig svigrúmið milli aflaverðmætis og kostnaðar sem upp er talinn í mynd 20 

minnkar snarlega og þar af leiðandi minnkar svigrúmið fyrir annan kostnað og auka framlegð til 

frekari uppbyggingar í starfsemi þeirra. 
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Mynd 20 Línubátur sem rær með 36 bala í róðri. 

 

Þar sem litlar útgerðir gera upp í íslenskum krónum en afurðaverð fer að mestu eftir gengi erlendrar 

myntar má segja að verðsveiflur séu miklar í uppgjöri þeirra á milli ára og jafnvel á milli mánaða 

þar sem krónan er nokkuð lifandi gjaldmiðill. Eins og sjá má á mynd 22 hér fyrir neðan, hvernig 

gengi krónunar á móti evrunni sveiflast myndrænt.  Má sjá hvað krónan styrkist á móti evrunni um 

árið 2017 og gefur svo aftur eftir. Gengi krónunar sést með með að fylgja bláu línunni á mynd 22. 

fyrir ofan sveifluna í aflaverðmæti árinu 2017. Einnig má sjá þróun á miðgengi krónunar til 

hliðsjónar á mynd 21 hér fyrir neðan. 

 

Mynd 21 Miðgengi krónunar miðað við seðlagengi (Landsbankinn, 2020). 
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Má sjá þegar tölur frá meðalverði og gengi íslensku krónunar á móti evru eru skoðuð saman 

hvernig íslenska krónan á móti evru og meðalaflaverðmætið á hvern róður hliðrast nokkuð í takt. 

Sveiflurnar á aflaverðmæti og gengi krónunar gagnvart evru eru sláandi líkar og virðast haldast 

vel í hendur. Þarna sést vel hvernig gengi krónunnar hefur áhrif á aflaverðmætið. 

 

Mynd 22 Meðalaflaverðmæti á hvern róður og gengi íslensku krónunar á móti evru (Landsbankinn, 2020). 

Launakostnaður við handbeitningu bala hefur hækkað síðustu ár samkvæmt ársreikningi sem 

höfundur hafði undir höndum. Erfitt er að greina hækkun til ársins 2013 þar sem engir samningar 

voru fyrir sjómenn fyrir þann tíma. Eftir árið 2013 eru tölur í ársreikningi mun nákvæmari fyrir 

kostnað vegna beitningar í landi. Má sjá á mynd 23 hvernig launaþróun hefur þróast frá árinu 2011 

til ársins 2019. Launakostnaður við að beita einn bala árið 2019 er 5.628 krónur meðan 

launakostnaður árið 2013 var 4.378 krónur á bala.  
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Mynd 23 Launakostnaður við að handbeita einn línubala. 

Þegar tekin eru svo saman aflaverðmæti á hvern bala fyrir hvert ár samkvæmt ársreikningum má 

sjá samkvæmt mynd 24 að miklar sveiflur eru á nýtingu og verðmætum á hvern bala á milli ára. 

Árið 2012 sést aflaverðmæti á hvern bala yfir 40.000 krónur, það dettur svo niður fyrir 28.000 

krónur árið 2017. Nær sér svo aðeins á strik aftur árið 2018 og 2019 og var aflaverðmæti á hvern 

bala árið 2019 rúmar 32.000 krónur. Þar getur verið bæði verð á fiskmörkuðum og fiskerí á hvern 

bala haft mikið að segja fyrir hvert ár. 

 

Mynd 24 Aflaverðmæti á hvern bala. 
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7. Hvað segja hagsmunaaðilar? 
 

Til að fá betri innsýn inn í heim þeirra sem hafa nýtt sér línuívilnun og vita sennilega mest um 

rekstar- og vinnuumhverfið í línuútgerð var haft samband við þrjá útgerðarmenn sem hafa gert út 

á línuveiðar mjög lengi. Einnig var talað við Jón Pál Hreinsson, bæjarstjóra 

Bolungarvíkurkaupstaðar, því Bolungarvíkurhöfn er sú höfn þar sem línuívilnun hefur verið mest 

nýtt frá því að línuívilnun var sett á, fiskveiðiárið 2003/2004. 

