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Ágrip 
Eftir að heildstætt aflamarkskerfi var tekið upp árið 1990 hefur fjárhagslegur ávinningur aukist 

í sjávarútvegi. Deilur hafa verið um hvernig skipta eigi þessum ávinningi af sameign þjóðarinnar. 

Minna hefur verið skrifað um framsal aflamarks (leigukvóta) og fyrirtækin sem stunda viðskipti 

með aflamark. Í þessari rannsókn er rýnt í hvernig farið er með nýtingarréttin að sameiginlegri 

auðlind þjóðarinnar. Rannsóknarspurningin er: Hvernig nota fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækin og tengdir aðilar nýtingaréttin sinn fiskveiðiárin 2012/2013 til 

2019/2020? Til að svara þessu voru notuð  töluleg gögn frá Fiskistofu og Hagstofu Íslands ásamt 

viðtölum við einstaklinga í sjávarútvegi. Niðurstöðurnar sýna að velta með aflamarksfærslur 

hefur verið um 200 til 300 þúsund þorskígildistonn á ári og uppreiknað söluvirði allra 

aflamarksfærslna (miðað við meðaltalsverð aflaverðmæta) hefur verið á bilinu 38 til 80 

milljarðar. Hafa verður í huga að sama tonnið getur verið framselt oft innan fiskveiðiársins.  

Þegar færslur fimm stærstu fyrirtækjanna og tengdra aðila eru skoðuð eru mismunandi hvatar 

að baki. Sum leggja áherslu á sérhæfing í t.d. botnfiskvinnslu á þorski og skipta öðrum tegundum 

fyrir þorsk. Önnur leggja áherslu á djúpsjávarveiðar á grálúðu og karfa og leigja því frá sér þorsk. 

Fyrirtækin þurfa einnig að skipta á aflamarki eða kaupa það til sín vegna árstíðabundinna 

sveiflna á aflanum eða aflinn í ákveðnum tegundum sé meiri en aflamarkið sem fyrirtækin hafa 

til umráða. Yfir allt tímabilið var lokastaða viðskipta á aflamarki (keypt aflamark mínus framselt 

aflamark) hjá fimm stærstu fyrirtækjunum að meðaltali 200-300 þorskígildistonn sem er u.þ.b. 

1 til 2% af aflamarksstöðu fyrirtækja í lok fiskveiðiársins.  

Lykilorð: Sjávarútvegur, fiskveiðistjórnun, aflamarkskerfi, sjávarútvegsfyrirtæki, framsal, 

aflamark. 
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Abstract 
After the uniform system of ITQs was established in 1990 profitability has increased in the 

fishing industry. This has caused controversy about dividing the profit of this public asset. Less 

have been written in the literature about trading of the catch quota (lease quota) with in 

Icelandic fishing industry. The research focus of this thesis is therefore on how the major fishing 

companies utilize their issued fishing rights. The research question: How to the major five 

Icelandic fishing companies utilize their annual issued fishing rights from the fishing years 

2012/2013 to 2019/2020? To answer this, data from Directorate of Fisheries and Statistics 

Iceland were collected and analysed, along with interviews with individuals in the seafood 

sector. Results shows that trade of catch quota are around 200 to 300 thousand cod equivalent 

tonnes per year and calculated sales value of the catch quota (based on average catch value) 

trade is about ISK 38 billions to ISK 80  billions. Keep in mind the same ton can be transferred 

many times.  Five major fishing companies have different incentive when doing businesses with 

catch quotas. Some companies try to specialise processing of demersal fish like cod and the 

companies trade other species for cod. Other companies emphasis on deep-sea fishing on 

Greenland halibut and ocean perch and trade cod for these species. Companies also need to 

trade for catch quota due to seasonal fluctuation of the catch or that the catch in certain species 

is over the catch quota that the companies possess. Final standings of trade quota (difference 

between quota bought from the market or sold) for the major five fishing companies is on 

average 2 to 3 hundred cod equivalent tonnes per year in all species (around 6 hundred tonnes 

in cod) that is around 1 or 2 % of the final standing of the catch quota for the fishing year. 

Keywords: Fishing industry, fisheries management, ITQ, fishing companies, trade, catch quota.
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Formáli 
Ég vil byrja á að þakka leiðbeinandanum mínum Herði Sævaldssyni fyrir alla þá aðstoð sem hann 

veitti mér í gerð þessa verkefnis sem var ómetanleg. Þorsteinn Hilmarsson sviðsstjóri þjónustu- 

og upplýsingarsviðs hjá Fiskistofu á skilið þakkaorð fyrir að veita mér aðgengi að gögnum og 

góðum ráðum varðandi vinnslu á þeim. Móðir mín, Katrín Guðjónsdóttir á skilið hlýjar kveðjur 

fyrir yfirlestur og stuðning í gegnum þetta nám. Ég vill síðan þakka öllum viðmælendum að gefa 

sér tíma í að svara spurningum og taka þátt í þessu verkefni með mér. Það ber líka að þakka 

starfsmönnum háskólans fyrir fræðandi nám og stuðning í gegnum það. Vinnuveitendur mínir 

hjá Bakkanum fá þakkaorð fyrir að sýna mér ávalt skilning á fjarveru vegna námsins. 

Samnemendur mínir fá síðan einnig þakkir og sérstaklega þeir sem hafa gefið sér tíma til að 

aðstoða mig þegar ég hefur þurft á hjálp að halda. Að lokum ber að þakka fjölskyldu og vinum 

fyrir stuðninginn. Síðast en ekki síst ber að þakka kærustunni fyrir að sína stuðning, skilning og 

þolinmæði í gegnum mína skólagöngu.   

 

Theódór Óskar Þorvaldsson 

Reykjavík, 9. apríl. 2021 
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Hugtakaskýringar 
 
Aflahlutdeild er hlutfall (%) sem fiskiskip fá úthlutað í leyfilegum heildarafla sem er ráðlagður 

er af Hafrannsóknastofnun og gefin út af ráðherra. Dæmi: Ráðherra leyfir 100 t af afla í 

fiskitegund x og fiskiskip y á 10% aflahlutdeild þá er skipinu úthlutað 10 t (aflamark). 

Aflamark er það sem skipin fá úthlutað í tonnum út frá aflahlutdeild.  

Aflamarkskerfi (ITQ) er fiskveiðistjórnun sem byggist á því að takmarka aflann og framsal 

aflaheimilda sé leyft.  

Auðlindarenta er í einföldu máli afgangur af verðmætum eftir að allur kostnaður og eðlilegur 

arfur hefur verið borgaður.   

Fiskiskipastóll er samheiti yfir fiskiskipaflotann. 

Fiskveiðiár er frá 1. september til 31. ágúst. 

Framsal er oft tengd við aflaheimildir. Í samhenginu framsal aflamarks er verið að færa þau 

tonn sem skip hefur fengið úthlutað það fiskveiðiár á önnur skip. Ef það er verið að tala um 

framsal aflahlutdeildar er verið að tala um varanlegan flutning aflaheimilda til aðra aðila. 

Sérleyfisveiðar var notað yfir veiðar á humri, loðnu, síld og rækju.  

Skiptakjör er launakerfi hjá sjómannastéttinni. Þar er skilgreindur sá hluti af verðmæti aflans 

að frádregnum kostnaði sem hver og einn fær. Launin eru þó breytileg eftir starfshlutverki.  

Skrapdagar voru þegar þorskur mátti ekki vera yfir ákveðnu hlutfalli af aflanum. 

Sóknardagar mátti fara til sjós og sækja í þorskstofninn.  

Sóknarmark (IEQs) er fiskveiðistjórnun sem byggist á því að takmarka getu skipa með t.d. 

tímamörkum til að stjórna veiðum. 

Staðvirðing er þegar verðmæti eru leiðrétt fyrir verðbólgu. 

Tilfærsla á aflamarki vísar til að skip séu að færa það milli fiskveiðiára. 

Þorskígildi eru notuð til að staðla verðmætti aðra tegunda við þorsk. T.d. humar getur verið 

þorskígildisstuðulinn 5 (þorskur alltaf með stuðulinn 1). Þannig 100 t af humri eru 500 

þorskígildistonn. Þessi verðmætti ættu að vera þau sömu og 500 t af þorski.  
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1 Inngangur 
Aukning á fólksfjölda í heiminum hefur aukið umræðu um fiskveiðistjórnun og sjálfbærni 

fiskveiða, enda hefur nýting á mikilvægum auðlindum aukist. Nýting auðlinda getur einkennst 

af sameignarvanda (e. tragedy of the commons) en hann lýsir í ofnýtingu auðlinda ef ekki er 

hægt að takmarka aðgengi (Hardin, 2009). Sameignarvandi var til staðar í íslenskum 

sjávarútvegi því bátum var að fjölga og sókn að aukast sem leiddi til ofnýtingar á fiskistofnum 

við Ísland. Umræðan snérist mikið um þennan vanda fyrir aldamót ásamt að lítill fjárhagslegur 

ávinningur var af sjávarútvegi, sem er mikilvægur stólpi í íslensku efnahagslífi. Gengið hefur 

betur að stjórna aðgengi að auðlindinni eftir að Íslendingar unnu síðasta þorskastríðið við Breta 

árið 1976 sem skapaði grundvöll fyrir fiskveiðistjórnun. Tíma tók að finna fiskveiðistjórnun sem 

virkaði vel bæði efnahagslega og líffræðilega. Fyrst var tekið upp sóknarmarkstjórnun sem var 

nefnd skrapdagakerfið árið 1977 en hún skilaði ekki nægjanlegum árangri. Þess vegna var tekið 

upp aflamarkskerfi í bland við skrapdagakerfið sem byrjaði árið 1984. Fljótlega kom í ljós að 

aflamarkskerfið væri líklegra að ná þeim árangri sem vonast var eftir þannig að heildstætt 

aflamarkskerfi var sett árið 1990. Breytingarnar hafa ýtt undir fjárhagslegan ávinning og betri 

tímar hafa verið í sjávarútvegi undanfarin ár. Þetta hefur leitt til þess að umræðan hefur breyst 

og hefur snúist um hvernig eigi að skipta þessum fjárhagslega ávinningi á milli þjóðarinnar og 

einstaklinga sem nýta auðlindir sjávar, enda er þetta sameign okkar allra. Deilurnar hafa snúist 

mikið um stærri sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa aukið sína aflahlutdeild síðan árið 1990 en þá 

var frjálst framsal aflaheimilda leyft. Umræðurnar hafa einkennst af persónulegum skoðunum 

á meðan rannsóknir eða álit fræðimanna hafa setið á hakanum. Mikilvægt er fyrir fræðimenn, 

háskóla og aðra sem tengjast sjávarútvegi að útvega áreiðanlegar upplýsingar svo almenningur 

geti myndað sér eigin skoðanir um þessa sameign. Markmiðið með þessu lokaverkefni er að 

varpa ljósi á framsal aflamarks (leigukvóta) stórra sjávarútvegsfyrirtækja. Það hefur fengið litla 

fræðilega umfjöllun en er mikilvægur hluti af aflamarkskerfinu og þess vegna verður reynt að 

skýra hvernig þau fara með nýtingarréttinn að þessari auðlind. Farið verður í gegnum 

atburðarásina sem leiddi til framsals aflamarks og gert skil á umfangi viðskipta á aflamarki með 
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tilliti til verðmæta, magns og stærð fyrirtækja. Með þetta að leiðarljósi verður reynt að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig nota fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og tengdir 

aðilar nýtingaréttin sinn fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020? 
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2 Aðferðafræði 
Aðferðafræði fjallar um hvernig verkefnið var unnið. Fyrsti undirkaflinn fjallar um tímalínu 

verkefnisins, mikilvæga skiladaga og fleira. Annar undirkaflinn fjallar um stöðu þekkingar, 

gagnaveitur, hvaða ár voru skoðuð, heimildir o.s.frv.. Þriðji undirkaflinn fjallar um vinnslu á 

gögnum t.d. hvaða forrit voru notuð og aðgerðir. Fjórði og síðasti undirkaflinn fjallar um 

spurningarlistann og val á viðmælendum. 

2.1 Tímalína 
Hugmyndin að verkefninu fór af stað í lok nóvember. Hafði höfundur verkefnisins samband við 

Hörð Sævaldsson (leiðbeinanda) og þessi hugmynd kom upp á yfirborðið. Vinnslan á verkefninu 

hófst formlega 11. janúar árið 2021. Í töflu eitt má sjá mikilvægar dagsetningar fyrir þetta 

verkefni en eftir á að setja dagsetningu fyrir opinbera vörn. 

Tafla 1: Mikilvægar dagsetningar. 

Dagsetning: Skýring: 
11.01.2021 Formleg vinnsla hefst 

15. 01. 2021 Skráningarblaði skilað inn 
29. 01. 2021. Verkáætlun skilað inn 

01.02.2021 - 01. 04. 2021 Verkefnið skrifað og unnið 
05. 03. 2021 Áfangaskýrslu skilað inn 
09. 04. 2021 Verkefninu skilað 
xx. 05. 2021 Opinber vörn 

 

Skráningarblaðið er fyrir umsjónarmann lokaverkefna að halda utan um verkefnið en 

verkáætlun er hjálpartæki fyrir leiðbeinenda og höfund að undirbúa verkefnið. Áfangaskýrslan 

fjallar um hvort verkefnið sé á réttri braut bæði varðandi tíma, gæði og álag. Opinber vörn á að 

fara fram í maí mánuði árið 2021, þar sem höfundur kynnir verkefnið og ver það.  
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2.2 Gagnaveitur og heimildir 
Í undirbúningi fyrir verkefnið voru heimildir kannaðar til að skoða hvað hefur verið skrifað um 

framsal aflamarks sem tengist verkefninu. Notaðar voru gagnaveitur á borð við science direct, 

google scholar og leitir. Veiturnar hafa ákveðna annmarka sérstaklega google scholar og leitir, 

enda er ekki allt efnið ritrýnt. Aðallega er notast við ritrýnt efni en höfundur notar eitthvað af 

íslensku efni sem er ekki ritrýnt.  

Leitin af efni var afmörkuð við 2010-2021, en sumar heimildir eru eldri sérstaklega sem 

tengjast fiskveiðistjórnun og þróun hennar. Hérna koma leitarorð í töflu á bæði ensku og 

íslensku.  

Tafla 2: Leitarorð sem voru notuð í heimildarleit fyrir þriðja og fimmta kafla. 

Íslenskt heiti: Enskt heiti: 
Aflamark Catch limit 

Aflamarkskerfi Individual transferable quota (ITQ) 
Framsal Transfer 
Ísland Iceland 

Kvótaleiga Quota leasing 
Samþjöppun aflahlutdeild Concentration of quota 

Sóknarmarkskerfi  Individual effort quota (IEQs) system 
Útgerð Fisheries 

 

Þessi stikkorð og gagnaveitur eru til viðmiðunar. Aðrar gagnaveitur eða bækur (sem eru 

ekki alltaf á gagnaveitum) eru notaðar. Töluleg gögn koma frá Fiskistofu og Hagstofunni . 

2.3 Tæki og tól 
Í vinnslu á verkefninu var unnið með töluleg gögn frá Fiskistofu og  Hagstofu Íslands. Vinnsla, 

flokkun og útreikningar voru gerðir með Excel. Gögn frá Fiskistofu voru flokkuð með pivot 

töflum til að auðvelda höfundi að lesa úr þeim. Allar myndir og töflur sem koma fram í þessu 

verkefni voru einnig unnar í Excel.  
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2.4 Spurningalistar 
Í verkefninu var notast við hálf opna spurningarlista til að fá upplýsingar um framsal aflamarks. 

Í gerð spurningarlista (sem má sjá í viðauka) er stuðst við 10. kafla í bókinni: Handbók í 

aðferðafræði rannsókna. Heiti kaflans er: Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. 

Kaflinn er skrifaður af Helgu Jónsdóttur (Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 143-151).  

Verkefnið byggist á megindlegum gögnum þess vegna er mikilvægt að rýna betur í  efnið 

með eigindlegum aðferðum. Til að fá fleiri sjónarhorn á málið var reynt að fá fjölbreyttan hóp 

af viðmælendum. Vegna aðstæðna í samfélaginu voru spurningarlistar sendir með tölvupósti. 

Viðmælendur eru nafnlausir í verkefninu svo allar skoðanir og upplýsingar flæða frjálslega á 

milli. Svörum úr spurningalistunum var safnað saman og send til baka á viðmælendur. 

Viðmælendur gátu dregið upplýsingar til baka eða bæta við þær ef þörf var á. Þetta var gert til 

þess að réttar upplýsingar kæmust til skila. Reynt var að hafa spurningar skýrar og ekki leiðandi. 

Fylgibréf spurningarlistans ásamt listanum má sjá í viðauka eitt og tvö.
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3 Staða þekkingar 
Staða þekkingar á að veita fræðilegan bakgrunn um umfjöllunarefni verkefnisins. Fjallað verður  

stuttlega um breytingar á landhelgi Íslands og hvernig grundvöllur fyrir fiskveiðistjórnun 

skapaðist ásamt stuttri umfjöllun um skrapdagakerfið (sóknarmark). Fyrrnefnd atriði er gert 

betur skil í viðauka þrjú aftast í þessu verkefni. Ýtarleg umfjöllun  er um heildstæða 

aflamarkskerfið. Fjallað verður um framsal aflamarks (leigukvóti) og hvaða lagabreytingar hafa 

orðið á seinustu áratugum. Yfirlit er í lokin um efni sem hefur skrifað um framsal aflamarks.  

3.1 Frá frjálsum fiskveiðum að heildstæðu 
aflamarkskerfi 

Árið 1975 komu skýrslur frá Hafrannsóknastofnun og Rannsóknarráði ríkisins. Skýrslurnar drógu 

upp dökka mynd af þorskstofninum og nýtingu sjávarauðlindarinnar á Íslandi (Rannsóknaráð 

ríkisins, 1975, bls. 42-43; Hafrannsóknastofnun, 1975). Það var árið 1976 eftir að Íslendingar 

unnu seinasta þorskastríðið að grundvöllur fyrir fiskveiðistjórnun skapaðist. Erfiðlega gekk að 

draga úr þeim vanda að sókn var að aukast, fjárfestingar miklar og efnahagslegur ávinningur lítil 

sem leiddi til þess að gripið var til margskonar aðgerða t.d. gengisfellingar og stofnunar 

allskonar sjóða til að rétta úr kútnum (Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 12-13; Helgi Áss 

Grétarsson, 2008, bls. 54-56). Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (nr. 81/1976) voru sett 

árið 1976 sem bannaði erlendum skipum að veiða á Íslandsmiðum en árangurinn var ekki mikil 

og skrapdagakerfið tekið upp árið 1977. Skrapdagakerfið náði ekki að draga úr sókninni í 

þorskstofninn og fjárhagslegur ávinningur var ennþá lítill (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 88-

101; Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 14-15). Hafrannsóknastofnun gaf aftur út dökka skýrslu 

um þorskstofninn árið 1979 en það leit út fyrir að þorskstofninn væri að rétta úr kútnum árin 

1980 til 1982. Árið 1983 kom í ljós að nýliðun í þorskstofninum var ofmetinn 

(Hafrannsóknastofnun, 1979; Hafrannsóknastofnun, 1983). Tími var kominn á breytingar og 

aflamarkskerfi var tekið upp samhliða sóknarmarkskerfi árið 1984. Aflamarkskerfi var í notkun í 

sérleyfisveiðum (t.d. síld og loðnu) og hafði gengið betur en í sóknarmarkskerfinu (Hannes H. 

Gissurarson, 2000, bls. 14-17; Hannes H. Gissurarson, 2015, bls. 66; Helgi Áss Grétarsson, 2008, 
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bls. 120-121). Aflahlutdeild skipa var ákvörðuð út frá aflareynslu en fýsilegur kostur var að fara 

í sóknarmarkskerfið til að auka aflahlutdeild sína í gegnum aflareynslu. Breytingar voru á 

lögunum árið 1988 sem dró úr þeim möguleika. Háværar raddir voru á þessum tíma um að taka 

upp heildstætt aflamarskerfi fyrir allar veiðar og fella niður sóknarmarkskerfið. 

Hagsmunaraðilar skiptust í tvö hópa. Annar hópurinn (vesturland út af nálægð við frjósöm 

botnfiskmið) vildi halda sóknarmarkskerfinu en hinn hópurinn (austurland út af fjarlægðar við 

frjósöm botnfiskmið) vildi taka upp heildstætt aflamarkskerfi (Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 

17-19; Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 120-123). Umfangsmeiri umfjöllun um atburði frá árinu 

1975 til 1990 er í viðauka þrjú.  Ýtarlegri umfjöllun verður um atburði sem gerðust eftir árið 

1990. 

Eftir baráttu hagsmunahópa yfir innleiðingu aflamarkskerfisins kom í ljós fiskveiðistjórnun 

sem byggðist á aflamarki væri betri á þeim tíma en sú sem byggði á sóknarmarki. Farið var í að 

endurskoða stjórnkerfi fiskveiða þrátt fyrir að enginn fiskistofn væri að stefna í hrun eða væri 

hruninn sem hafi ekki gerst áður. Þetta leiddi til þess að lög um stjórn fiskveiða (nr. 38/1990) 

litu dagsins ljós. Heildstæða kerfið náði til sérleyfisveiða og sameinaði alla aflamarksstjórnun 

undir eina heildstæða löggjöf, en á sama tíma var sóknarmarkskerfið lagt af (nema skip undir 6 

brúttórúmlestum sem hætti árið 2006). Í 1.gr. laganna stendur að nytjastofnar við Ísland eru 

sameign þjóðarinnar. Þessi grein var ekki umdeild á sínum tíma en hana mátti einnig finna í 

lögum um stjórn fiskveiða 1988-1990 (nr.3/1988)(Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 19-21). 

Lögin hafa tekið breytingum á þremur áratugum og voru endurútgefin árið 2006. Ekki 

verður farið í allar breytingarnar hér en bara þær sem skipta máli í tengslum við verkefnið. Lögin 

opnuðu á frjálst framsal aflahlutdeildar en það ýtti við samþjöppun aflaheimilda. Til að sporna 

við því voru sett lög nr. 27/1998 sem átti að halda samþjöppun aflahlutdeilda innan ákveðna 

marka. Árið 1998 var 10% hámarksaflahlutdeild í þorski og ýsu í eigu lögaðila, einstaklinga og 

tengdra aðila. Miðað var við 20% í úthafsrækju, loðnu, sumargottssíld, grálúðu, karfa og ufsa.  

Hámarksaflahlutdeild var 8% í öllum tegundum (miðað við þorskígildistonn) en gat verið 12% 

undir ákveðnum skilyrðum. Þessu var breytt árið 2002 fyrir þorsk (12%), ýsu (12%) og karfa 

(35%). Hámarksaflahlutdeild var hækkuð í 12% (miðað við þorskígildistonn) árið 2002 og 

skilyrðin afnumin. Krókaaflamarkskerfið kom inní þetta árið 2006 og hámarksaflahlutdeild var 

4% í þorski og 5% í ýsu (5% hámarksaflahlutdeild í öllum tegundum). Það telur líka ef 
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einstaklingar, lögaðilar eða tengdir aðilar hafa verið með aflahlutdeild í leigu eða kaupleigu í sex 

mánuði eða lengur (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 57-58).  

Tengdir aðilar er hugtak sem skiptir máli í gerð verkefnisins en þetta hugtak er 

yfirgripsmikið. Í 13. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er það skilgreind á eftirfarandi hátt:  

1. Aðilar, þar sem annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili, á beint eða óbeint meiri hluta 
hlutafjár eða stofnfjár í hinum aðilanum eða fer með meiri hluta atkvæðisréttar. Fyrrnefndi 
aðilinn telst móðurfyrirtæki en hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki. 

    2. Aðilar, þar sem annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili, hefur með öðrum hætti en 
greinir í 1. tölul. raunveruleg yfirráð yfir hinum. Fyrrnefndi aðilinn telst móðurfyrirtæki en 
hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki. 

    3. Lögaðilar, þar sem svo háttar til að sami aðili eða sömu aðilar, einstaklingar eða 
lögaðilar, eða tengdir aðilar skv. 1. eða 2. tölul., eiga meiri hluta hlutafjár, stofnfjár eða 
atkvæðisréttar í báðum eða öllum lögaðilunum enda nemi eignarhlutur hvers þeirra um sig 
a.m.k. 10% af hlutafé, stofnfé eða atkvæðafjölda í viðkomandi lögaðilum. Sama á við ef aðili 
eða aðilar, einstaklingar eða lögaðilar, eða tengdir aðilar skv. 1. eða 2. tölul., sem eiga meiri 
hluta hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í lögaðila og hver um sig á a.m.k. 10% hlutafjár, 
stofnfjár eða atkvæðisréttar í lögaðilanum, eiga ásamt viðkomandi lögaðila meiri hluta 
hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í öðrum lögaðila. Til eignarhluta og atkvæðisréttar 
einstaklinga í lögaðilum samkvæmt þessum tölulið telst jafnframt eignarhluti og 
atkvæðisréttur maka og skyldmenna í beinan legg (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). 

Fiskistofa hefur sett út á ákvæðið um raunveruleg yfirráð er erfitt er að skilgreina það. 

Lögfræðingar Fiskistofu bentu á að þessi mælikvarði væri í rauninni matskenndur 

(Ríkisendurskoðun, 2018).  

Frammistaða heildstæða aflamarkskerfisins er betri en fyrri kerfi. Sjávarútvegurinn hefur 

dregið úr fjölda starfa með því að loka fiskvinnslum, sameina fyrirtæki og hætta rekstri skipa 

sem leiddi til hagræðingar. Hagræðingin var töluvert meiri í fiskvinnsluhlutanum af sjávarútvegi 

en há olíuverð og auðlindagjöld hafa hamlað hagræðingu í veiðunum. Útflutningsverðmætti 

hafa aukist þrátt fyrir minni afla og aflamarkskerfið hefur einnig ýtt undir sérhæfingu fyrirtækja 

með tilliti til veiða og vinnslu. Hækkun verðs á aflaheimildum ýtti undir skuldasöfnun fyrirtækja 

sem var vandamál eftir efnahagshrunið (lánin mikið til í erlendri mynt) en ágætlega hefur gengið 

að ná henni niður (OECD, 2017; Gunnlaugsson og Saevaldsson, 2016; Saevaldsson og 

Gunnlaugsson, 2015). Út frá líffræðilegum sjónarmiðum hefur gengið betur að stjórna 

veiðunum en erfitt er að mæla þann árangur. Aflareglan kom fram á sjónarsviðið fiskveiðiárið 

1995/1996 en var þá fyrir þorsk og hjálpaði með að halda aflanum innan ákveðinna marka (Helgi 
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Áss Grétarsson, 2011, bls. 33-34). Engin hrun hafa verið á stofnum síðan heildstætt 

aflamarkskerfi var tekið upp sem hægt er að tengja við ofveiði og tekist hefur að verja búsvæði 

og hrygningarstöðvar (OECD, 2017; Gunnar Haraldsson og David Carey, 2011). Helsta gagnrýnin 

á þetta kerfi hefur verið út frá samfélagslegum sjónarmiðum. Deilurnar hafa snúist um 

upphafsúthlutun, byggð í landinu (fólk að flytja úr sjávarplássum sem hafa misst aflaheimildir), 

gjaldtöku í sjávarútvegi (auðlindagjald), minni útgerðir, atvinnu í landinu o.s.frv. (OECD, 2017; 

Benediktsson og Karlsdóttir, 2011). 

Réttarsaga: Framsal aflamarks 
Sérleyfisveiðar á síld og loðnu ruddu brautina fyrir aflamarkskerfið að mörgu leyti. Þrátt fyrir að 

frjálst framsal aflaheimilda hafi ekki verið sett í lög fyrr en árið 1990 þá voru viðskipti á aflamarki 

og aflahlutdeilda töluvert fyrr á ferðinni. Árið 1979 leyfði sjávarútvegsráðuneytið framsal 

aflamarks í síldarveiðum. Þetta er ekki að finna í lögum eða fyrirmælum stjórnsýslunar heldur 

var þetta byggt á valdheimildum sjávarútvegsráðherra (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 103-

104). Grundvöllur fyrir hagkvæmari nýtingu á síldarstofninum skapaðast enda erfitt að spá fyrir 

um hvað kæmi upp úr sjónum á hverjum tíma fyrir sig. Sömu hugmyndarfræði átti að beita fyrir 

aflamarkskerfið sem tekið var upp árið 1984. Tvær leiðir voru til að leysa þetta vandamál með 

annað hvort tilfærslu eða framsali á aflamarki. Báðar leiðir voru notaðar og eru það enn í dag. 

Tilfærsla aflamarks er þegar farið er umfram það aflamark sem var úthlutað í ákveðni tegund 

en það komi til skerðingar í annarri tegund, stífar reglur giltu um þetta. Árið 1986 mátti færa 

umfram aflamark á milli ára og er það enn í gildi í dag. Fjallað verður um framsal aflamarks hér 

að neðan en það er mikilvægt að skýra tilfærslu aflamarks svo ekki verði misskilningur (Helgi Áss 

Grétarsson, 2008, bls. 167-169). 

Lög um framsal aflamarks í botnfiski breyttust lítið á árunum 1984 til 1990. Lögin settu fram 

eftirfarandi skilyrði ef framsal átti að eiga sér stað: 

1. Milli skipa innan sömu útgerðar. 

2. Milli skipa innan sömu verðstöðva. 

3. Milli skipa sem ekki voru innan sömu verstöðvar, enda væri um að ræða skipti á 
mismunandi fisktegundum á jöfnu verðmæti reiknuðu á gildandi fiskverði.  

4. Milli skipa sem ekki voru gerð út frá sömu verðstöð enda kæmi til sérstakt samþykki 
sjávarútvegsráðuneytisins, að fenginni umsögn viðkomandi sveitarstjórnar og stjórnar 
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sjómannafélags í viðkomandi verstöð, sem flytja átti afla frá. (Helgi Áss Grétarsson, 
2008, bls. 172)  

Skilyrðin áttu að hamla því að aflamark mundi færast úr sjávarbyggðum og öðrum stöðum 

þar sem sjávarútvegsfyrirtæki voru mikilvæg undirstaða atvinnulífsins. Reynslan sýndi sig að 

færslur á aflamarki voru nánast aldrei stoppaðar og framsal aflamarks var nánast frjálst. Framsal 

á aflamarki fyrir loðnu var leyft árið 1986 en öðruvísi reglur giltu um það enda sérleyfisveiðar. 

Lög um stjórn fiskveiða sem giltu fyrir árin 1986 til 1987 voru svipuð en það voru nokkrar 

breytingar. Ef framsal átti að eiga sér stað þurftu skipin að hafa samskonar veiðileyfi og þurfti 

skipið að vera á veiðum árið á undan (miðað við almanaksár), breytingar voru einnig á framsali 

aflamarks í sérleyfisveiðum. Ef skip stunduðu veiðar á úthafsrækju skerti það réttindi til að 

stunda viðskipti með aflamark. Árin 1988-1990 urðu breytingar á framsali en fallið var frá þeim 

skilyrðum að skip þurftu að hafa samskonar veiðileyfi til að stunda viðskipti með aflamark og að 

skipið hafa þurft að vera á veiðum árið á undan (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 172-175). 
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Hér kemur tímalína yfir helstu breytingar sama hafa orðið á aflamarkskerfinu og framsali á 

aflamarki. Þetta er yfirlit yfir það sem hefur verið fjallað um og gefur ákveðna yfirsýn. 

 

 
 

1975
•Svört skýrsla frá Hafrannsóknastofnun
•Aflamarkskerfi í síldarveiðum

1976
•Íslendingar unnu seinasta þorskastríðið 

1977
•Skrapdagakerfið

1979
•Dökk skýrsla frá Hafrannsóknastofnun
•Framsal aflamarks og aflahlutdeildar leyft í síldarveiðum

1980
•Aflamarkskerfi í loðnuveiðum

1983
•Hafrannsóknastofnun viðurkenndi ofmat á þorskstofninum

1984
•Blandað kerfi, framsal aflmarks og aflahlutdeilda leyft undir skilyrðum

1986
•Framsal aflamarks og aflahlutdeilda leyft í loðnuveiðum

1990
•Heildstætt aflamarkskerfi (kvótakerfi), frjálst framsal aflaheimilda

1998
•Kvótaþak sett á
•Kvótaþing stofnað

2001
•Kvótaþing lagt niður

2006
•Lögin endurútgefin
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3.2 Framsal aflamarks 
Í þessum undirkafla verður áhersla sett á framsal aflamarks. Skoðum núverandi lög og farið er 

yfir sögu Kvótaþings.  

Breytingar urðu árið 1990 en þá var framsal aflamarks gert frjálst (var það í raun árið 1984). 

Eftirfarandi reglur gilda um framsal aflamarks í dag sem má finna í 15. gr. laga um stjórn 

fiskveiða nr. 116/2006: 

1. Þegar fiskiskipi hefur verið úthlutað aflamarki er heimilt að flytja aflamarkið milli skipa 
enda leiði flutningurinn ekki til þess að veiðiheimildir skipsins verði bersýnilega umfram 
veiðigetu þess. Tilkynning um flutning aflamarks skal hafa borist Fiskistofu eigi síðar en 
15 dögum eftir að veiðitímabili lýkur. 

2. Tilkynna skal Fiskistofu um flutning aflamarks og öðlast hann ekki gildi fyrr en stofnunin 
hefur staðfest flutninginn. Í tilkynningu skulu m.a. koma fram upplýsingar um magn 
aflamarks sem flytja skal, auk upplýsinga um verð, nema þegar aflamark er flutt á milli 
skipa í eigu sama aðila, einstaklings eða lögaðila. 