 

7.1 Jón Þorgeir Einarsson 
 

Jón Þorgeir hefur verið útgerðarstjóri og framkvæmdastjóri línubáta frá árinu 1998 og þekkir því 

landslagið mjög vel. Í dag gerir hann út línubátinn Einar Hálfdán ÍS-11 ásamt Guðmundi bróður 

sínum. Þeir hafa nýtt sér línuívilnun frá upphafi og leggja upp á fiskmarkað allt árið. 

Jón Þorgeir er spurður hvort línuívilnun hafi verið góður kostur þegar hún var sett á fiskveiðiárið 

2003/2004. Hann segir að bátar í krókaflamarkinu hafi enn verið að jafna sig á kvótasetningu ýsu 

og steinbíts árið 2001/2002. Því hafi línuívilnun komið sér vel fyrir þær útgerðir og til að styðja 

við launakostnað í landi. Aflaheimildir í krókaflamarkskerfinu eru einungis bundnar við króka, 

það má ekki veiða aflaheimildirnar öðruvísi en með krókum og því eru útgerðir bundnar við sitt 

veiðarfæri meðan útgerðir í aflamarki geta veitt sínar aflaheimildir með öllum veiðarfærum. Þá 

hafi útgerðir séð hag sinn og þorað að fjárfesta í aflahemildum og betrum bátum fyrir áhafnir sínar. 

Fjótlega hafi beitningaaðstaða fyrir fólk í landi orðið betri, því útgerðir hafa séð hag sinn í að 

fjárfesta í betri beitningaaðstöðu fyrir fólkið í landi.  

Aðspurður hvort hann sé sáttur við úthlutun ráðherra varðandi aflaheimildir til línuívilnunar úr 

5.3% úthlutun aflaheimilda, telur Jón að hann sé sáttur við hana í heild. Því flest árin hafi hún ekki 

verið fullnýtt og rifjar hann upp eitt árið þegar ýsukvótinn var skertur og þar af leiðandi líka til 

línuívilnunar. En þegar á reyndi og línuívilnunarkvótinn fyrir ýsu það ár hafi klárast hafi ráðherra 

leiðrétt úthlutun til línuívilnuar og bætt við ýsuheimild. Jóni minnir að Sigurður Ingi Jóhannson 

sjávarútvegsráðherra hafi gert það á sínum tíma og var Jón Þorgeir ánægður með þau störf. 
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Jóni finnst ekki jafn mikill ávinningur af línuívilnun og fyrir áratug, kostnaður hefur hækkað svo 

mikið síðustu ár og línuívilnunin heldur ekki í við hann. Launakostnaður í landi hefur hækkað 

mikið og hækkar áfram næstu ár við handbeitningu, beitukostnaður hefur einnig hækkað og 

veiðigjöld hafa einnig haft sín áhrif á allt. Jón segir: „Það vegur mun meira en ávinningurinn af 

línuívilnun og þess vegna erum við að gefast upp á smábátaútgerð með handbeitningu.“ 

Aðpurður hvort eitthvað mætti betur fara varðandi línuívilnun svo hún verði spennandi aftur í 

augum útgerða segir Jón að það mætti hækka hana til að örva línuútgerð með handbeitta línu eða 

stokka upp í landi. Þá vill hann meina að hækka línuívilnun upp í 30% því það myndi sennilega 

stoppa fækkun báta og fá fleiri nýliða inn ef línuívilnun yrði aukin aftur. Með þessu áframhaldi 

mun línuívilnun heyra sögunni til, þar sem línuívilnun bætir orðið upp lítinn kostnað miðað við 

kostnað í dag. Einnig telur hann að farið sé að koma í ljós að smábátar með vélbeitningu út á sjó 

fiski mun betur og veiði stærri fisk sem skili hærra verði og heldur því Jón að þær útgerðir fari 

ekki til baka svo auðveldlega. Þar sem þetta eru ekki stórir bátar og róðralagið fari eftir veðri og 

vindum skipti kostnaður miklu máli. Jón segir að gefa þurfi 14 daga á mánuði fyrir sinn bát svo 

útgerðin hafi fyrir launum beitningafólks í landi. Ef bátur nær ekki 14 dögum í mánuði er útgerðin 

farin að borga þeim tryggingu sem útgerðir með vélbáta eiga ekki hættu á að lenda í, enda bara 

með beitu í landi ekki beitningafólk. Er þetta viss óvissuþáttur sem smábátar með handbeitningu 

eiga í hættu með að lenda í vegna vetrarbrælu og bilana (Jón Þorgeir Einarsson, munnleg heimild, 

22. október 2020). 