3. Áður en Fiskistofa staðfestir flutning aflamarks skal stofnunin skrá upplýsingar um 
flutning aflamarksins samkvæmt tilkynningu þar að lútandi. Ráðherra skal með 
reglugerð ákveða í hvaða formi tilkynningar til Fiskistofu um flutning aflamarks skuli 
vera. [Sá sem tilkynnir um flutning aflamarks skal greiða Fiskistofu gjald með hverri 
tilkynningu samkvæmt gjaldskrá Fiskistofu, sbr. 5. gr. laga nr. 36/1992, um Fiskistofu, 
með síðari breytingum.] 1) [Áður en Fiskistofa staðfestir flutning aflamarks til fiskiskips 
skal stofnunin fá staðfestingu Verðlagsstofu skiptaverðs um að fyrir liggi samningur 
útgerðar og áhafnar um fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum.] 2) [Heimilt er Fiskistofu 
að gera þjónustusamninga um rafrænar tilkynningar um flutning aflamarks milli 
fiskiskipa og skal greiða gjald til Fiskistofu fyrir slíka samninga fyrir hvert fiskveiðiár 
samkvæmt gjaldskrá Fiskistofu, sbr. 5. gr. laga nr. 36/1992, um Fiskistofu, með síðari 
breytingum.] 1) Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um skilyrði fyrir gerð 
þjónustusamninga og víkja frá ákvæðum 1.–3. mgr. að því leyti sem þau lúta að 
framkvæmd flutnings aflamarks og greiðslu gjalds vegna hans. 

4. Óheimilt er að flytja aflamark skips í makríl úr B-flokki, nema í jöfnum skiptum í 
þorskígildum talið fyrir aflamark í þorski, ýsu, ufsa og steinbít. Ráðherra er heimilt að 
flytja ónýtt aflamark í makríl úr B-flokki yfir í A-flokk eftir 15. september ár hvert, að 
teknu tilliti til tegundartilfærslna og flutningsréttar milli veiðitímabila, sem ráðstafað 
skal á skip í samræmi við hlutdeild og eftirspurn, gegn gjaldi sem á hverjum tíma skal 
nema sömu fjárhæð og veiðigjald fyrir makríl. Ef aflabrögð á grunnslóð mæla með því 
að flýta eða seinka flutningi úr B-flokki í A-flokk er ráðherra heimilt að miða við annað 
tímamark. Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis 
með reglugerð. 

5. Fiskistofa skal daglega birta aðgengilegar upplýsingar um flutning aflamarks, þar á 
meðal um magn eftir tegundum, auk upplýsinga um verð, þar sem við á. 
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6. [Veiði fiskiskip minna en 50% á fiskveiðiári af úthlutuðu aflamarki sínu og aflamarki sem 
flutt hefur verið frá fyrra fiskveiðiári, í þorskígildum talið, fellur aflahlutdeild þess niður 
og skal aflahlutdeild annarra skipa í viðkomandi tegundum hækka sem því nemur.] Skal 
við mat á þessu hlutfalli miðað við verðmæti einstakra tegunda í aflamarki skips í 
samræmi við verðmætahlutföll þeirra, sbr. 19. gr. Viðmiðunarhlutfall, sem ákveðið er í 
þessari málsgrein, lækkar þó um 5% fyrir hverja fulla 30 daga sem skipi er haldið til 
veiða utan fiskveiðilandhelgi Íslands á fiskveiðiárinu á þeim tegundum sem ekki hefur 
verið samið um veiðistjórn á. [Hið sama á við þegar skipi er haldið til veiða utan lögsögu 
á tegundum sem samið hefur verið um veiðistjórn á og ekki teljast til deilistofna.]  

7.  [Tefjist skip frá veiðum í a.m.k. fjóra mánuði vegna tjóns, meiri háttar bilana eða 
endurbóta hefur afli þess fiskveiðiárs ekki áhrif til niðurfellingar aflahlutdeildar 
samkvæmt þessari grein.]  

8. [Á hverju fiskveiðiári er heimilt að flytja af fiskiskipi 50% þess aflamarks sem skipi var 
úthlutað í þorskígildum talið á grundvelli verðmætahlutfalla einstakra tegunda, sbr. 19. 
gr. Auk þess er heimilt að flytja frá skipi það aflamark í einstökum tegundum sem flutt 
hefur verið til skips. Heimilt er Fiskistofu að víkja frá þessari takmörkun á heimild til 
flutnings á aflamarki vegna varanlegra breytinga á skipakosti útgerða eða þegar skip 
hverfur úr rekstri um lengri tíma vegna alvarlegra bilana eða sjótjóns, samkvæmt nánari 
reglum sem ráðherra setur.]  

9. Krókaaflamark verður aðeins flutt til báts sem er undir [þeim stærðarmörkum sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr.], 5) enda hafi hann veiðileyfi með krókaaflamarki. 
[Ráðherra getur þó heimilað með reglugerð flutning á aflamarki tiltekinna tegunda frá 
krókaaflamarksbátum til skipa sem hafa veiðileyfi með aflamark, enda séu skiptin jöfn 
í þorskígildum talið.]. (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006) 

Í 2. mgr. stendur að Fiskistofa sér um að halda utan um tilkynningar á aflamarki ásamt því 

að safna upplýsingum um magn og verð. Aflamarkið má ekki vera meira en augljós veiðigeta 

skipsins samkvæmt 1. mgr.. Verðlagsstofa sér um að samningar milli áhafnar og útgerðar séu til 

staðar. Ef það á að flytja makríll úr B-flokki þá á það að vera í jöfnum skiptum við þorsk, ufsa 

eða steinbít samkvæmt 3. mgr.. Skipið þarf að veiða 50% af úthlutuðu aflamarki (veiðiskylda, 

miðað við þorskígildi) og það aflamark sem var flutt frá fyrra fiskveiðiári samkvæmt  6.mgr.. Ef 

skip kemst ekki til veiða í fjóra mánuði eða lengur vegna endurbóta eða viðhalds fellur þetta 

hlutfall niður, einnig lækkar hlutfallið ef skipið er lengi úti fyrir landhelgi Íslands samkvæmt 

6.mgr.. Ekki er hægt að færa krókaaflamark í aflamarkskerfið nema með jöfnum skiptum, en 

hægt er að færa aflamark úr aflamarkskerfinu í krókamarkskerfið samkvæmt 9.mgr.. Skilyrðin 

sem voru notuð frá árinu 1984 til 1990 hafa fallið niður en það breytti í rauninni litlu þar sem 

framsalið var í rauninni frjálst og reglunar hér að ofan hafa tekið litlum breytingum síðan árið 

1990 (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 62).  
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Sjómannaverkföll og kvótaþing 
Verkföll sjómanna árin 1994, 1995, 1998 og 2001 höfðu áhrif á aflamarksviðskipti í gegnum 

tíðina. Verkföllin snérust að hluta til um að sjómenn voru ósáttir við skiptakjör sín eftir að hafa 

verið á veiðum á framseldu aflamarki. Ósættið snérist sérstaklega að því að þeir þurftu að taka 

þátt í kostnaðinum á framsali aflamarksins þrátt fyrir að kaupandi fiskisins (fiskvinnslan) hafi 

verið tengdur útgerðinni. Helstu breytingar sem snúa að þessu verkefni var stofnun Kvótaþings 

árið 1998, en það var ein af afleiðingum þessara verkfalla (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 62). 

Kvótaþing átti að ýta undir að sjávarútvegurinn mundi losna við umframafkastagetu ásamt því 

að tryggja gagnsæi og að upplýsingar væru aðgengilegar um viðskipti tengd aflamarki. Öll 

viðskipti með aflamark áttu að koma þar fram nema þetta væri aflamark í eigu sömu aðila eða 

jöfn skipti miðað við meðaltal af viðskiptaverði í vikunni á undan. Ráðherra gat sett með 

reglugerð undanþágu ákveðinna tegunda ef viðskipti voru lítil á ársgrundvelli. Kvótaþing var lagt 

niður árið 2001 en þá tók Fiskistofa við upplýsinga hlutverkinu (Hannes H. Gissurarson, 2000, 

bls. 12-13; Lög um Kvótaþing nr. 11/1998) 

Almenn umfjöllum um framsal aflamarks 
Lítið hefur verið skrifað um framsal aflamarks og sérstaklega þegar kemur að stórum 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Reynt verður að yfir það efni hér að neðan með skipulögðum hætti.  

Fiskistofa heldur utan um þessar færslur og birta árlega á síðunni sinni helstu lykiltölur. 

Þessar upplýsingar snúa almennt að öllu kerfinu en ekki eins afmarkaðan hóp fyrirtækja yfir löng 

tímabil eins og í þessu verkefni. Flutningurinn virðist breytast töluvert á milli ára (Fiskistofa, e.d.-

b). Aðrar  heimildir gefa til kynna að töluverð aukning hafi verið á framsali aflamarks ásamt 

aflahlutdeilda eftir 1984 og fram að aldarmótum (Birgir Runólfsson og Ragnar Árnason, 1996; 

Birgir Þór Runólfsson, 1999, bls. 20) 

Rannsókn sem kom út árið 2019 fór ýtarlega yfir leigumarkað á Íslandi. Fjallað er um 

markaðinn sem tengist framsali á aflamarki og að hann sé virkari í krókaaflamarkskerfinu en 

aflamarkskerfinu. Ástæðan er sú hversu seint krókaaflmarkskerfið kom inn í heildstæða 

aflamarkskerfið og kerfið er ennþá að þjappast saman. Talað var um að tengsl milli aðila gætu 

skapað betri markaðsstöðu fyrir viðskipti á aflamarki og það væri vísbending um óhagkvæmni á 

markaðnum. Auk þess er talið að minni útgerðir í krókaaflmarkskerfinu séu háðar framsali 

aflamarks sérstaklega eftir að strandveiðarnar komu til sögunnar en þá nýttu sumir sér 
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tækifærið og seldu aflahlutdeildina sína (Oostdijk, Santos, Agnarsson og Woods, 2019).  Einnig 

hefur verið ritað um að minni útgerðir hafa gagnrýnt fyrirkomulag á framsali aflamarks. Ásakanir 

um að menn væru að setja of hátt verð á aflamarkið, leigja það út úr samfélögum o.s.frv.. Rædd 

voru  þau sjónarmið að litið væri niður á útgerðir sem nýttu sér möguleikann að framselja 

aflamark til annarra útgerða sértaklega ef það væri úr samfélaginu sem útgerðaraðilarnir koma 

úr. Einungis 25% af þeim sem áttu ekki kvóta (t.d. strandveiðibátar) leigðu aflaheimildir. Annars 

var svipað hlutfall af minni útgerðamönnum sem framseldu aflamark eða keyptu það til sín. 

Framsal aflamarks getur verið leið inn í aflamarkskerfið fyrir minni sjávarútvegsfyrirtæki þrátt 

fyrir að kaupin á aflamarki geta verið hár hluti af aflaverðmætum (Chambers og Carothers, 

2017; Chambers, Helgadóttir og Carothers, 2017). Rannsóknar hafa þó sýnd að tegundir sem 

oftast er stundað aflamarksviðskipti með eru þorskur og ýsa en niðurstöður hafa sýnd að 

hagnaðar möguleikinn sé ekki mikil vegna þess að verðin á aflamarki séu há (Byrne, Agnarsson 

og Davidsdottir, 2019). 

Tímaritsgreinar hafa fjallað um hagkvæmi aflamarkskerfa að því leyti að aflaheimildir renna 

til þess sem fer best með þær og hagnast mest á þeim þá gleymist oft umræðan um framsal 

aflamarks. Framsal aflamarks hefur nefnilega leitt til þess að margar útgerðir eru án 

aflahlutdeildar og treysta á aðra aðila með aflamark. Handhafi aflahlutdeildarinnar hefur þá 

markaðsráðandi stöðu sem leiðir til þess að aðrar útgerðir gera út á óhagkvæmum forsendum 

þrátt fyrir að veiða með betri árangri sem hefur áhrif á hagkvæmi greinarinnar (Pinkerton og 

Edwards, 2009). Mikilvægt er þó að hafa sveigjanleika fyrir útgerðir að geta brugðist við 

mismunandi aflasamsetningu með því að kaupa aflamark svo ekki sé farið yfir það aflamark sem 

skipið hefur yfir að ráða (Woods, Bouchard, Holland, Punt og Marteinsdóttir, 2015).  

Tímaritsgrein sem kom út árið 2019 fjallaði um auðlindarentu og auðlindagjöld sem tengjast 

ekki beint framsali aflamarks en gefur innsýn í hvernig auðlindarentan hefur verið að breytast 

með tilkomu heildstæða aflamarkskerfisins. Í þessu verkefni verður fjallað um hvernig 

heildstæða aflamarkskerfið átti að ýtta undir hagræðingu fyrirtækja og með hvaða leiðum. 

Auðlindarentan í íslenskum sjávarútvegi fór að vaxa upp úr 2008 með tilkomu meiri afla á 

mikilvægum nytjategundum og að gengi krónurnar veikist í kjölfar efnahagshrunsins. Talið er 

að auðlindagjöldin væru að taka u.þ.b. 16 til 18 % af auðlindarentunni síðan 2008  

(Gunnlaugsson og Agnarsson, 2019).
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4 Niðurstöður 
Fyrsti undirkaflinn sýnir aflamagn á Íslandsmiðum og hvernig það hefur þróast. Umfang 

viðskipta á aflamarki verðuð skoðað frá fiskveiðiárinu 2000/2001 til 2019/2020 og  brotið niður 

eftir veiðikerfum (aflamark/krókaaflamark). Magnið af framseldu aflamarki verður tengt við 

uppreiknað söluvirði. Rætt verður um tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi, 

þar sem skoðaðar verða aflaheimildir og hvernig þær hafa þróast. Í framhaldinu verður skoðað 

hversu mikið af aflamarki fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og tengdir aðilar hafa framselt 

eða keypt til sín, uppreiknað söluvirði aflamarksins verða einnig tengd inní þessa umfjöllun. 

Seinni undirkaflinn í niðurstöðunum verður úr svörum á spurningarlistum frá einstaklingum 

sem starfa í sjávarútvegi. Tilgangurinn með þessum spurningarlistum er að varpa á ljósi á 

hvernig framsal  aflamarks fer fram, hvernig þeim finnst að markaður fyrir aflamark hafi þróast 

og umsvif stóra sjávarútvegsfyrirtækja á þessu markaði. 

4.1 Niðurstöður úr megindlegum gögnum 
Gögnin sem verða notuð koma frá ríkisstofnunum á borð við Fiskistofu og Hagstofu Íslands. 

Farið verður í útreikninga og aðrar skýringar samhliða efninu sem hér mun koma fram. 
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Afli og aflaverðmæti á Íslandsmiðum frá árinu 1976 
Afli á Íslandsmiðum hefur tekið breytingum frá árinu 1976 (landhelgin viðurkennd). Mynd eitt 

sýnir þróun aflans bæði þegar kemur að magni og flokkum, þorskígildi eru sýnd og eru notuð til 

að staðla verðmætti aðra tegunda við þorsk. Hægt er að sjá frekari útskýringar á þorskígildum 

á hugtakalistanum.  

 

Mynd 1: Afli íslenskra fiskiskipa á Íslandsmiðum árin 1976 til 2020, skipt eftir flokkum og þorskígildistonn 
eru sýnd (Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Fiskistofa, e.d.-c).  

Þorskaflinn var stærsti hluti af botnfiskaflanum á fyrri hluta þess tímabils sem var skoðað. 

Fór hæst í 460 þúsund t árið 1981. Eftir það var hann sveiflukenndur en fór minnkandi og náði 

lágmarki 2008, þá var aflinn 151 þúsund t og hefur verið vaxandi síðan þá. Aðrar 

botnfisktegundir fóru yfir 200 þúsund t árið 1981 og voru það til 2013. Náði hámarki árið 2008 

en þá var aflinn 300 þúsund t, var í lágmarki árið 1977 og var aflinn þá 130 þúsund t. Flatfiskafli 

(grálúða stærst) náði hámarki árið 1989 og var aflinn 77 þúsund t, var í lágmarki árið 1976 og 

var aflinn þá 9 þúsund t. Uppsjávaraflinn var 1,6 milljón t árið 1997 (mest loðna) en minnstur 

árið 1982 og var hann 71 þúsund t. Skel- og krabbadýraafli náði hámarki árið 1977 og var aflinn 

86 þúsund t. Sveiflur voru í aflanum en á árunum 1990 til 2003 hefur aflinn verið um eða yfir 

50 þúsund t en fór síðan minnkandi og árið 2020 var aflinn í lágmarki (5 þúsund t). Heildarafli 

fór yfir 2 milljón t árin 2002 og 1997. Aflinn í þorskígildum var nokkuð stöðugur í gegnum árin, 
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fór hæst í 810 þúsund t árið 1988 og lægst í 460 þúsund t árið 2017. Þorskígildisaflin var 

reiknaður út frá meðaltali þorskígilda fyrir hverja tegund í gegnum fiskveiðiárin. 

Mynd tvö sýnir hvernig aflaverðmæti aflans (staðvirt, í íslenskum krónum) hefur þróast 

undanfarin ár en aflaverðmætum verður skipt á milli flokka (þorskur flokkaður sér). 

 
Mynd 2: Aflaverðmæti (staðvirt) skipa á Íslandsmiðum árin 1976 til 2020, skipt eftir flokkum (Hagstofa 
Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Hagstofa Íslands, e.d.-c). 

Staðvirðing var reiknuð út frá vísitölu neysluverð. Þorskur skilar mestum aflaverðmætum 

árið 2020 eða 72 milljörðum en skila minnstu aflaverðmætum árið 1995 eða 39 milljörðum. 

Annar botnfiskur fer hæst í 65 milljarða árið 2010 en lægst í 15 milljarða árið 1976. Flatfiskur 

fer hæst í 20 milljarða árið 1995 en fer lægst í 1 milljarð árið 1976. Uppsjávarfiskur fer hæst í 

57 milljarða árið 2012 en fer lægst í 5 milljarða árið 1982. Skel-og krabbadýr fer hæst í 32 

milljarða árið 1995 en fer lægst í 1 milljarð árið 2020. Samanlögð aflaverðmæti allra flokka var 

í lágmark árið 1976 (71 milljarður) en var hæst árið 2011 (196 milljarðar).  
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Framsal aflamarks fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 
Í þessum undirkafla verður skoðað hversu umfangsmikil viðskipti á aflamarki voru. 

Heildarfærslunum verður skipt í flokka (þorskur sér). Á mynd þrjú er magn í þorskígildum. Taka 

verður fram að þegar tölurnar eru skoðaðar geta verið færslur á milli útgerða sem eru tengdar 

en eru ekki sama útgerðin (t.d. móður- og dótturfyrirtæki), þetta á við um allar myndir og töflur 

í þessum undirkafla. Einnig þarf að taka fram að tímaskalinn breytist og fer úr árum í fiskveiðiár 

og skalinn fyrir magnið er öðruvísi hér en fyrir aflamagnið. Magn í þorskígildum er einnig reiknað 

öðruvísi þar sem ekki er notað meðaltal af þorskígildisstuðlum yfir langan tíma eins og fyrir 

aflatölurnar heldur eru notaðir þeir þorskígildisstuðlar sem eiga við hvert fiskveiðiár fyrir sig. 

Þorskígildisstuðlar eru reiknaðir út frá tímabilinu 1. maí til 31. apríl fyrir hvert fiskveiðiár. 

Stuðlarnir geta þó breyst innan fiskveiðiársins og skekkt niðurstöðurnar sem er ákveðin 

annmarki.  

 

Mynd 3: Framsal aflamarks fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 (Fiskistofa, 2021a; Fiskistofa, e.d.-c). 

Þegar færslur milli skipa innan sömu útgerðar (þorskur ekki með) eru skoðaðar sést að 

lágmarkið er í 49 þúsund t fiskveiðiárið 2011/2012 en fer hæst í 99 þúsund þorskígildistonn 

fiskveiðiárið 2006/2007. Færslur milli skipa innan sömu útgerðar (þorskur) er í  lágmarki 57 

þúsund t fiskveiðiárið 2017/2018 en fer lægst í 29 þúsund t fiskveiðiárið 2001/2002. Færslur 
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milli skipa ekki innan sömu útgerðar (þorskur ekki með) fer hæst í 112 þúsund þorskígildistonn 

fiskveiðiárið 2000/2001 en lægst í 45 þúsund þorskígildistonn fiskveiðiárið 2012/2013. Færslur 

milli skipa ekki innan sömu útgerðar (þorskur) fer hæst í 166 þúsund t fiskveiðiárið 2000/2001 

en fer lægst í 23 þúsund t fiskveiðiárið 2010/2011.  

Mynd fjögur sýnir heildarfærslur aflamarks í þorskígildum skipt hlutfallslega eftir 

mismunandi aflamarkskerfum, einnig er sýnd lokastaða aflamarks skipa í krókaaflamarki og 

aflamarki.   

 

Mynd 4: Hlutfallsleg skipting heildarfærsla í þorskígildum á milli aflamarkskerfa, lokastaða (31. ágúst) 
aflamarks sýnd í mismunandi aflamarkskerfum fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 (Fiskistofa, 2021a; 
Fiskistofa, 2021b).  

Mynd fjögur hefur tvö lóðrétta ása. Vinstri ásinn sýnir hlutfall skiptingar á heildarfærslum 

milli veiðikerfa. Hægri lóðrétti ásinn er í þorskígildistonnum og sýnir lokastöðu aflamarks (31. 

ágúst seinasti dagur fiskveiðiársins) í mismunandi veiðikerfum (lokastaða aflamarks er úthlutun 

í upphafi fiskveiðiárs viðbættu sérstakri úthlutun, tilfærslur milli ára og milli skipa). 

Aflamarkskerfið er í kringum 82% af heildar aflmarksfærslum og krókaaflamarkskerfið er í 

kringum 12%. Aflamarkskerfið fór hæst í 100% fiskveiðiárið 2000/2001 (krókaaflamarkskerfið 

minnst 0%) og aflamarkskerfið fór lægst í 83% fiskveiði árið 2013/2014 (krókaaflamarkskerfið 
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hæst 17%). Lokastaða skipa í aflamarkskerfinu fór hæst í 407 þúsund þorskígildistonn 

fiskveiðiárið 2018/2019 en fór lægst í 272 þúsund þorskígildistonn fiskveiðiárið 2009/2010. 

Lokastaða skipa í krókaaflamarkskerfinu fór hæst í 53 þúsund þorskígildistonn fiskveiðiárið 

2005/2006 en fór lægst í 413 þorskígildistonn fiskveiðiárið 2000/2001.  

Í töflu þrjú sjást heildarfærslur aflamarks sem hlutfall af lokastöðu aflamarks (31. ágúst, 

miðast við þorskígildi). A inn í sviga stendur fyrir aflamarkskerfið og K stendur fyrir 

krókaaflamarkskerfið.  

Tafla 3: Heildarfærslur aflamarks sem hlutfall af lokastöðu aflamarks (31. ágúst, miðast við 
þorskígildi)(Fiskistofa, 2021a; Fiskistofa 2021b). 

Fiskveiðiár 
Innan sömu 
útgerða (A) 

Ekki innan sömu 
útgerðar (A) 

Innan sömu 
útgerða (K) 

Ekki innan sömu 
útgerða (K) 

00/01 28% 77% 6% 15% 
01/02 27% 35% 6% 39% 
02/03 30% 35% 8% 46% 
03/04 29% 35% 10% 46% 
04/05 29% 38% 15% 57% 
05/06 30% 40% 13% 68% 
06/07 35% 36% 16% 75% 
07/08 38% 34% 20% 67% 
08/09 36% 30% 20% 58% 
09/10 39% 30% 17% 50% 
10/11 35% 21% 20% 45% 
11/12 26% 30% 21% 46% 
12/13 28% 19% 14% 48% 
13/14 32% 22% 20% 61% 
14/15 32% 26% 19% 48% 
15/16 33% 26% 15% 43% 
16/17 39% 30% 9% 39% 
17/18 36% 35% 10% 58% 
18/19 29% 32% 9% 61% 
19/20 32% 35% 13% 73% 

Meðaltal: 32% 33% 14% 52% 
Hámark: 39% 77% 21% 75% 
Lágmark: 26% 19% 6% 15% 

 

Færslur innan sömu útgerða í aflmarkskerfinu einkennast af litlum sveiflum. Fer hæst í 39% 

fiskveiðiárið 2009/2010 en lægst í 26% fiskveiðiárið 2011/2012 (meðaltal 32%). Færslur ekki 

innan sömu útgerðar í aflamarkskerfinu einkennast af meiri sveiflum. Fer hæst í 77% 

fiskveiðiárið 2000/2001 en fer lægst í 19% fiskveiðiárið 2012/2013 (meðaltal 35%). Færslur 
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innan sömu útgerðar í krókaflamarkskerfinu einkennast af litlum sveiflum. Fór hæst í 21% 

fiskveiðiárið 2011/2012 en fór lægst í 6% fiskveiðiárið 2000/2001 (meðaltal 14%). Færslur ekki 

innan sömu útgerðar í krókaflamarkskerfinu einkennast af meiri sveiflum. Fór hæst í 75% 

fiskveiðiárið 2006/2007 en fer lægst í 15% fiskveiðiárið 2000/2001 (meðaltal 52%).  

Uppreiknað söluvirði á framseldu aflamarki 
Í þessum undirkafla verður reynt að varpa ljósi á uppreiknað söluvirði framselds aflamarks 

miðað við söluverðmæti (búið að staðvirða söluverðmæti og uppreiknað söluvirði). Passa þarf 

að mynd fimm hefur öðruvísi kvarða en mynd tvö. Uppreiknað söluvirði er reiknað með því að 

taka meðaltal aflaverðmæta (kr/kg) og margfalda með aflamarkfærslum (kg). Meðaltal 

aflaverðmæta getur sveiflast á milli fyrirtækja, stærðar samsetningu aflans, gæða o.s.frv. sem 

getur valdið skekkju. Uppreiknað söluvirði tekur ekki tillits til skipta á aflamarki milli tegunda 

eða hvort viðskiptin eru á milli tengdra aðila. Söluverðmæti er tekið af heimasíðu Fiskistofu og 

er söluverð á öllum aflaheimildum safnað saman yfir fiskveiðiárin, passa þarf að línurnar standa 

ofan hvor annarri. Passa þarf að bera ekki saman söluverðmæti og uppreiknað söluvirði 

aflamarks milli skipa innan sömu útgerðar (enda eiga sér ekki stað raunverulega viðskipti heldur 

bara tilfærsla aflamarks milli skipa í eigu sömu útgerðar). 

 

Mynd 5: Uppreiknað söluvirði og söluverðmæti framseld aflamarks fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 
(Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskistofa, e.d.-a; Fiskistofa, 2021a). 
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Uppreiknað söluvirði aflamarks milli skipa innan sömu útgerða (þorskur) fer hæst í 12 

milljarða fiskveiðiárið 2015/2016 en fer lægst í 3 milljarða fiskveiðiárið 2001/2002. Uppreiknað 

söluvirði aflamarks milli skipa innan sömu útgerða (annað en þorskur) fer hæst í 23 milljarða 

fiskveiðiárið 2019/2020 en fer lægst í 8 milljarða 2000/2001. Uppreiknað söluvirði aflamarks 

milli skipa ekki innan sömu útgerðar (þorskur) fer hæst í 21 milljarð fiskveiðiárið 2019/2020 en 

fer lægst í 6 milljarða fiskveiðiárið 2010/2011. Uppreiknað söluvirði aflamarks milli skipa ekki 

innan sömu útgerðar (annað en þorskur) fer hæst í 27 milljarða fiskveiðiárið 2014/2015 en fer 

lægst í 11 milljarða fiskveiðiárið 2001/2002. Söluverðmæti aflamarks (þorskur) fer hæst í 8 

milljarða fiskveiðiárið 2006/2007 en fer lægst í 900 milljónir fiskveiðiárið 2000/2001. 

Söluverðmæti aflamarks (annað en þorskur) fer hæst í 10 milljarða fiskveiðiárið 2011/2012 en 

fer lægst í 800 milljónir fiskveiðiárið 2000/2001. Rætt verður um lítil söluverðmæti 2000/2001 

í umræðunum.  

Tafla fjögur sýnir söluverðmæti aflamarks sem hlutfall af uppreiknuðu söluvirði framselds 

aflamarks milli skipa ekki innan sömu útgerðar. Uppreiknað söluvirði milli skipa innan sömu 

útgerða er ekki með þar sem viðskiptin eiga sér stað innan sömu útgerðar. 

Tafla 4: Söluverðmæti aflamarks sem hlutfall af uppreiknuðu söluvirði framselds aflamarks milli skipa ekki 
innan sömu útgerðar fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-
c; Fiskistofa, e.d.-a; Fiskistofa 2021a). 

Fiskveiðiár: Þorskur: Annað en þorskur: 
00/01 4% 6% 
01/02 67% 41% 
02/03 72% 32% 
03/04 68% 27% 
04/05 68% 30% 
05/06 82% 36% 
06/07 92% 33% 
07/08 94% 30% 
08/09 65% 30% 
09/10 96% 55% 
10/11 88% 40% 
11/12 71% 55% 
12/13 55% 51% 
13/14 46% 52% 
14/15 66% 12% 
15/16 47% 22% 
16/17 51% 22% 
17/18 40% 19% 
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18/19 39% 14% 
19/20 27% 17% 

Meðaltal: 62% 31% 
Hámark: 96% 55% 
Lágmark: 4% 6% 

 

Rætt verður um fiskiveiðiárið 2000/2001 í umræðunum en þar er lægsta hlutfallið hjá 

báðum flokkunum. Hæsta hlutfallið hjá þorski er fiskveiðiárið 2009/2010 og hlutfallið er 96% en 

fer hæst í 55% hjá öðru tegundum. Er að meðaltali 62% hjá þorskinum en 31% hjá öðrum 

tegundum. Passa þarf að hér er ekki tekið tillits til skipta, tengsl aðila, gæða afla o.s.frv. heldur 

er notað meðaltal aflaverðmæta til að fá uppreiknað söluvirði.  

Aflaheimildir tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi 
Hér eru kaflaskil og aflaheimildir tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjanna á Íslandi í 

lok fiskveiðiársins (eftir sérstakar úthlutanir, flutning milli ára og milli skipa) verða skoðaðar á 

fiskveiðiárinu 2000/2001 til 2019/2020. Magnið er í þorskígildistonnum og þorskurinn verður 

sýndur sér (skoða fyrri umfjöllun um annmarka þorskígildisstuðla). Hlutfall þessa fyrirtækja í 

heildar aflamarkinu verður einnig skoðað. Hér er ekki tekið tillits til tengdra aðila. Myndin 

kemur hér að neðan. 

 

Mynd 6: Lokastaða aflamarks (31. ágúst) hjá 25 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum skoðuð fiskveiðiárin 
2000/2001 til 2019/2020 og sett í hlutfallslegt samhengi við heildaraflamark (Fiskistofa, 2021b). 
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Aflamark hjá tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í lok fiskveiðiársins (allt 

nema þorskur) fór hæst í 201 þúsund þorskígildistonn fiskveiðiárið 2018/2019 en fór lægst í 123 

þúsund þorskígildistonn fiskveiðiárið 2008/2009. Hlutfall tuttugu og fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna fór hæst í 74% fiskveiðiárið 2018/2019 en fór lægst í 61% 

fiskveiðiárið 2001/2002. Aflamark hjá tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í lok 

fiskveiðiársins (þorskur) fór hæst í 149 þúsund t fiskveiðiárið 2019/2020 en fór lægst í 67 

þúsund t fiskveiðiárið 2007/2008. Hlutfall aflamarks hjá tuttugu og fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjunum í þorski fór hæst í 66% fiskveiðiárið 2019/2020 en fór lægst í 50% 

fiskveiðiárið 2002/2003. 

Á mynd sjö verður skoðað hversu mikil uppreiknað söluvirði (staðvirt) aflamarksins er að skila 

tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum, ekki er tekið tillit til tengdra aðila. Passa 

þarf að þetta endurspeglar ekki kaupvirði aflamarksins, tekur ekki tillit til skipta o.s.frv..  

 

Mynd 7: Uppreiknað söluvirði aflamarks hjá tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í lok 
fiskveiðiársins (31. ágúst)(Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskistofa, 2021b). 

Verðmæti aflaheimilda (annað en þorskur) er hæst í 49 milljörðum fiskveiðiárið 2019/2020 

en fer lægst í 18 milljarða fiskveiðiárið 2000/2001. Verðmæti aflaheimilda (þorskur) fer hæst í 

40 milljarða fiskveiðiárið 2019/2020 en lægst í 11 milljarða fiskveiðiárið 2000/2001. 
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Viðskipti aflamarks hjá fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum og 
tengdum aðilum (í gegnum eignarhald) fiskveiðiárin 2012/2013 til 
2019/2020 
Í þessum undirkafla verður einungis fjallað um fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækin og tengda 

aðila. Í viðauka fimm er listi yfir hvaða fyrirtæki teljast sem tengdir aðilar og á hvaða tímabili. Í 

þessari ritgerð eru tengdir aðilar aðeins skoðaðir með tilliti til eignarhalds og miðað er við 

meirihluta eign á hlutafé (yfir 50%). Þessi fyrirtæki eru valinn út frá aflamarksstöðu (í lok 

fiskveiðiársins sem er eftir sérstakar úthlutanir o.s.frv.) og þá eru tekin fimm stærstu fyrirtækin 

á þeim lista en tengdir aðilar eru skoðaðir út frá ársreikningum frá Skattinum. Á mynd átta sést 

lokastaða flutnings aflamarks (allar tegundir) hjá fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum og 

tengdum aðilum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020. Ef fyrirtæki framselja meira en þau 

kaupa kemur talan út í mínus. 

 

Mynd 8: Lokastaða á flutningi aflamarks (allar tegundir) hjá fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum og 
tengdum aðilum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020 (Fiskistofa, 2021a). 

Brim hf og tengdir aðilar kaupa í kringum 3 hundruð þorskígildistonn að meðaltali. 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf og tengdir aðilar kaupa í kringum 2,4 þúsund þorskígildistonn að 

meðaltali. Nesfiskur ehf og tengdir aðilar kaupa í kringum 3,7 þúsund þorskígildistonn 

fiskveiðiárið 2018/2019. Samherji hf og tengdir aðilar kaupa í kringum 1 hundrað 
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þorskígildistonn að meðaltali. FISK-Seafood ehf og tengdir aðilar framselja í kringum 1 þúsund 

þorskígildistonn að meðaltali. Rammi hf og tengdir aðilar framselja í kringum 8 hundruð 

þorskígildistonn fiskveiðiárið 2019/2020.  

Mynd níu sýnir lokastöðu á flutningi aflamarks (þorskur) hjá fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjunum og tengdum aðilum fiskveiðiárin 2012/2013-2019/2020. Ef fyrirtæki 

framselja meira frá sér en þau kaupa kemur talan út í mínus. 

 

Mynd 9: Lokastaða á flutningi aflamarks (þorskur) hjá fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum og tengdum 
aðilum fiskveiðiárin 2012/2013-2019/2020 (Fiskistofa, 2021a). 