 

7.2 Guðbjartur Flosason 
 

Guðbjartur Flosason er framleiðslustjóri hjá Jakobi Valgeiri ehf. Jakob Valgeir ehf. gerir út þrjá 

báta í dag ásamt því að vera með öfluga fiskvinnslu í landi. Jakob Valgeir ehf. hefur 70 starfsmenn 

í vinnu í landi við fiskvinnslu og 30 starfsmenn út á sjó. Þeir gera út togarann Sirrý og tvo línubáta 

sem notast við vélbeitningu sem heita Fríða Dagmar og Jónína Brynja. Róa þeir með 18.000 króka 

um borð og fjóra sjómenn um borð hverju sinni. Einnig eiga þeir línubátinn Guðmund Einarsson 

sem gerði út á handbeitta línu en honum var lagt vorið 2020. Fríða Dagmar og Jónína Brynja 
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notuðust við handbeitta línu til ársins 2018 og var þá breytt í vélbeitningu. Jakob Valgeir ehf. 

byrjaði í smábátaútgerð 1998. 

Guðbjartur segir línuívilnun hafa verið mjög góðan kost þegar hún var sett á laggirnar. Það hafi 

verið gott skref þegar sjávarútvegsráðherra setti fram línuívilnun á sínum tíma og hún hafi örvað 

þá til að fjölga bátum og auka við sig aflaheimildir í krókaflamarki á sínum tíma. Einnig hafi menn 

séð tækifæri til að stækka og betrumbæta bátana eftir að línuívilnun var sett á. 

Spurður hvort Guðbjartur sé almennt sáttur við úthlutun ráðherra varðandi aflaheimildir til 

línuívilnunar úr 5.3% úthlutun aflaheimilda telur hann sig vera það. Enda hafi heimildir ráðherra 

yfirleitt dugað yfir árið. 

Guðbjartur telur ávinning línuívilnununar ekki jafn mikinn og fyrir áratug, launakostnaður hafi 

hækkað svo hratt að ávinningurinn hafi minnkað í takt við það. Enda séu þeir hættir að notast við 

handbeitta línu í dag. Allir þeirra bátar landa í fiskvinnsluna þeirra og er það gert upp á 

verðlagsstofuverði sem er mun lægra en á fiskmarkaði. Þeir breyttu tveimur bátum árið 2018 úr 

handbeitningu yfir í vélbeitningu og í vor 2020 lögðu þeir síðasta handbeitningabátnum sínum. 

Liggur báturinn í dag bundinn við bryggju, verkefnalaus. Síðustu mánuðina voru þeir farnir að sjá 

launahlutfall upp að 50% af tekjum bátsins. Fyrirtækið hafi alla tíð verið með mánaðaruppgjör 

fyrir hvern bát og séð hvernig framlegðin af bátnum í handbeitningu hafi fjarað út. Einnig var 

augljóst eftir að hafa byrjað með vélbeitningu að þeir fiska mun betur og fá stærri fisk. 

Launahlutfall er 41% að sögn Guðbjarts miðað við verðlagsstofuverð. Það fer meira beita í 

vélbeitningu en þeir bátar geta róið lengra og eru ekki bundnir við 24 tíma regluna eins og bátar 

sem nýta sér handbeitningu og línuívilnun. Vélbátarnir geta hins vegar beitt meiri síld því hún er 

mun ódýrari beita en smokkur og sári. Síldin nær í stærri fisk en til þess þarf yfirleitt meira dýpi. 

Guðbjartur minnist á að upphafskostnaður róðrar hjá vélbeitningabát sé mun minni en hjá bát með 

handbeitningu, og vitnar hann þá í hvern róður fyrir sig. Við handbeitningu er búið að eyða vinnu 

og kostnaði í handbeitningu áður en farið er á sjó en í vélbeitningu er bara beitan um borð. Þannig 

ef fiskast illa er höggið minna með vélbeitningu heldur en handbeitningu þar sem kostnaður er 

mun meiri að hefja sjóferð. 
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Fyrstu árin var með meira fiskerí á handbeitningu en það er í dag. Skiptir miklu máli að fiska vel 

upp á að nýta beituna og kostnaðinn sem best, í dag fiska vélbátar mun betur. Sennilega vegna 

ferskari beitu og betri miða. 