Öll fyrirtækin enda fiskveiðiárin með meira aflamark í þorski en þau byrjuðu með (nema 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf). Brim hf og tengdir aðilar kaupa í kringum 4 hundruð t að 

meðaltali, FISK-Seafood ehf og tengdir aðilar kaupa í kringum 6 hundruð t að meðaltali, Samherji 

hf og tengdir aðilar kaupa í kringum 9 hundruð t að meðaltali, Nesfiskur ehf kaupa í kringum 2,8 

þúsund t fiskveiðiárið 2018/2019 og Rammi hf í kringum 4 hundruð t fiskveiðiárið 2019/2020. 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf framselur í kringum  4 hundruð t að meðaltali. 
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Tafla fimm sýnir heildarfærslur á aflamarki sem hlutfall af lokastöðu aflamarks (31.ágúst) 

hjá fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum og tengdum aðilum fiskveiðiárin 2012/2013 til 

2019/2020.  Neikvæð velta þýðir að fyrirtækið framselur meira frá sér en það kaupir til sín.  

Tafla 5: Heildartilfærslur á aflamarki sett í hlutfallslegt samhengi við lokastöðu aflamarks (31. ágúst) hjá 
fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum og tengdum aðilum (Fiskistofa, 2021a; Fiskistofa, 2021b). 

Fyrirtæki: Fiskveiðiár: Velta (allar tegundir) Velta (þorskur) 
Brim hf 12/13 1% 8% 
Brim hf 13/14 4% 8% 
Brim hf 14/15 -7% 2% 
Brim hf 15/16 3% 7% 
Brim hf 16/17 1% 7% 
Brim hf 17/18 4% 2% 
Brim hf 18/19 2% 0% 
Brim hf 19/20 -1% -2% 

FISK-Seafood ehf 12/13 0% -5% 
FISK-Seafood ehf 13/14 -1% -1% 
FISK-Seafood ehf 14/15 -16% -8% 
FISK-Seafood ehf 15/16 -10% 9% 
FISK-Seafood ehf 16/17 -1% 19% 
FISK-Seafood ehf 17/18 -16% 0% 
FISK-Seafood ehf 18/19 3% 12% 
FISK-Seafood ehf 19/20 -4% 4% 

Samherji hf 12/13 -3% 6% 
Samherji hf 13/14 5% 4% 
Samherji hf 14/15 6% 9% 
Samherji hf 15/16 -5% -1% 
Samherji hf 16/17 -9% 4% 
Samherji hf 17/18 3% 10% 
Samherji hf 18/19 7% 3% 
Samherji hf 19/20 -10% 1% 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 12/13 2% -31% 
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 13/14 -2% -13% 
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 14/15 9% -4% 
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 15/16 9% -2% 
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 16/17 15% -15% 
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf 17/18 15% 8% 

Nesfiskur ehf 18/19 18% 24% 
Rammi hf 19/20 -5% 4% 

 Meðaltal: 1% 2% 

 Hámark: 18% 24% 

 Lágmark: -16% -31% 
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FISK-Seafood  ehf framselur hlutfallslega mest frá sér af aflamarki í öllum tegundum 

(kringum 16%) fiskveiðiárið 2017/2018 en Nesfiskur ehf kaupir hlutfalslega mest til sín af 

aflamarki í öllum tegundum (kringum 18%). Útgerðarfélag Reykjavíkur hf framselur hlutfallslega 

mest frá sér af aflamarki í þorski (kringum -31%) fiskveiðiárið 2012/2013 en Nesfiskur ehf keypti 

hlutfallslega mest til sín af aflamarki í þorski (kringum 24%) fiskveiðiárið 2017/2018.  Að 

meðaltali er veltan í kringum 1% í öllum tegundum en í kringum 2% í þorski (miðað við 

endanlega úthlutun). 

 

4.2 Niðurstöður úr spurningarlistum 
Niðurstöður úr spurningarlistunum kom hér að neðan. Þeir voru sendir á aðila sem eru tengdir 

framsali aflamarks. Tekin var sú ákvörðun að svörin væru nafnlaus enda geta oft málefni tengd 

sjávarútvegi verið hitamál og þetta er gert til að tryggja að allar skoðanir komi upp á yfirborðið. 

Hægt er að skoða útsend fylgiskjöl og spurningarlista í viðauka aftast í þessu verkefni. Fyrri 

undirkaflinn fjallar almennt um framsal aflamarks þar eru teknir fyrir kostir og gallar, hver 

þróunin hefur verið á framsalinu með tilliti til magns og verðs, að lokum verður fjallað um hvaða 

ferli á sér stað við framsal aflamarks. Seinni undirkaflinn snýst um stærri sjávarútvegsfyrirtæki. 

Þar er fjallað um umsvif stóra sjávarútvegsfyrirtækja á markaði í kringum aflamark og hvaða 

leiðir stór sjávarútvegsfyrirtæki fara til að framselja eða kaupa til sín aflamark.  

Framsal aflamarks 
Hér að neðan koma spurningar sem snúa almennt að framsali aflamarks. Svörin eru dregin 

saman en óunnin svör má sjá í viðauka eitt. 

Hvaða kosti og galla sérðu við framsal á aflamarki (leigukvóta)?  

Dregið saman: Nefndir voru eftirfarandi kostir: Hægt að minnka umframafla, meiri 

sveigjanleiki í aflasamsetningu og hægt að laga aflamark að veiðum. Eykur möguleikann á 

nýliðun þar sem kaup á aflahlutdeild er dýr fjárfesting. Markaðslögmál ýtir undir hagkvæmi í 

sjávarútvegi. 

Nefndir voru eftirfarandi gallar: Hækkun verðs getur minnkað möguleika smærri útgerða. 

Aflamark getur farið úr brotthættum sjávarbyggðum. Framseljandi aflamarks getur stjórnað 

afkomu kaupandans.  
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Hvernig finnst þér þróun framsals á aflamarki (leigukvóta) hafa verið á seinustu árum eða 

áratugum með tilliti til magns og verðs? 

Dregið saman: Hér var talað um að mikil munur væri á hagkvæmi skipa í krókaaflamarki 

sem leiðir til þess að skip með mikla veiðigetu geta þrýst upp verðinu á krókaaflamarki en það 

bitnar á minni bátum innan krókaaflamarkskerfisins. Þar var einnig nefnt að skipunum er að 

fækka og samþjöppun aflaheimilda hafi leidd til breytinga og nýliðun hafi dregist saman í 

greininni. Það kemur einnig fram að 50% veiðiskylda gæti dregið úr framboði á aflamarki sem 

getur haft hamalandi áhrif. 

Hvaða áhrifaþættir hafa mest áhrif á eftirspurn og framboð eftir aflamarki (leigukvóta) að 

þínu mati? 

Dregið saman: Ef veiðar ganga vel á eini tegund þá verður oft mikil eftirspurn eftir aflamarki 

í eftirfarandi tegund þar sem erfitt er að forðast að veiða hana. Afurðaverð hefur einnig áhrif 

og hátt afurðaverð leiðir til þess að verðið á aflamarki hækkar. Veðurfar var líka rætt en skiptir 

minna máli fyrir stærri skip eða togara.  

Getur þú útskýrt ferlið sem á sér stað frá útgerðinni sem framselur aflamarkið (kvótaleiga) 

til þess sem kaupir það (t.d. tímalengd og aðilar sem koma að framsalinu)? 

Dregið saman: Það eru nokkrar leiðir en mismunandi. Í fyrsta lagi eru beinir samningar milli 

útgerða sérstaklega þar sem mikil tengsl eru á milli. Það er einnig notast við kvótamiðlara. Ferlið 

tekur yfirleitt einn dag. Ef um er að ræða kvótamiðlara er ferlið eftirfarandi: Greiðsla fer til 

kvótamiðlara frá þeim sem kaupir aflamarkið, aflamarksfærsla er færð á bát leigjanda, greiðsla 

fer til þess aðila sem framselur aflamarkið og ferlið tekur yfirleitt bara einn virkan dag. Það flýtti 

fyrir ferlinu að tekið var upp rafrænt ferli við skráningu hjá Fiskistofu. 
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Umsvif stóra sjávarútvegsfyrirtækja á markaði fyrir aflamark 
Hér að neðan koma spurningar sem snúa meira að stærri fyrirtækjum og umsvif þeirra á 

markaði fyrir aflamark.  

Að þínu mati hver eru umsvif stóra sjávarútvegsfyrirtækja á markaði fyrir aflamark (leigukvóta) 

þegar horft er til magns? Hefur það breyst og af hverju? 

Dregið saman: Misjafnar skoðanir komu fram en flestir voru sammála að þessi fyrirtæki 

væru frekar að haga aflamarksfærslum sínum til að koma á móts við veiðarnar frekar en að auka 

tekjur. Breytingin hefur verið lítil á seinustu árum en fyrir nokkrum áratugum þegar stærri skipin 

voru ekki eins fullkominn þá gat veður haft meiri áhrif og tafið veiðarnar en þá neyddust 

stundum fyrirtækin til að framselja frá sér aflamark.  

Hvaða leiðir fara stór sjávarútvegsfyrirtækin í að kaupa til sín eða selja frá sér aflamark, er 

það í gegnum kvótamiðlara eða beint í gegnum aðrar útgerðir? 

Dregið saman: Stærri sjávarútvegsfyrirtæki virðast fara misjafnar leiðir en sjaldgæft væri að 

nota hreinan kvótamiðlara, ef kvótamiðlari er til staðar hefur hann oft fleiri hlutverk innan 

fyrirtækisins. Það er einnig lítið um að þeir selji frá sér og misjafnt hvort þeir noti kvótamiðlara 

eða aðra aðila til að stunda þessi viðskipti.   
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5 Umræður 
Í þessum kafla verðar niðurstöður teknar saman og útskýrðar. Til að útskýra þessar niðurstöður 

verður stuðst við efni úr stöðu þekkingar. Umræðukaflinn byrjar á því að ræða um  heildstæða 

aflamarkskerfið, hvernig aflinn og aflaverðmæti hafa þróast. Farið verður í hvernig framsal á 

aflamarki hefur breyst og hvaða breytingar hafa verið gerðar sem hafa haft áhrif á þennan 

markað t.d. magn og verð. Að lokum verður fjallað um umsvif fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækjanna og tengdra aðila á markaði fyrir aflamark.  

5.1 Heildstætt aflamarkskerfi  
Þessi undirkafli fjallar um afla og aflaverðmæti frá árinu 1976 og breytingar hafa orðið. Fjallað 

verður síðan um hlutdeild tuttugu og fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjanna í heildaraflamarki 

en uppreiknað söluvirði verður tengt í umræðuna.  

Þróun afla og aflaverðmæta á Íslandsmiðum síðan 1976 
Þrátt fyrir að Íslendingar gætu haldið útlendingum út fyrir lögsöguna juku þeir bara sína sókn. 

Benda má á að þorskafli fór úr 283 þúsund t árið 1976 í 460 þúsund t árið 1981, aukningin átti 

sér stað þrátt fyrir svörtu skýrslu Hafrannsóknarstofnunar sem kom út árið 1979 

(Hafrannsóknastofnun, 1979). Árið 1981 hafi skrapdagakerfið verið í fjögur ár en þorskaflinn 

held áfram að aukast, en það dró úr þorskaflanum 1983 og 1984. Aflinn dróst saman þessi tvö 

ár eftir að Hafrannsóknastofnun viðurkenndi ofmat sitt á nýliðun stofnsins 

(Hafrannsóknastofnun, 1983). Þorskaflinn jókst aftur og gerði það fram að árinu 1990. Aflinn 

var reglulega meiri en ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og ráðherrarnir gáfu út meira aflamark í 

þorski en ráðlagt var fram til fiskveiðiársins 1995/1996 en þá var aflareglan tekin upp (Helgi Áss 

Grétarsson, 2011, bls. 33-34). Gengið hefur illa að ná réttu veiðihlutfalli (e. harverst rate) en 

það hefur einungis verið í lagi seinasta áratug (Hafrannsóknastofnun, 2019b). Þorskaflinn hefur 

aukist síðustu ár og fór uppí tæp 270 þúsund t árið 2020. Verðmæti þorsks lýsir annarri þróun, 

árið 2020 var aflaverðmæti þorsks sem hæst eða 72 milljarðar eða 13 milljörðum hærri en 1981 

þrátt fyrir að aflin hafi verið 200 þúsund t minni. Hafa verður í huga að gengi krónurnar skiptir 
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máli þegar kemur að aflaverðmætum þorsksins og árið 2020 veikist gengið (vegna Covid-19) 

sem hefur jákvæð áhrif á aflaverðmæti. Gengið er bara hluti af útskýringunni. Íslendingar hafa 

eftir að aflamarkskerfi var sett á, reynt að nýta hráefnið betur sem hefur leitt til hærri 

vinnslunýtingu og að fleiri hliðarafurðir hafa verið markaðssettar til manneldis í stað ódýrari 

afurða t.d. fiskimjöls eða lýsis. Aðrar afleiðingar sem aflamarkskerfið hefur haft er að gæðin eru 

betri og lóðrétt samþætting varð fýsilegri kostur eftir að samþjöppun aflaheimilda (Arason o.fl., 

2010; Finger o.fl., 2021). 

 Annar  botnfiskafli en þorskur jókst einnig á þessum tíma og gerði það samfellt fram að 

árinu 1991. Aukning í öðrum botnfiskafla átti sér skýringar vegna þess að menn hættu ekki að 

veiða þá daga sem sóknin mátti ekki vera í þorsk eða aflamarkið í þorski var takmarkað. Heldur 

einbeittu þeir sér að öðrum tegundum t.d. karfa, ufsa og ýsu en sóknin í þessar tegundir jókst 

hratt fram til 1991 (Agnarsson, 2007). Árin 1982 til 2003 voru karfaveiðar (allar karfategundir) 

meira en 100 þúsund t. Ufsaveiðar náðu hámarki kringum árið 1990 og voru í kringum 100 

þúsund t, aflinn náði í tæp 300 þúsund t allur saman. Ýsuaflinn var í kringum 100 þúsund t árin 

2007 og 2008, sem leiddi til þess að botnfiskaflinn náði tæpum 300 þúsund t en minnkaði eftir 

það. Stofnarnir hjá ýsu, ufsa og litla karfa standa vel en stofnar gullkarfa og djúpkarfa standa illa 

(Marine and Freshwater Research Institute, 2020a; Marine and Freshwater Research Institute, 

2020d; Marine and Freshwater Research Institute, 2020e; Marine and Freshwater Research 

Institute, 2020f; Hafrannsóknarstofnun, 2020). Aflaverðmæti af þessum flokki ráðast mikið af 

samsetningu aflans og gengi krónurnar. Ef hlutfall ýsu er hátt í aflanum er hann verðmætari t.d. 

2007 og 2008 (þá var sterkt gengi þangað til efnahagshrunið varð), verðmætasta árið var árið 

2010 en þá hafði lágt gengi krónurnar mikil áhrif. Aukin afli varð eftir að takmarkanir voru settar 

á þorskafla sem skilaði meiri verðmætum ásamt því að lóðrétt samþjöppun og áhersla á 

hávirðismarkaði ýtti undir frekari verðmætamyndun (Gunnlaugsson og Saevaldsson, 2016). 

Flatfiskafli jókst fram til ársins 1990 af sömu ástæðum og botnfiskaflinn. Menn fóru að leita 

leiða til að halda úti veiðum og veiddu þess vegna flatfisk. Grálúða stóð undir mestu magninu 

af flatfiskafla og gerir það enn í dag. Fór uppí tæp 60 þúsund árið 1989. Fór niður á við eftir það 

og náði jafnvægi í rúmlega 10 þúsund t árið 1998 og hefur verið í kringum það síðan. Íslendingar 

hafa verið að draga úr grálúðuveiðum en aðrar þjóðir hafa tekið við þannig heildaraflinn hefur 

ekki minnkað ef öll lönd væru skoðuð (Marine and Freshwater Research Institute, 2020b). Aðrar 

tegundir t.d. skarkoli, þykkvalúra o.s.frv. voru einnig með töluvert magn en lítið hlutfallslega 
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miðað við grálúðu. Eftir að flatfiskafli og aflaverðmæti náði hámarki í kringum árið 1990 hefur 

leiðin verið niður á við. Magnið dróst saman vegna þess að tegundirnar voru settar í 

aflamarkskerfið og minni afli hefur neikvæð áhrif á aflaverðmætin. Afurðaverðið er hátt á 

þessum tegundum sem hafa skilað töluverðum aflaverðmætum miðað við magn undanfarin ár.  

Skel- og krabbadýraafli var mikil á árunum 1994 til 1997 en þá var rækjuaflinn (allir stofnar) 

í kringum 70 þúsund t. Aflinn fór síðan hratt niður á við eftir það og hefur ekki farið yfir 11 

þúsund t síðan árið 2004. Ástæður fyrir lélegu ástandi rækjustofnsins er talinn vera stækkandi 

stofnar fiskitegunda sem eru hennar afræningjar t.d. þorskur (Ingibjörg G. Jónsdóttir, 

Guðmundur Skúli Bragason, Stefán H. Brynjólfsson, Anika K. Guðlaugsdóttir og Unnur 

Skúladóttir, 2017). Hörpudiskafli var í kringum 10 þúsund t frá 1980-2000 og kúfiskafli fór einnig 

yfir 10 þúsund t árið 2002 til 2004, en lítil veiði er af þessum nytjategundum í dag. 

Hörpudiskveiðarnar lögðust af vegna sýkingar og of mikils veiðiálags en kúfiskveiðarnar 

minnkuðu vegna markaðsaðstæðna (Hafrannsóknastofnun, 2019a; Marine and Freshwater 

Research Institute, 2019). Humar var aldrei veiddur í miklu magni og aflin var í kringum 2 þúsund 

t þar til 2014 en þá fór aflinn að minnka og er nánast engin í dag. Ástæðan gæti verið veiðiálag, 

búsvæðaröskun eða léleg nýliðun en líklega er þetta samblanda af mörgum þáttum 

(Hafrannsóknastofnun, 2021). Seinustu ár hefur skel- og krabbadýraafla dregist mikið saman og 

aflaverðmæti hafa minnkað með því. Árin 1984 til 2000 voru skel- og krabbadýr að skila 

svipuðum aflaverðmætum og uppsjávarfiskar eða flatfiskar (kringum 19 milljarða). Stofnanir 

sem voru veiddir mest á þeim tíma standa illa sem hefur haft neikvæð áhrif á aflaverðmætin 

þrátt fyrir að kílóverðið hafi hækkað vegna hruns á framboði.  

Uppsjávaraflinn er sveiflukenndur eins og sést á mynd eitt. Loðnan stóð undir mestum 

aflanum lengi af en fór seinast yfir 500 þúsund t árið 2012 og aflinn hefur verið lítill síðan þá 

(engin 2019 og 2020, smá afli árið 2021). Þess vegna árið 1982 voru loðnuveiðar bannaðar og 

þá minnkaði uppsjávaraflinn mikið, stofninn stendur illa þrátt fyrir að veiðum á henni hafi verið 

stjórnað með aflamarkskerfi (sérleyfisveiðar) en lífsæviskeiði loðnurnar er stutt sem gerir stærð 

stofnsins breytilegan (Vilhjálmsson, Reynisson, Hamre, Røttingen, 1982; Helgi Áss Grétarsson, 

2008). Árin 1994 til 2012 voru síldveiðar mikilvægar (bæði norsk-íslensk síld og sumargotssíld) 

og voru yfir 200 þúsund t. Báðir stofnanir standa illa í dag, sníkjudýra faraldur var í íslensku 

sumarsgotssíldinni en léleg nýliðun hefur verið hjá norsk-íslensku síldinni. Báðir stofnanir eru á 

bata vegi (Marine and Freshwater Research Institute, 2020c; Campbell, 2020b). Miklar 
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kolmunnaveiðar voru árin 2001 til 2007 og fór aflinn yfir 500 þúsund t. Makrílveiðar voru í 

kringum 150 þúsund t árin 2008 til 2017, en aflinn hefur verið minni seinustu ár og stofninn 

verið á niðurleið síðan 2014 (Campbell, 2020a). Uppsjávaraflinn eins og komið hefur fram hefur 

verið lítill seinustu tvö ár sem hefur haft neikvæð áhrif á aflaverðmætin. Jákvæð þróun hefur 

verið í verðmæta myndun uppsjávarafurða á seinustu árum. Tilkoma kælitanka og betri 

meðferðar hráefnis hefur leitt til þess að meiri afli fer til manneldis sem hefur hækkað 

afurðaverðið. Það hafa einnig verið töluverðar veiðar á makríl eins og fram hefur komið sem er 

verðmætari tegund en þær sem eru þekktar í uppsjávarveiðum á Íslandi (Saevaldsson og 

Gunnlaugsson, 2015).  

Þrátt fyrir að Íslendingar náðu að færa út landhelgina árið 1976 eftir að hafa unnið seinasta 

þorskastríðið við Breta hefur fiskveiðistjórnunin ekki alltaf gengið vel (Hannes H. Gissurarson, 

2000, bls. 12-13). Aflatölurnar sýna að oft var farið yfir ráðleggingu Hafrannsóknastofnunar en 

það lagaðist ekki fyrr en aflareglan var tekin til notkunar í mörgum tegundum að farið var eftir 

þeirra ráðleggingum, þrátt fyrir aðvaranir frá Hafrannsóknastofnun árin 1975 og 1979. 

Skrapdagakerfið var ekki vænlegur kostur þegar litið var til líffræðilega (ofveiði) eða 

efnahagslegra þátta (lítil hlutfallslega verðmæti miðað við magn) en það stóð sig betur varðandi 

samfélagslega þætti t.d. atvinnu og byggðarlög (Kokorsch og Benediktsson, 2018). Þó að 

samfélagslegi þátturinn sé mikilvægur hluti af fiskveiðistjórnun þá hefur sjávarútvegur verið 

einn af grunnstoðum í íslensku atvinnulífi. Þess vegna var brýnt að reyna að ýta undir að greinin 

yrði arfbær og sjálfbær til framtíðar. Heildstæða aflamarkskerfið og frjálst framsal hefur leitt til 

þess að betur hefur gengið að stjórna afla og að veiðarnar urðu arfbærar (Gunnlaugsson og 

Saevaldsson, 2016). Aflatölurnar á mynd eitt sýna að aflinn hefur verið að minnka til að vernda 

nytjastofna og gera veiðarnar sjálfbærar til lengri tíma. Aflaverðmætin hafa aukist hlutfallslega 

og aukin verðmætasköpun hefur vegið á móti minni afla en spurningar hafa vaknað um 

samfélagslega þætti. Auðlindarentan hefur þó aukist síðan árið 2008 með tilkomu meiri afla í 

mikilvægum nytjastofnum eins og sést á mynd eitt. Auðlindagjöld hafa verið 16 til 18 % af 

auðlindarentunni frá árinu 2008 sem hefur leitt til töluverðar innkomu fyrir íslenska þjóðarbúið 

(Gunnlaugsson og Agnarsson, 2019). 
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Hlutdeild hjá 25 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í lokastöðu 
aflamarks 
Fram hefur komið í þessu verkefni að heildstæða aflamarkskerfið var hannað til að auka 

arfbærni og að aflaheimildir mundu fara til þeirra sem gæti notað þær á sem arfbærastan hátt. 

Þetta hefur leitt til þess að aflaheimildir hafa verið safnast saman undanfarinn ár. Það sést vel 

á mynd númer sex að stærri sjávarútvegsfyrirtæki hafa verið að auka hlutfall sitt í aflamarki 

bæði þegar horft á alla tegundir (í þorskígildum) eða bara þorski. Þetta var umdeilt og sett voru 

á lög um hámarks aflahlutdeild fyrst árið 1998 sem miðaðist við 8% hámark í öllum tegundum 

(miðað við þorskígildi) en gat verið í 12% undir ákveðnum skilyrðum en var 10% í þorski. Þessu 

var breytt í 12% hámarksaflahlutdeild (skilyrðin afnumin) í öllum tegundum og þorski en tengdir 

aðilar teljast með (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 57-58). Hámarksaflahlutdeild hefur hamlað 

vöxt þessa fyrirtækja að einhverju leyti en hlutfall þeirra í lokastöðu aflamarks (31. ágúst) hefur 

samt hækkað um rúmlega 10% í öllum tegundum (miðað við þorskígildi) og 13% í þorski 

fiskveiðiárin 2000/2001 til 2019/2020 sem er töluverð aukning. Ber að taka það fram að um er 

ræða aflamark í lok fiskveiðiárs sem er ólík aflahlutdeild (aflamark sem lögaðilar hafa verið með 

í 6 mánuði eða lengur telst þó með í hámarksaflahlutdeild). Breytingar á aflamarki hafa ekki 

verið áberandi ef aflamarkið er bara skoðað í þorskígildistonnum enda hefur aflinn minnkað.  

Deilur leiddu til breytinga á lögunum um hámarksaflahlutdeild árið 2002 og þessar deilur 

hafa verið að aukast á seinustu árum. Þær snúast um  hvort réttlætanlegt sé að fáir aðilar ráði 

yfir svona stórum hluta af sameign þjóðarinnar en sumir hagfræðingar og útgerðamenn benda 

á að hámarksaflahlutdeild hindri frekari hagræðinu í greininni og takmarki samkeppnishæfni 

stóra sjávarútvegsfyrirtækja á alþjóðamarkaði (Agnarsson, Matthiasson og Giry, 2016; Byrne, 

Agnarsson, Davidsdottir og Oostdijk, 2020). Mynd númer sjö sýnir öðruvísi þróun en sem hefur 

verið rædd hér að ofan. Staðvirt uppreiknað söluvirði þessa aflaheimilda hefur þrefaldast 

fiskveiðiárin 2000/2001 (frá 30 milljörðum í 90 milljarða).  
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Staðan er þannig í dag að Páll Magnússon lagði fram frumvarp þann 27. nóvember árið 

2020. Þar er talað um að breyta lögum um stjórn fiskveiða, nr.116/2006. 1.gr. frumvarpsins 

hljómar eftirfarandi: 

Við 3. mgr. 13. gr. laganna bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Kaupi einstakur aðili, 
sem fyrir á fiskiskip með aflahlutdeild, eignarhlut í útgerð, sem á fiskiskip með aflahlutdeild, 
skal leggja hlutfall kaupanda í aflahlutdeild seljanda saman við þær heimildir sem hann á 
fyrir. Telst sú heildaraflahlutdeild tilheyra kaupanda í skilningi 1. og 2. mgr. og sætir þeim 
takmörkunum sem þar er kveðið á um. (þingskjal nr. 436/2020-2021. Frumvarp til laga) 

Ef frumvarpið verður að lögum verður lögaðilum eða einstaklingum gefið tækifæri á að 

komast undir hámarksaflahlutdeild fyrir lok fiskveiðiársins 2025/2026. Í greinagerð þessa 

frumvarps á þetta að tryggja eðlilega samkeppni og reynt sé að taka af vafann sem hefur 

myndast í kringum þessi lög seinustu ár (þingskjal nr. 436/2020-2021. Frumvarp til laga). Ljóst 

er að þetta gæti haft umtalsverð áhrif á sjávarútvegin á næstu árum ef þetta fer í gegnum 

Alþingi en þetta mál er í nefnd.  
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5.2 Viðskipti með aflamark 
Undirkaflinn byrjar á að fjalla um niðurstöðurnar úr viðtölunum. Þessa niðurstöður fjalla meðal 

annars um kosti, galla og ferlið við framsal aflamarks. Farið verður í þær breytingar sem hafa 

átt sér stað og að lokum verða fimm stærstu fyrirtækin ásamt tengdum aðilum skoðuð.  

Kostir og gallar 
Fjallað hefur verið um kosti og galla við framsal aflamarks í bæði stöðu þekkingar og í 

niðurstöðunum úr viðtölunum. Í viðtölunum voru nefndir kostir eins og minnka umframafla  og 

hægt væri að mæta mismunandi aflasamsetningu. Nýliðun kom einnig fram í viðtölunum og þar 

var nefnd að aflahlutdeild sé dýr fjárfesting þess vegna getur kaup á aflamarki brúað bilið og 

rannsóknir hafa sýnt að svo sé. Seinasta kosturinn sem var nefndur var að láta markaðslögmál 

ráða og ýttir undir áframhaldandi hagræðingu. Öll þessi atriði eiga við fræðigreinar sem voru 

nefndar í stöðu þekkingar (Chambers og Carothers, 2017; Chambers, Helgadóttir og Carothers, 

2017; Woods, Bouchard, Holland, Punt og Marteinsdóttir, 2015). Gallarnir voru að hækkandi 

verð á aflamarki  getur dregið úr getu minni útgerða að kaupa það. Margir þættir geta haft áhrif 

á verð t.d. veðurfar, afurðaverð og mikil veiði á einstökum tegundum. Mismunandi veiðigeta 

skipa getur haft áhrif en skip með mikla veiðigetu geta ýtt upp verðinu. Gallar eins og að 

framseljandi stjórni afkomu aðra útgerða og aflamark fari úr sjávarbyggðum hefur allt verið 

nefnt í stöðu þekkingar (Chambers og Carothers, 2017; Chambers, Helgadóttir og Carothers, 

2017; Kokorsch og Benediktsson, 2018). Veiðiskyldan (þarf að veiða 50% af endanlegri úthlutun) 

var nefnd sem takmarkandi þáttur á framboði aflamarks og það geti haft áhrif á nýliðun 

fyrirtækja í sjávarútvegi.  
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Hvert er ferlið við framsal á aflamarki 
Mynd tíu sýnir ferlið við framsal aflamarks. Í grunninn eru tvær leiðir bæði í gegnum 

kvótamiðlara og í gegnum beina samninga. Tilkynna þarf framsalið til Fiskistofu með 

upplýsingum um magn, verð o.s.frv.. Ferlið tekur yfirleitt einn dag en með tilkomu rafræna 

skráningar hefur þetta gengið hraðar fyrir sig.  

 

Mynd 10: Ferlið við framsal aflamarks. 

Breytingar á framsali aflamarks 
Áður en lengra er haldið í þessum kafla verður að taka fram eins og gert var í niðurstöðunum 

að hér er um að ræða tölur sem gera ekki ráð fyrir því að útgerðir eða fyrirtæki séu tengd. 

Eitthvað af færslum milli skipa ekki innan sömu útgerðar geta verið í fyrirtækjum sem tengjast í 

gegnum eignarhald.  

Mynd þrjú sýnir að framsal á aflamarki er töluvert hvort sem það eru færslur innan eða milli 

útgerða. Fiskveiðiárið 2000/2001 sker sig töluvert úr. Tölurnar eru í samræmi við aflahefti 

Fiskistofu sem gefið var út árið 2001. Erfitt er að reyna útskýra af hverju þetta átti sér stað að 

því þetta var bæði í þorski og í öðrum tegundum, en í aflahefti Fiskistofu var nefnt að 

þorskveiðar höfðu verið minni en búist var við. Kvótaþing starfaði þangað til í maí árið 2001 og 

spurning hvort það hafi haft áhrif en það virðist ekki vera þegar aflaheftið er skoðað (Fiskistofa, 

2001). Ekki má sjá á niðurstöðunum að Kvótaþing hafi haft hamlandi áhrif á markaðinn í kringum 

aflamark á tölum að sjá. Á fiskveiðiárunum 2007/2008 til 2011/2012 virðast hafa dregið aðeins 

úr virkni markaðsins (færslur milli útgerða bæði þorskur og aðra tegundir fara undir 100 þúsund 

þorskígildistonn) en það skýrist líklega af litlum aflaheimildum í þorski en sú tegund er alltaf 
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með hæstu færslurnar (kringum 38% yfir tímabilið sem var skoðað, miðað við þorskígildi). Gengi 

krónurnar var veikt eftir hrun sem veldur hækkun á aflaverðmætum sem getur hækkað verð 

aflamarks eins og nefnt var í viðtölunum. Færslurnar hafa aukist síðan fiskveiðiárið 2012/2013 

og eru að nálgast það sem þær voru í kringum aldarmótin. Færslur innan sömu útgerðar hafa 

minni sveiflur eins og búast má við en meiri sveiflur voru á milli útgerða á tímabilinu sem var 

skoðað. Færslur innan sömu útgerða minnka vegna minni þorskheimilda en hlutfallslega minna 

en milli útgerða. 

Færslurnar í hlutfallslegu samhengi á mynd fjögur sést að aflamarkskerfið er töluvert 

umfangsmeira þegar kemur að aflamarksfærslum (kringum 87%) en í krókaaflamarkskerfið 

(kringum 13%) eins og má við að búast. Passa verður að skoða þetta í hlutfallslegu samhengi. 

Lokastaða aflamarks í aflamarkskerfinu er átta sinnum meiri en krókaaflamarkskerfinu eins og 

sést á mynd fjögur (miðað við þorskígildi). Raunveruleg velta á aflamarki er meiri í 

krókaaflmarkskerfinu eins og sést á töflu þrjú. Þar má sjá að færslur innan sömu útgerðar eru 

umfangsmeiri í aflamarkskerfinu (kringum 32%) enda oft stærri fyrirtæki sem hafa fleiri skip til 

umráða. Veltan innan sömu útgerða í krókaaflamarkskerfinu er í kringum 14%. Veltan ekki innan 

sömu útgerðar er meiri í krókaaflamarkskerfinu (kringum 52%) og hefur verið að aukast 

undanfarinn ár en er í kringum 33% í aflamarkskerfinu. Niðurstöðurnar eru í samræmi við 

rannsókn sem var gerð árið 2019. Rannsóknin fjallaði um að ástæðan fyrir meiri virkni á markaði 

fyrir aflahlutdeild og aflmarks í krókaaflamarkskerfinu tengdist því hversu seint 

krókaaflamarkskerfið var tekið upp (Oostdijk, Santos, Agnarsson og Woods, 2019). 