Aðspurður hvort hægt væri að breyta línuívilnun svo hún yrði aftur spennandi í þeirra augum telur 

Guðbjartur að það yrði erfitt fyrir þá að fara til baka. Helst vegna þess að fiskeríið er mun meira á 

vélbát heldur en í handbeitningu. Til þess að þeir færu aftur að nýta sér línuívilnun þyrftu þeir að 

sjá meiri ávinnining með hækkun á línuívilnun og meira fiskerí á handbeitningu á hvern bala 

(Guðbjartur Flosason, munnlega heimild, 23. október 2020). 

 

7.3 Ásbjörn Óttarsson 
 

Ásbjörn Óttarson er útgerðarmaður búsettur á Hellisandi og hefur gert út bátinn Tryggva Eðvarðs 

SH 2 síðan árið 2007. Síðan hann hóf útgerð hefur hann nýtt sér línuívilnun og gert út frá Rifi en 

fiskveiðiárið 2019 var hans síðasta með handbeittri línu og á hann nú nýjan bát sem notast við 

vélbeitningu. Heitir sá bátur Hafdís Sk-4 og eru þeir nýbyrjaðir að gera hann út eftir breytingar. 

Ásbjörn segir að línuívilnun hafi verið góður kostur þegar hann byrjaði að gera út árið 2007 og 

hafi hún stutt við landbeitningu fyrstu árin en svo hafi farið að fjara undan henni. Hún hafi ekki 

þróast með eins og þeir hafi viljað.  

Ásbjörn segist vera almennt sáttur við úthlutun ráðherra í línuívilnun úr 5,3% úthlutun aflaheimilda 

sjávarútvegsráðherra enda hafi hún alltaf dugað fyrir þá sem nýttu sér línuívilnun, hann sé því 

sáttur við úthlutunina ár hvert.  

Ásbirni finnst ekki jafn mikill ávinningur af línuívilnun og fyrir áratug, kostnaður hefur hækkað 

mikið á síðastliðnum árum og heldur línuívilnunin ekki í við hann. Launakostnaður í landi hefur 

hækkað mikið og hækkar áfram næstu ár við handbeitningu, beitukostnaður hefur einnig hækkað 

og veiðigjöld hafa einnig haft sín áhrif á það. Það vegur mun meira en ávinningurinn af línuívilnun 

og þess vegna telur Ásbjörn að uppgjöf ríki í smábátaútgerð með handbeitningu. Hann segir:  

Og svo hafa orðið breytingar á miðunum í Breiðafirði á síðastliðnum árum, búið er að loka 

stóru svæði þar sem línubátar mega ekki róa og því þurfa þeir að róa lengra til að sækja 
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fiskinn heldur en var fyrir nokkrum árum. Svo hefur fiskerí breyst mikið við heimahöfn 

þeirra og fiskast ekki eins vel og gerði fyrir nokkrum árum. 

 

Fiskurinn virðist vera að færa sig norðar og því lengra að sækja hann, sem kemur út í meiri kostnaði 

fyrir þá. Hafa þeir því þurft síðustu ár að elta fiskinn og keyra með balana í þá höfn sem þeir landa 

þá daga með tilheyrandi aukakostnaði.  

Aðspurður hvort eitthvað mætti betur fara með línuívilnun svo yrði aftur spennandi í augum 

útgerða telur hann svo ekki vera ef hann horfir til sinna hagsmuna. Þar vegur fiskeríð meira en 

línuívilun og telur hann að þeir muni ekki fara til baka í línuívilnun. Því nú með nýja bátnum losni 

hann við landbeitningarfólk og keyrslu á bölum út á land. Nú er báturinn frjáls og getur elt fiskinn 

hvert á land sem er, eini aukakostnaðurinn er flutningur á beitu sem telur ekki hátt miðað við þann 

kostnað sem horfinn er (Ásbjörn Óttarsson, munnleg heimild, 29. október 2020). 

 

7.4 Jón Páll Hreinsson 
 

Jón Páll Hreinsson er bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar og hefur verið það síðan árið 2016, en 

bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar gegnir líka stöðu hafnarstjóra. Jón Páll hefur skoðað og 

fylgist vel með línuívilnun því hún hefur skipt Bolungarvíkurkaupstað miklu máli frá upphafi enda 

Bolungarvík sú höfn sem hefur flestar landanir og afla sem nýst hefur til línuívilnunar. Því gerir 

Jón Páll sér grein fyrir mikilvægi hennar fyrir sitt bæjarfélag. 