 Ljóst er að umtalsvert magn af aflamarki er að flæða á milli útgerða. Á mynd fimm var þetta 

sett í samhengi við uppreiknað söluvirði. Passa þarf að bera ekki saman uppreiknað söluvirði 

sem eru á milli skipa innan sömu útgerða enda koma þau ekki fram í söluverðmætum þar sem 

ekki eiga sér stað viðskipti með fjármagn enda sama fyrirtækið. Að auki er þetta miðað við 

uppreiknað söluvirði þannig að söluverðmætin eru lægri en heildarverðmæti enda þurfa 

fyrirtækin að hafa möguleika á að skapa sér tekjur. Tölurnar á fiskveiðiárinu 2000/2001 voru 

öðruvísi þegar kemur að söluverðmætum þar sem Fiskistofa tók einungis við upplýsingargjöfinni 

eftir að Kvótaþing var lagt niður. Uppreiknað söluvirði þessa aflamarks hækkaði vegna veikrar 

stöðu krónurnar í kringum efnahagshrunið. Í rauninni hefur verið stígandi í uppreiknuðu 

söluvirði framseld aflamarks á því tímabili sem var skoðað enda byggist útreikningar á 

uppreiknuðu söluverðmætum á meðaltali aflaverðmæta. Uppreiknað söluvirði fór úr tæpum 50 
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milljörðum í rúmlega 80 milljarða sem er umtalsverð hækkun og sýnir töluvert aðra mynd en 

magnið. Þorskurinn er umtalsverður hluti af þessum viðskiptum bæði þegar horft er á magn og 

verð. Söluverðmætin hafa haldist nokkuð stöðug miðað við aukningu í uppreiknuðu söluvirði 

nema fiskveiðiárið 2000/2001 eins og nefnt var. Söluverðmæti aflamarks á þorski er 

umtalsverður hluti af uppreiknuðu söluvirði þessa aflaheimilda og er rúmlega 80% fiskveiðiárin 

2005/2006 til 2010/2011. Lítið aflamark í þorski á þessum tíma gætu mögulega haft áhrif verð 

aflamarks ásamt öðru. Söluverðmæti aðra tegunda en þorsks sýna svipaða þróun. Mynd fjögur 

sýnir að aflamark í þorskígildum fellur á þessum tíma í aflamarkskerfinu þannig spurningin er 

hvort það hafi líka haft áhrif. Breytingar voru einnig á gengi krónurnar eftir hrun eins og hefur 

verið talað var um, það ætti ekki að hafa áhrif þar sem uppreiknað söluvirði ætti að hækka líka. 

Spurningin er samt hvort eftirspurnin eftir aflamarki hafi aukist með tilkomu hærri 

aflaverðmæta og það hækki söluverðið á aflamarki. Strandveiðarnar hófust árið 2009 sem leiddi 

til þess að margir aðilar komu inní veiðarnar og margir aðilar keyptu aflamark til að lengja 

tímabilið sem gæti skýrt þessa hækkun á verði í kringum 2009 (Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans 

á Akureyri, 2017). Erfitt er að benda á einn ákveðinn þátt en líklega er þetta samblanda af 

mörgum þáttum.  

Meiri virkni er í flutningi á aflamarki í krókaaflsmarkskerfinu seinustu ár sem er í takt við 

rannsókn sem var gerð 2019 og sagt var frá í stöðu þekkingar. Í þeirri rannsókn var gagnrýnt að 

erfitt hefur verið að tengja verð og verðmæti inní umræðuna vegna persónuverndarlaga. Þess 

vegna getur verið flókið að draga ályktanir út frá þeim niðurstöðum sem hér koma fram. 

Töluverður munur getur verið á milli t.d. kerfa og fyrirtækja sem erfitt er að greina. Rannsóknir 

hafa sýnt að það virðist vera óskilvirkni á þessum markaði og það virðist tengjast vöntun á 

upplýsingum varðandi verð og tengsl aðila (Oostdijk, Santos, Agnarsson og Woods, 2019). Þetta 

er ekki ný gagnrýni en um þetta snérust oft sjómannaverkföllin fyrir aldarmót og Kvótaþing var 

stofnað til að reyna auka gangsæi og flæði upplýsinga (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 62; Lög 

um Kvótaþing nr. 11/1998). Einnig hefur verið gagnrýnt að erfitt sé fyrir minni útgerðir og nýliða 

í greininni að komast að vegna þess að verðið á aflamarki og aflahlutdeild sé hátt (Chambers og 

Carothers, 2017; Chambers, Helgadóttir og Carothers, 2017). Strandveiðin átti að vera svar við 

ákalli um eðlilega nýliðun í sjávarútvegi en þegar tölurnar eru skoðaðar sést að söluverðmæti á 

aflamarki þorsk voru oft yfir 80% af uppreiknuðu söluvirði aflamarksins í kringum stofnum 

strandveiðanna, sem gat leitt til þess að erfitt er fyrir lítil fyrirtæki með litla veiðigetu að stunda 
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arfbærar veiðar. Uppreiknað söluvirði hefur þó sína annmarka en hægt er að skoða þá í 

niðurstöðunum. 

Umsvif fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjanna og tengdra aðila (í 
gegnum eignarhald) á markaði fyrir aflamark fiskveiðiárin 2012/2013-
2019/2020 
Áhugavert er í niðurstöðunum að ekki eru öll stóru fyrirtækin og tengdir aðilar með meira 

aflamark í öllum tegundum en þau fengu úthlutað. Fyrirtækin hafa þó yfirleit endað fiskveiðiárið 

með meira af aflamarki í þorski (nema Útgerðarfélag Reykjavíkur hf). Ber að varast að draga 

ályktanir um fyrirtækin Nesfiskur ehf eða Rammi hf enda voru þeir bara eitt fiskveiðiár á 

listanum og þessar tölur geta gefið skakka mynd af eðlilegum aflamarksfærslum. Fyrirtækin 

virðast hafa tilhneigingu að stunda viðskipti með aflamark sem er eðlilegt en halda eftir 

aflamarki í þorski eða jafnvel bæta í það. Hér að neðan verður farið í tilhneigingar hjá hverju 

fyrirtæki fyrir sig en litið verður á stóru myndina en breytingar geta verið á milli ára. Hér er bara 

fjallað um mismuninn á milli framselds aflamarks og keypts. Þannig ef höfundur skrifar að 

fyrirtækið hafi framseld 5 þúsund t gætu þeir hafa keypt 10 þúsund t en framseld 15 þúsund t. 

Ber að hafa í huga að tengdir aðilar í verkefninu eins og hefur verið kynnt miðast við 50% 

eignarhald en höfundur tekur ekki afstöðu hvort raunveruleg yfirráð eru til staðar, hægt er að 

sjá lista yfir tengda aðila í viðauka fimm. Færslur innan sömu útgerða eða á milli tengda aðila 

eru ekki með í þessari umræðu. Passa verður að þorskígildisstuðlar geta gefið skakka mynd af 

raunvirði aflamarksins þar sem stuðlarnir eru reiknaðir fyrir 15. júlí ár hvert og miðast við 

tímabilið 1. maí til 31. apríl (Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006). 

Brim hf var eitt af fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum öll fiskveiðiárin sem voru 

skoðuð (miðað við lokastöðu aflamarks) og umfjöllunin hér mun snúa að því tímabili. Töluverð 

viðskipti voru með þorsk og eru bæði að framselja aflamark og kaupa það. Þeir hafa líka framselt 

töluvert af aflamarki í þorski í rússneskri lögsögu sem þeir hafa fengið úthlutað (rúmlega 2 

þúsund t). Brim hf framseldi rúmlega 5 þúsund þorskígildistonn af ýsu, 6 þúsund 

þorskígildistonn af grálúðu og 1 þúsund þorskígildistonn af  djúpkarfa en keyptu 3 þúsund 

þorskígildistonn af ufsa og 2 þúsund þorskígildistonn af karfa. Dótturfyrirtæki Brims hf voru ekki 

virk á tímabilinu sem var skoðað. 
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Fjallað verður um Samherja hf og tengda aðilar sem eina heild enda voru fyrirtækin í eigu 

Samherja hf allt tímabilið nema Snæfell ehf en þeir voru fyrirferða litlir á markaði fyrir aflamark. 

Eftirfarandi umfjöllun verður um allt tímabilið. Samherji hf voru umfangsmiklir í kaupum á 

aflamarki í þorski og töluvert af viðskiptunum voru með aflamark í norskri og rússneskri lögsögu. 

Þeir framseldu tæp 2 þúsund þorskígildistonn af ýsu, 2 þúsund þorskígildistonn af skarkola, 2 

þúsund þorskígildistonn af makríll, tæp 3 þúsund þorskígildistonn af grálúðu en keyptu 3 

þúsund þorskígildistonn af ufsa. 

FISK-Seafood var eitt af fimm stærstu fyrirtækjunum (miðað við lokastöðu aflamarks) allt 

tímabilið sem var skoðað. Komið hefur fram að FISK-Seafood var að kaupa til sín 6 hundruð t af 

aflamarki í þorski að meðaltali yfir þetta tímabil. Keyptu til sín 1,6 þúsund þorskígildistonn af 

ufsa en hafa framseld tæp 14 þúsund þorskígildistonn af grálúðu á því tímabili sem var skoðað. 

Dótturfyrirtæki FISK-Seafood voru ekki virk á þessum tíma. 

Útgerðarfélag Reykjavíkur var eitt af fimm stærstu fyrirtækjunum (miðað við lokastöðu 

aflamarks) fiskveiðiárin 2012/2013 til 2017/2018. Útgerðarfélag Reykjavíkur hf og tengdir aðilar 

framseldu meiri þorsk frá sér á tímabilinu eða 4 hundruð t að meðaltali. Fyrirtækið kaupir til sín 

tæp 3 þúsund þorskígildistonn af ufsa, 10 þúsund þorskígildistonn  af grálúðu, tæp 3 þúsund 

þorskígildistonn af djúpkarfa en framselja 1 þúsund þorskígildistonn af skarkola. Ögurvík ehf 

sem var dótturfyrirtæki Útgerðafélags Reykjavíkur fiskveiðiárin 2015/2016 til 2017/2018 keypti 

einnig til sín 1,5 þúsund þorskígildistonn af ufsa og 2,2 þúsund þorskígildistonn af grálúðu. 

Nesfiskur ehf var eitt af fimm stærstu fyrirtækjunum (miðað við lokastöðu aflamarks) 

fiskveiðiárið 2018/2019. Fjallað verður um dótturfyrirtækin sem hluti af heildinni (lítið um 

viðskipti). Nesfiskur ehf var umfangsmikil í viðskiptum á þorski fiskveiðiárið 2018/2019 og 

keyptu 2,8 þúsund t. Þeir keyptu einnig 7 hundruð þorskígildistonn af ufsa og 3 hundruð 

þorskígildistonn af karfa. 

Rammi hf var eitt af fimm stærstu fyrirtækjunum (miðað við lokastöðu aflamarks) 

fiskveiðiárið 2019/2020. Fjallað verður um dótturfyrirtækin sem hluti af heildinni (lítið um 

viðskipti). Rammi keypti til sín 4 hundruð t af þorski fiskveiðiárið 2019/2020 en sú aukning kom 

aðallega frá aflamarki úr norskri lögsögu. Framseldu 5 hundruð þorskígildistonn af ýsu, 6 

hundruð þorskígildistonn af grálúðu og 6 hundruð þorskígildistonn af djúpkarfa.  
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Erfitt er að rökstyðja eða draga ályktanir um hvað liggur á bakvið þessa færslur en 

aflamarksfærslur á ýsu, ufsa og karfa gætu verið vegna mismunandi aflasamsetningu sem kallar 

kaup aflamarks til að koma á móts við meðaflann eins og kom fram í viðtölunum og stöðu 

þekkingar. Þetta geta líka verið tilraunir að búa til pláss fyrir aðrar tegundir svo fyrirtækin fara 

ekki yfir kvótaþakið. Færslur hinsvegar á grálúðu, djúpkarfa og úthafskarfa virðast vera 

markvissari og benda til þess að fyrirtæki séu að framselja aflamark frá sér í töluverðu magni. 

Veiðar á þessum tegundum er töluvert frábrugðnar hefðbundnum botn- og flatfiskveiðum þar 

sem minna er af meðafla vegna þess að þær fara að mestu fram í landgrunnshlíðum þar sem 

minna er af botnfiski t.d. þorski og ýsu (Hreiðar Þór Valtýsson, 2017; Hörður Sævaldsson og 

Hreiðar Þór Valtýsson, 2017).  Aflamark á þessum tegundum hefur dregist töluvert saman á 

seinustu áratugum, megnið fer í sjófrystingu og mikið er flutt beint til Asíu (Hagstofan, e.d.-a; 

Hörður Sævaldsson, 2017). Líklega er þetta þá dæmi um sérhæfingu fyrirtækja og Útgerðarfélag 

Reykjavíkur hf velji frekar að kaupa til sín aflamark í grálúðu, úthafskarfa og djúpkarfa en lætur 

frá sér þorsk á móti meðan önnur fyrirtæki á þessum lista leggja frekar áherslu á botnfiskveiðar 

og vinnslu. Einnig má bæta við að Útgerðarfélag Reykjavíkur var eina fyrirtækið sem bætti við 

sig þorskígildistonnum af þessum tegundum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020 í gegnum 

framsal á aflmarki, fyrirtækið hefur einnig rekið frystitogara seinustu ár sem stunda miklar 

veiðar á þessum tegundum (Fiskistofa, 2021b).  

Vísbendingar eru um að fyrirtæki séu að færa aflamark á milli til sérhæfingar og ætti það 

ekki að koma á óvart. Aflamarkskerfið eins og hefur verið fjallað um byggði á þeirri hugmynd að 

aflaheimildir ættu að fara til þeirra aðila sem geta nýtt þær á sem hagkvæmastan hátt. 

Undanfarinn ár og áratugi hafa fyrirtækin einnig fjárfest mikið í uppbyggingu á vinnslubúnaði 

og togurum sem bjóða uppá bestu mögulega meðferð á ferskum botnfiski, þannig að ekki er 

óeðlilegt að þau reyni að sækja sér meira af aflamarki í þorski en 12% hámarksaflahlutdeild í 

tegundinni (framseld aflamark telur með) getur takmarkað þann flutning enda eiga öll þessi 

fyrirtæki mikið af þorskaflaheimildum (Helgi Áss Grétarsson, 2011, bls. 57-58). Ef tölurnar eru 

settar í hlutfallslegt samhengi eins og í töflu fimm sést tilhneiging fyrirtækjanna betur. Þar sést 

að fyrirtæki (og tengdir aðilar) eins og Brim hf (4% að meðaltali), FISK-Seafood (4% að 

meðaltali), Samherji hf (4% að meðaltali), Nesfiskur ehf (24% fiskveiðiárið 2018/2019) og 

Rammi hf (4% fiskveiðiárið 2019/2020) eru með jákvæða veltu í þorski en Útgerðarfélag 

Reykjavíkur hf er með neikvæða veltu (-10% að meðaltali fiskveiðiárin 2012/2013- 2017/2018). 
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Meðaltalsveltan hjá öllum er jákvæð velta uppá 2% í þorski. Í öllum tegundum (miðað við 

þorskígildistonn) skiptast fyrirtækin í tvö flokka. Fyrirtækin Brim hf (1% að meðaltali), 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf (8% að meðaltali fiskveiðiárin 2012/2013-2017/2018) og Nesfiskur 

ehf (18% fiskveiðiárið 2018/2019) eru með jákvæða veltu en fyrirtækin FISK-Seafood ehf (-6% 

að meðaltali), Samherji hf (-1% að meðaltali) og Rammi hf (-5% að meðaltali fiskveiðiárið 

2019/2020) erum með neikvæða veltu. Meðaltalsveltan hjá öllum fyrirtækjunum er jákvæð 

uppá 1%. Tölurnar sýna að ekki er um að ræða umtalsverðar breytingar á lokastöðu aflamarks 

fyrirtækja en það er spurning hvort lög um hámarksaflahlutdeild sé að hamla frekari kaup á 

aflamarki en fyrirtækin virðast nota nýtingarréttinn sinn þó að færslur eigi sér stað á milli 

tegunda.  
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6 Samantekt 
Í verkefninu var reynt að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig nota fimm stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækin og tengdir aðilar nýtingaréttin sinn fiskveiðiárin 2012/2013 til 

2019/2020? Ef horft er á stóru myndina hafa aflamarksfærslur verið í kringum 200-300 þúsund 

þorskígildistonn á ári og uppreiknuð söluvirði aflamarksfærslna hefur verið á bilinu 38 til 80 

milljarða síðan fiskveiðiárið 2000/2001. Hafa verður í huga að hægt er að framselja sama tonnið 

mörgum sinnum. Fimm stærstu fyrirtækin og tengdir aðilar virðast hafa mismunandi hvata 

þegar kemur að viðskiptum á aflamarki. Hvatarnir geta verið sérhæfing í botnfiskvinnslu á þorski 

og fyrirtækin skipta þá öðrum tegundum út fyrir þorsk. Önnur leggja áherslu á djúpsjávarveiðar 

á grálúðu og úthafskarf en leigja þá frá sér þorsk. Fyrirtækin þurfa einnig að skipta eða kaupa 

aflamark vegna árstíðabundinna sveiflna á aflanum eða aflinn í ákveðnum tegundum sé meiri 

en aflamarkið sem fyrirtækin hafa til umráða. Lokastaða viðskipta á aflamarki (mismunur á 

keyptu og framseldu aflamarki, plús tala þá hefur verið keypt meira) hjá fimm stærstu 

fyrirtækjunum og tengdum aðilum eru að meðaltali 2 til 3 hundruð þorskígildistonn í öllum 

tegundum á ári (kringum 6 hundruð t í þorski) sem er u.þ.b. 1 til 2% af aflamarksstöðu 

fyrirtækjanna í lok fiskveiðiársins. Annmarkar í þessu verkefni snérust um tengda aðila en erfitt 

er að meta hvort raunverulega yfirráð séu til staðar og þess vegna var ákveðið að taka afstöðu 

um tengda aðila í gegnum eignarhald. Aðrir annamarkar voru þeir að verð fylgdi ekki 

aflamarksfærslum vegna persónuverndarlaga sem hamlar því að hægt sé að tala um 

söluverðmæti þess aflamarks sem fyrirtækin kaupa til sín og hvort skip séu að færa aflamark á 

milli sín í skiptum. Þorskígildisstuðlar eru reiknaðir einu sinni á ári og miðast við tímabilið 1. maí 

til 31. apríl. Skekkjur geta orðið vegna þess að verðmæti tegunda breyst á milli árstíma sem 

getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Uppreiknað söluvirði er reiknað út frá meðaltalsverði 

aflaverðmæta (kr/kg) yfir fiskveiðiárið sem er margfaldað með aflamarksfærslunum. 