Mörg sveitarfélög hafa mikinn ávinning af línuívilnun og er Bolungarvíkurkaupstaður einn af 

þeim. Í samtali við Jón Pál bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar og hafnarstjóra kom margt 

forvitnilegt í ljós. Benti hann á að án aðkomu línuívilunar á sínum tíma hefði línuútgerð í 

Bolungarvík aldrei orðið svona stór. Fyrir 10 árum síðan voru um 70 til 80 störf í Bolungarvík 

vegna línuútgerðar, og er það hátt hlutfall í 900 manna samfélagi. Telur Jón Páll að ekki megi 

gleyma öllum afleifðu störfunum sem verða í kringum svona marga báta og beitningaskúra. Þau 

störf sem komu frá útgerðum sem gerðu út á línuívilnun hafa horfið hratt úr bænum á síðastliðnum 

árum, að sögn Jón Páls. Ef hefði ekki verið fyrir tilkomu Örnu ehf. hefði fallið verið hátt fyrir 
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Bolungarvík en Arna ehf. er mjólkurvinnsla staðsett í Bolungarvík sem framleiðir laktósalausar 

mjólkurvörur og hefur fyrirtækið stækkað hratt síðustu ár. 

Jón Páll telur að hagræðing innan sjávarútvegsins og hröð tækniþróun eigi stóran þátt í að bátum 

sem geri út á línuívilnun fari fækkandi þar sem línuívilnun hafi verið sú sama, nánast frá upphafi. 

Ávinningurinn fyrir útgerðir sem nýta sér línuívilnun sé orðin svo lítill og nánast enginn að þær 

útgerðir annað hvort selji sínar aflaheimildir og hætti útgerð eða breyti um útgerðarform til að fá 

sem mest úr sínum aflaheimildum. 

Jón Páll kemur inn á að í samtölum hans við fræðimenn og hagfræðinga sem hafa kynnt sér 

línuívilnun og úthlutun úr 5.3% heildarpotti sjávarútvegsráðherra að línuívilnun sé sá hluti af 5.3% 

úthlutun sem sé hvað mest gegnsær, sanngjarnastur og ríkið fái sem mest út úr. Jón segir: „Þar er 

engin pólitík eins og bakvið byggðakvótann eins og þekkist í kringum okkur.“ Til að nýta sér 

línuívilnun viti útgerðir hvað þurfi að gera ár hvert til að fá línuívilnun. Það þurfi að handbeita í 

landi eða stokka upp í landi og útgerðir fái 20% línuívilnun af þorksi, ýsu, steinbít, löngu, karfa og 

keilu upp að því heildarmarki sem sjávarútvegsráðherra gefur út ár hvert. Á móti leggi útgerðir 

80% aflaheimildir á móti en í byggðakvóta leggja útgerðir aðeins 50% aflaheimildir á móti. 

Jón Páll segir frá hans hugmyndum um næstu skref línuívilnunar, hvaða þróun hann vilji sjá gerast 

úr því að bátar sjái sinn hag ekki í því að nýta sér línuívilnun. Hann vill að veiðireynsla 

línuívilnunar síðusta áratuginn til dæmis í hverju bæjarfélagi fyrir sig verði áfram metin til 

línuívilnuar en komi til bæjarins í öðru formi. Því heimildir til línuívilnuar úr 5.3% pottinum hafi 

rýrnað mikið síðastliðin ár, vill hann fá þær heimildir áfram til að styðja við útgerðir. Bolungarvík 

fær ekki mikinn byggðakvóta til úthlutunar eins og mörg önnur sveitarfélög og munar um minna í 

litlu bæjarfélagi sem misst hefur mikið síðustu ár, en eins og sjá má eru aðeins sex bein störf í landi 

við handbeitningu sem áður voru 70 til 80 störf (Jón Páll Hreinsson, munnleg heimild, 21. október 

2020). 
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8. Samantekt og niðurstöður 
 

Í viðtölum við viðmælendur kom í ljós að línuívilnun hafi verið góður kostur og komið á góðum 

tíma þegar hún var sett á laggirnar fiskveiðiárið 2003/2004. Hún hafi gefið þeim svigrúm til að 

fjárfesta í betri bátum, tækjum og aflaheimildum og betra húsnæði fyrir beitningafólkið sitt þegar 

leið á, því línuívilnun hafi gefið þeim svigrúm til að byggja sig upp. Enda sést á fjölda báta fyrstu 

árin að línuívilnun heillaði og varð stór þáttur fyrir marga sem höfðu gert út á línu. Eins og sást á 

tölum frá Fiskistofu voru 300 bátar sem nýttu sér línuívilnun fyrsta heila fiskveiðiárið sem var 

2004/2005 og nutu 50 hafnir víðsvegar um landið góðs af því. Nokkur fiskveiðiárum síðar fer svo 

að halla undir fæti og bátum fækkar hratt, eins og tölur frá Fiskistofu sýna, og voru aðeins 84 bátar 

sem nýttu sér línuívilnun síðasta fiskveiðiár 2019/2020 og nutu 37 hafnir víðsvegar um landið góðs 

af því. Eins kom Jón Páll inn á sást hversu mikilvæg línuívilnun var Bolungarvíkurkaupstað á 

þessum tíma og mörg störf sköpuðust á tíma sem bærinn virkilega þarfnaðist þeirra.  

Allir viðmælendur mínir sem koma að útgerð voru sammála um að sjávarútvegsráðherra hafi staðið 

sig vel að úthluta heimild til línuívilnunar úr 5.3% pottinum. Eins og sést frá gögnum frá Fiskistofu 

sem voru tekin saman hér í fyrri köflum að heimild hefur yfirleitt verið rúmleg og dugað og kom 

Jón Þorgeir inn á það að eitt árið þegar ýsukvótinn var skertur mikið og þar af leiðandi ýsuheimild 

til línuívilnunar í leiðinni að ráðherra hafi hækkað heimild fyrir línuívilnun þegar heimildin var 

búin til, til þess að línubátar gætu áfram gert út og nýtt sér línuívilnun.  

Þegar spurt var hvort jafn mikill ávinningur sé af línuívilnun nú og fyrir áratug voru viðmælendur 

mínir sammála um að svo væri ekki. Minnast þeir á hvað launakostnaður hefur hækkað mikið í 

landi síðustu ár og að línuívilnun veiti ekki lengur svigrúmið sem það gerði áður fyrr. Eins og 

mynd 17 sýnir sést hversu mikið launakostnaður á bala hefur hækkað síðastliðin ár og er greinilegt 

að sá kostnaður hefur haft mikil áhrif á rekstur línubáta með handbeitta línu um borð. Þar sést að 

launakostnaður við einn handbeittan bala var 4.378 krónur árið 2013 og svo 5.629 krónur árið 

2019 fyrir þessa tilteknu útgerð. Sem gerir rúmlega 22% hækkun launakostnaðar í landi á aðeins 

sjö árum en línuívilnun hefur haldist óbreytt allan þann tíma í 20%. 

Einnig var komið inn á að beita, veiðigjöld og annar kostnaður hafi hækkað mikið. Eins og sjá má 

á mynd 12 hvað aflaverðmæti á hvern róður hefur lækkað mikið síðustu ár, meðan launakostnaður 
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á hvern róður hækkar á móti. Með því að horfa myndrænt á hlutina má sjá hvernig bilið minnkar 

og þar af leiðandi svigrúmið fyrir annan kostnað sem fylgir útgerð og þar af leiðandi er ekki mikið 

svigrúm til að stækka starfsemina með auka fjárfestingum til að halda í við samkeppnina og öra 

þróun í útgerð. Hér er verið að tala um heildarlaunakostnað, bæði á sjó og landi á hvern róður að 

meðaltali á ári. 

Guðbjartur, framleiðslustjóri Jakobs Valgeirs ehf., kom inn á að launahlutfallið hjá þeim hafi verið 

komið í 50% af tekjum bátsins síðustu mánuðina áður en þeir hættu að gera út á handbeitningu. 

Hafa ber þó í huga að þeir gera upp á verðlagsstofuverðum og því ekki sömu verð og sjást á 

fiskmörkuðum. Einnig minnist Guðbjartur á að síðustu ár hafi verið minna fiskerí á handbeitta bala 

en áður fyrr og þar af leiðandi meiri kostnaður að sækja hvert kíló. Eru þeir að sjá mun meiri 

nýtingu á beitu á hvert kíló af fiski sem kemur um borð til þeirra með vélbeitningu.  

Aðspurðir hvort hægt væri að breyta línuívilnun svo hún yrði aftur spennandi í þeirra augum voru 

svör þeirra allra á svipaða vegu; það þyrfti að hækka línuívilnuna þannig að hún veitti meira 

svigrúm en hún gerir í dag og nefndi Jón Þorgeir að 30% línuívilnun myndi hjálpa mikið til. 

Guðbjartur sagði að línuívilnun þyrfti að hækka og þeir þyrftu að sjá betra fiskerí með handbeitta 

línu áður en þeir færu aftur til baka. Þeir væru bara að sjá mun betri árangur með vélbeitningu á 

sjó, mun meiri afli og stærri fiskur. Hann sjái ekki fyrir sér að þeir fari svo glatt til baka. Ásbjörn 

var mjög sammála Guðbjarti og sagðist ekki sjá fyrir sér að fara til baka eins og staðan væri í dag. 

Jón Páll var spurður hvort Bolungarvík hefði haft mikinn ávinning af línuívilnun og játaði hann 

því. Ekki bara Bolungarvík heldur mörg önnur sveitarfélög. Mörg störf hafi orðið til í Bolungarvík 

vegna tilkomu línuívilnunar, allt að 80 störf. Muni því um minna í 900 manna samfélagi og öllum 

afleifðu störfunum sem einnig verða til í kringum útgerðir. Samkvæmt tölum frá Fiskistofu hefur 

Bolungarvíkurkaupstaður fengið tæp 16% af heildarúthlutun vegna línuívilnunar frá upphafi eða 

7.919.642 kg af óslægðum fiski. Er þetta afli sem annars hefði ekki farið um höfnina og má því 

segja að línuívilnun hafi skipt Bolungarvíkurkaupstað miklu máli hingað til. 

Gengi krónunar miðað við evru virðist skipta miklu máli ef skoðuð eru aflaverðmæti gagnvart 

genginu. Þar sem krónan hefur sveiflast mikið síðastliðinn áratug og þar af leiðandi skapast misjöfn 

markaðsverð fyrir afurðir gerir það smábátaútgerðum mjög erfitt fyrir að búa sér til góð 

framtíðaráform, því launakostnaður og annar kostnaður í landi hefur hækkað síðastliðinn áratug 
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og því sveiflurnar miklar á milli ára - hversu mikill hagnaður eða tap er á smábátaútgerðum sem 

gera út á línuívilnun. Eru því niðurstöður nokkuð afgerandi að mati höfundar. Eftir að hafa rætt 

við útgerðarmenn og skoðað gögn má sjá að kostnaður hækkar á móti aflaverðmæti sem gerir 

útgerðum erfiðara fyrir að gera út. Minna svigrúm verður til að stækka og taka við áföllum sem 

geta dunið á hjá útgerðum sem hafa nýtt sér línuívilnun og því sjá útgerðir sér ekki fært að nýta 

hana sér lengur og gefast upp á því útgerðarformi. Má segja að línuívilnun hafi staðið í stað frá 

árinu 2010 þegar henni var breytt í 20% ívilnun. Virðist hún ekki hafa þróast í takt við breytingar 

útgerðar síðan, 10 ár er langur tími án endurskoðunar ráðherra. 

Samkvæmt skýrslu RR ráðgjöf sem gefin var út í ágúst 2019 voru niðurstöður þær að þó útgerðir 

nýti sér línuívilnun virðist hún ekki duga til að stuðla að hagkvæmni beitningar í landi (RR ráðgjöf, 

2019). Höfundur fær sömu niðurstöðu úr sinni rannsókn: Línuívilnun er ekki að veita það svigrúm 

sem hún ætti að gera og hún gerði fyrir 10 árum síðan og því hefur bátum fækkað ört síðustu ár. 

 

8.1 Svar við rannsóknarspurningu og úrbætur 
 

Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara var:   

„Eru útgerðir að nýta sér línuívilnun jafn mikið núna og áður fyrr?“ 

Samkvæmt gögnum frá Fiskistofu sem höfundur hefur skoðað og birtast í rannsókninni má sjá að 

mikil fækkun er hjá smábátum sem nýta sér línuívilnun. Frá fiskveiðiárinu 2004/2005 til 

fiskveiðiársins 2019/2020 hefur orðið fækkun úr 300 bátum í 84 báta ef miðað er við fiskveiðiárið 

2019. Því er svarið nokkuð ljóst og hægt að segja með vissu að útgerðir séu ekki að nýta sér 

línuívilnun jafn mikið í dag og áður fyrr. 

Höfundur hefur skoðað mörg gögn við vinnslu verkefnisins. Í þeim má sjá að kostnaður hefur 

hækkað og aflaverðmæti dregist saman síðustu ár. Línuívilnun hefur staðið í stað frá árinu 2010, 

þá var hún hækkuð úr 16% í 20% og hefur haldist í 20% síðan. Áratugur er langur tími í 

sjávarútvegi þar sem pólitík, gengi krónunar, laun og fleiri breytur eru fljótar að breytast. Höfundi 

finnst að endurskoða eigi línuívilnun á eins til tveggja ára fresti með því að skoða kostnað og 

framlegð smábáta í krókaflamarki sem nýta sér línuívilnun. Eins og sjá má á niðurstöðum í 
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verkefninu, hefur launakostnaður hækkað og aflaverðmæti lækkað síðustu ár. Sem gerir 

sveigjanlegan rekstur og uppbyggingu framtíðar mun erfiðari. Með því að rýna í kostnað í landi 

og aflaverðmæti eitt til tvö ár aftur í tímann er hægt að sjá hvort örva þurfi línuívilnun svo hún sé 

að skila sínu til útgerðar og hægt væri þá að bregðast við því næsta fiskveiðiár. Þannig að 

línuívilnun sé að gefa þeim útgerðum sem nýta sér landbeitta línu það svigrúm sem línuívilnun var 

ætlað frá upphafi. Væri jafnvel hægt að útbúa sérstaklega vísitölu fyrir smábáta sem nýta sér 

línuívilnun og nota hana til að ákvarða hversu há línuívilnunarprósentan á að vera næsta fiskveiðiár 

þannig að smábátar sem nýta sér línuívilnun séu alltaf með sama hlutfall í sveigjanleika ár hvert í 

formi línuívilnunar. Væri hægt að útbúa nokkra undirflokka fyrir vísitöluna, eins og beitukostnað, 

launakostnað, gengisvísitölu, fiskverð og fleira. Þessir undirflokkar yrðu þá notaðir fyrir vísitöluna 

sem myndi þá ákvarða hversu há línuívilnun er ár hvert eða tímabil. 

 

9. Lokaorð 
 

Það er óhætt að segja að smábátar sem gera út á línuveiðar séu hægt og bítandi að gefast upp á 

landbeitningu og að nýta sér línuívilnun. Þegar vinna við þetta lokaverkefni hófst var höfundur 

farinn að sjá merki þessi í heimabyggð sinni að línuveiðar með handbeitta línu væru að fjara út og 

var því spenntur að kafa í efnið og skoða hvort raunin væri sú sama um landið allt. 

Það var áhugavert að ræða við viðmælendurna og fá að heyra skoðun þeirra á málefninu. Greinilegt 

var að þeir hafa verið lengi í útgerð og höfðu miklar skoðanir og þekkingu á málefninu. Einnig var 

forvitnlegt að sjá hversu sammála þeir voru í flestu sem við ræddum um og hvað línuívilnun taldist 

góð þegar henni var komið á árið 2003. Síðan þá hefur hins vegar margt breyst sem hefur orðið til 

fækkunar smábáta sem gera út á handbeitta línu og nýta sér línuívilnun.  

Það var einnig áhugavert að fá aðgang að ársreikningum útgerðar og sjá raunverulega þróun í 

tölum sem styðja við tilgátu rannsakanda. Þar sást greinilega hversu framlegð þess báts minnkaði 

með árunum. Það er að segja - hvernig aflaverðmæti rénaði á meðan annar kostnaður hækkaði á 

móti svo framlegðin varð minni með árunum. Þetta virðist vera ein af ástæðum þess að útgerðir 

eru að gefast upp á handbeitningu og færa sig yfir í vélbeitingu á sjó eða hætta útgerð alveg. Því 
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vandamálið með að eiga aflaheimildir í krókaflamarkinu er að útgerðir eru fastar í krókum og eiga 

því enga aðra kosta völ nema að veiða aflaheimildir sínar með krókum.  

Það er von höfundar að að næsti rannsakandi taki við keflinu og stilli upp ákjósanlegri vísitölu sem 

minnst er á í niðurstöðum sem hægt væri að leggja til við ráðherra. 
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