Aflaverðmæti geta þó verið breytilega eftir árstíðum, meðhöndlun á afla og 

stærðarsamsetningu sem getur skekkt niðurstöðurnar. Frekari rannsóknir gætu skoðað hvort 
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fyrirtæki séu að notfæra sér viðskipti á aflamarki til frekari sérhæfingar eða rannsaka minni 

fyrirtæki í heildstæða aflamarkskerfinu svo hægt væri að bera það saman við þessa rannsókn. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 
Spurningalisti og óunnin svör. 

Hvaða kosti og galla sérðu við framsal á aflamarki (leigukvóta)?  

Viðmælandi eitt: Kostir: Sveigjanleiki í aflasamsetningu og þar með minni umframafli og 

hægt að laga kvótann að veiðum. Meiri möguleikar fyrir nýjar útgerðir að byrja þar sem þær 

geta leigt sér heimildir án stórrar fjárfestingar. Markaðslögmál leiða til hagkvæmni í 

sjávarútvegi. 

Ókostir: Þrýstingur á verð getur ýtt smærri útgerðum af markaðnum. Aflamark getur horfið 

úr brothættum byggðum Leigusali getur haft mikla stjórn á afkomu leigutaka. 

Viðmælandi tvö: Í dag er framsal 50 prósent. Eigendur kvóta verða því að veiða helming 

úthlutaðar kvóta á bátum sínum, sem er bara sjálfsagt. Kostir og gallar, er ekki viss. 

Viðmælandi þrjú: Erfitt að meta kosti og galla. Framsalið takmarkast vegna 50 % veiðiskyldu 

en best væri að framboðið á aflamarki væri meira. 

Hvernig finnst þér þróun framsals á aflamarki (leigukvóta) hafa verið á seinustu árum eða 

áratugum með tilliti til magns og verðs?  

Viðmælandi eitt: Mikil munur milli hagkvæmni skipa í krókaaflamarki gerir það að verkum 

að skip með mikla veiðigetu þrýsta upp verðinu á krókaaflamarki og erfiðara verður fyrir mjög 

litla báta að standa undir kaupum á heimildum. Skipum hefur verið að fækka og heimildir hafa 

verið að safnast á fárra hendur. Mögulega hefur dregið saman í nýliðun í greininni. 

Viðmælandi tvö: Fyrir svona ca. 15 árum þá var framsalið þannig að, ef þú leigðir aðrar 

tegundir inn,  þá gastu látið úthlutaða tegund á bátnum frá þér (mig minnir að þetta sé rétt hjá 

mér). 

Viðmælandi þrjú: Greiðslugeta skipa virðist vera orðin meiri sumir kaupa aflamark þó verðið 

sé hátt en engin einsleitt áberandi þróun hefur verið undanfarin ár. 
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Hvaða áhrifaþættir hafa mest áhrif á eftirspurn og framboð eftir aflamarki (leigukvóta) að þínu 

mati?  

Viðmælandi eitt: Samsetning veiða hefur áhrif t.d. núna er ýsuveiði mikil og lítið eftir að ýsu 

í kerfinu þetta þrýstir upp verði. Eins hafa markaðir mikil áhrif, ef gott verð er fyrir afurð þá er 

hærra verð á aflamarki. 

Viðmælandi tvö: Það eru svo margir þættir, veðurfar spilar stóra rullu þar inn, að mér finnst. 

Og svo bara hvað veiðist hverju sinni. 

Viðmælandi þrjú: Erfitt að nefna einn þátt veður hefur áhrif á krókaaflamark en aflabrögð 

meiri áhrif í aflamarki.  

Getur þú útskýrt ferlið sem á sér stað frá útgerðinni sem framselur aflamarkið (kvótaleiga) til 

þess sem kaupir það (t.d. tímalengd og aðilar sem koma að framsalinu)? 

Viðmælandi eitt: Þetta er mismunandi oft eru þetta bein tengsli milli útgerða og beinn 

samningur. Einnig er algengt að „kvótamiðlari“ sé milliliður. Ef samkomulag er um verð, 

millifærslur ásamt verði eru birtar á heimasíðu Fiskistofu, og magn þá er einfalt að flytja 

aflamarkið á milli. 

Viðmælandi tvö: Sá sem leigir til sín greiðir til miðlara, um leið og greiðsla kemur er fært inná 

bátinn hjá leigjanda og ég geng frá greiðslu til leigusala og venjulega er þetta bara dagurinn sem 

þetta tekur að ganga frá. Veit ekki hjá öðrum. Í dag er notast við rafrænar færslur sem flýtir fyrir 

frágangi. 

Viðmælandi þrjú: Fer eftir hver er að versla aflamarkið. Geta verið beinir samningar eða í 

gegnum miðlara. 

Að þínu mati hver eru umsvif stórra sjávarútvegsfyrirtækja á markaði fyrir aflamarki (leigukvóta) 

þegar horft er til magns? Hefur það breyst og af hverju?  

Viðmælandi eitt: Án þess að hafa skoðað þetta sérstaklega þá virðast stór fyrirtæki meira vera 

að laga aflamark sitt að veiðum en vera beint á markaði. Þetta eru því viðskipti til að laga 

samsetninguna frekar en vera að leigja til að fá inn tekjur. Ég held að þetta hafi ekki mikið breyst 

á síðustu árum. 

Viðmælandi tvö: Það er misjafnt og fer eftir árferði. Ef það er mikil veiði, þá eru þau kannski ekki 

að leigja mikið frá sér. Já það hefur breyst, skipin eru orðin stærri og fullkomnari í dag. 
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Viðmælandi þrjú: Færa töluvert aflamark held ég á milli sín tilgangurinn getur verið óljós. 

Hvaða leiðir fara stór sjávarútvegsfyrirtæki í að kaupa til sín eða selja frá sér aflamarks, er það í 

gegnum kvótamiðlara eða beint í gegnum aðrar útgerðir?  

Viðmælandi eitt: Það er misjafnt eftir útgerðum. Mér hefur sýnst það vera sjaldgæft að stórar 

útgerðir noti hreinan kvótamiðlara. Kvótamiðlari sem vinnur fyrir stórar útgerðir hefur oft mun 

stærra hlutverk en bara kvótamiðlun. 

Viðmælandi tvö: Stóru útgerðirnar eru ekki mikið að selja frá sér eignarkvóta, að ég held. Og 

þau eru alltaf til í að kaupa. Er reyndar ekki mikið með stærri útgerðirnar á mínum höndum. 

Eitthvað fer í gegnum kvótamiðlun. 

Viðmælandi þrjú: Veit það ekki alveg, ætli það sé ekki bæði.  
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Viðauki 2 
Kynnisbréf: Sæl/sæll. 

Ég heiti Theódór Óskar Þorvaldsson og er nemandi í BS. námi í sjávarútvegsfræði frá 

Háskólanum á Akureyri. Ég er núna að gera lokaverkefni við auðlindadeild og verkefnið snýst 

um framsal aflamarks (leigukvóta) hjá 25 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi. Það hefur 

lítið verið skrifað um þetta efni út frá fræðilegum sjónarhorni en tölugögn eru til staðar á 

Fiskistofu til að vinna þetta verkefni. Það verður farið yfir helstu breytingar á lagalegu umhverfi 

fiskveiða í gegnum síðasta áratug, hvernig það hefur opnað á aflamarksviðskipti, reynt að gera 

grein fyrir umfangi þeirra og kostum eða göllum sem fylgja þeim.   

Þess vegna ákvað ég að hafa samband við þig og fleiri aðila sem hafa þekkingu á þessu 

málefni. Þetta getur verið viðkvæmt umræðuefni eins og margt sem tengist kvótakerfinu. Þess 

vegna verður spurningarlisti sendur á þig og ég sendi til baka það sem verður notað. Ef þú vilt 

bæta við upplýsingum eða draga þær til baka er gefið kostur á því. Nafnið á þér eða þínu 

fyrirtæki/stofnun mun ekki koma fram í verkefninu.  

Það er mikilvægt fyrir framgang verkefnisins að fá innsýn frá fleirum en einu sjónarhorni. 

Þess vegna hef ég reynt að fá viðmælendur úr ólíkum starfstéttum innan sjávarútvegsins til að 

taka þátt í verkefninu. Ég vona að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessu verkefni með mér. Ef þér 

finnst vanta frekari upplýsingar eða vilt taka þátt í þessu máttu senda mér tölvupóst og ég sendi 

þér spurningarlistann. 

Símanúmer: 865-7911 

Netfang: ha180321@unak.is 

Kær kveðja Theódór Óskar Þorvaldsson.  
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Viðauki 3 
 
Landhelgin og fiskveiðistjórnun: Íslendingar unnu seinasta þorskastríðið við Breta árið 1976. 

Það gaf Íslendingum yfirráð yfir 200 sjómílna landhelgi og grundvöllur fyrir fiskveiðistjórnun 

skapaðist. Fiskveiðistjórnun var þarna að fá meira vægi í umræðunni sérstaklega eftir að „svört 

skýrsla“ frá Hafrannsóknastofnun kom út árið 1975, en þá átti þorskstofninn undir högg að 

sækja og Hafrannsóknastofnun vonaðist eftir í þeirri skýrslu að nú væri hægt að stjórna veiðum 

betur með tilkomu landhelginnar. Hafrannsóknastofnun taldi líka fiskiskipastólinn vera orðin 

nógu stór og það þyrfti að reyna að takmarka stækkun hans í framtíðinni (Hannes H. 

Gissurarson, 2000, bls. 12-13; Hafrannsóknastofnun, 1975). Rannsóknarráð ríkisins lét líka í sér 

heyra sama ár. Þar var bent á að hráefnið væri að verða lakara, kostnaður að aukast, sóknin að 

aukast en aflinn og verðmætin að minnka (verið að tala um þorsk). Einnig var bent á að þetta 

gæti endað eins og síldarhrunið ef ekki kæmi til fiskveiðistjórnunar (Rannsóknaráð ríkisins, 

1975, bls. 42-43). Það hafði einnig verið mikið um fjárhagslega erfiðleika í greininni og það í 

rauninni skánaði ekkert fyrr en eftir árið 1990. Fjárfestingar voru of miklar, of mörg skip og það 

leiddi til þess að stjórnvöld þyrftu að grípa inn í með t.d. gengisfellingu eða lágmarksafurðaverði.  

Allskonar sjóðir voru stofnaðir til að reyna grípa sjávarútvegin þegar illa gekk og til þess að rétta 

úr kútnum. Þó að þetta sé ekki beint hluti af fiskveiðistjórnun er þetta afleiðing af henni og hluti 

af því sem reynt var að bæta (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 54-56).  

Til að reyna að vernda mikilvæga nytjastofna setti Alþingi lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands (nr. 81/1976) en hún náði til veiða allra íslenskra skipa innan lögsögunar (óháð 

veiðarfærum, en áður hafi verið sértækari reglur um notkun botnvörpu, flotvörpu og dragnóta 

innan landhelginnar). Í fyrstu grein þessara laga var greint frá að því að markmið laganna væri 

að hámarka afrakstur fiskistofna sem hafi ekki verið í lögum um fiskveiðar áður. Erlendum 

skipum var einnig bannað að stunda veiðar innan landhelginnar en annars fór mestur hluti af 

löggjöfinni í að skilgreina á hvaða svæðum mætti stunda togveiðar (sem var í takt við eldri 

lög)(Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 80-82).  

Það gekk misvel að halda aflanum innan þeirra marka sem voru sett og það þurfti að grípa 

til frekari aðgerða. Þarna var líka farið að reyna grípa til öðruvísi fjárhagslega aðgerða og reyna 

stoppa frekari fjárfestingar eða kaup á nýjum skipum. Reynt var að gera umsóknarferlið um 
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lánveitingar frá Fiskveiðisjóði erfiðara árið 1977. Það kom einnig bylgja af reglugerðum frá 1979 

til 1981. Árið 1979 þurfti sjávarútvegsráðuneytið að samþykkja lánveitingu á nýsmíðum eða á 

eldri skipum erlendis frá. Árið 1980 var síðan sett skilyrði um að taka út skip af svipaðri stærð 

fyrir ný skip sem koma til landsins. Tvær reglugerðir voru settar fram árið 1981. Önnur snérist 

um að brúttórúmlestum ætti ekki að fjölga á milli ára, þannig að það væri bara endurnýjun á 

fiskiskipastólnum en ekki aukning og kaup á skipum erlendis frá þurftu að fá samþykki 

viðskiptaráðherra. Úreldingasjóður var einnig stofnaður árið 1980 sem átti að hjálpa til og draga 

úr fjölda fiskiskipa. Árangur aðgerðina var þó takmarkaður og skipaflotinn stækkaði áfram. 

Verðbólga var einnig há á Íslandi á þessum tíma og lán voru eftirsótt í sjávarútvegi eins og annars 

staðar. Það leiddi til frekari fjárfestingar, gengisfellingar og verðbólgu (Helgi Áss Grétarsson, 

2008, bls. 84-87). 

Skrapdagakerfið (1977-1983): Reynt var að grípa til frekari takmarkana og skrapdagakerfið 

var tekið upp árið 1977. Það snérist aðallega um að takmarka sókn skipa í þorskinn, enda 

mikilvægasta nytjategundin. Skrapdagakerfið byggði á sóknarstjórnun en skipaflotinn var 

flokkaður niður og þeim úthlutaðir dagar til þorskveiða. Það voru ákveðnir gallar við þessar 

veiðar. Erfitt var að passa uppá hámarksafla, keppt var um magn ekki gæði o.s.frv.. 

Sóknardögum fækkaði á milli ára enda fór þorskaflinn yfir ráðleggingar 

Hafrannsóknarstofnunnar á árunum 1977-1981, einnig heimilaði ráðherra meiri heildarafla en 

Hafrannsóknastofnun hafði ráðlagt þessi ár. Inngangshindranir voru einnig lágar þannig 

skipunum fækkaði ekki og fjárfestingar jukust, þannig að veiðarnar voru ennþá óarfbærar (Helgi 

Áss Grétarsson, 2008, bls. 88-101; Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 14-15). 

Hafrannsóknastofnun setti fram skýrslu árið 1979 þar sem aftur var dregin upp dökk mynd af 

þorskstofninum og síðan 1983 voru viðurkennd mistök í stofnstærðarmati 

Hafrannsóknarstofnunar á þorskinum sem leiddi til þess að töluvert ofmat var á stofninum 

(Hafrannsóknastofnun, 1979; Hafrannsóknastofnun, 1983). Á þessum árum voru einnig uppi 

umræður hagsmunaaðila að taka upp aflamarkskerfi eins og hafi verið í sérleyfisveiðunum á t.d. 

síld, þar hefði gengið betur að stjórna aflanum og gæðunum sem hann gat boðið upp á. Það var 

mikil hiti í umræðunum og hagsmunaaðilar skiptust í fylkingar (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls 

117-118).  

Útgerðamenn sem voru að gera út á botnfiskveiðar á vestfjörðum voru mótfallnir upptöku 

á heildstæðu aflamarkskerfi á meðan aðrir sem voru lengra frá frjósömum botnfiskmiðum 
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breytingar. Erfiðara var að deila út aflaheimildum á skip eða báta á botnfiskveiðum. Í 

sérleyfisveiðum var notast við aflareynslu (eins og var gert fyrir botnfisktegundir) en 

fiskskipastóllin í botnfiskveiðum var fjölbreyttari en sá í uppsjávarveiðum. Þetta var allt frá litlum 

opnum bátum (tryllum) í stóra skuttogara, þannig erfitt var að finna sanngjarna lausn sem átti 

að ganga fyrir alla (Hannes H. Gissurarson, 2000, bls. 14-15). Breytingar þurftu þó að eiga sér 

stað enda hélt flotinn áfram að stækka, erfiðlega gekk að stjórna hámarksafla, fjárfestingar 

ennþá miklar, vantraust á Hafrannsóknastofu o.s.frv. (Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 100-101). 

Innleiðing aflamarskerfisins (1984-1990): Halldór Ásgrímsson sem var sjávarútvegsráðherra 

(kjörinn 1984) og Kristján Ragnarsson sem var formaður Landssambands íslenskra 

útgerðamanna (LÍÚ) voru helstu talsmenn aflamarkskerfis á þessum tíma. Stuðningur við þá og 

þeirra hugmyndir hafði aukist enda hafi sóknamarkskerfið ekki skilað þeim breytingum sem var 

vonast til. Á sama tíma horfðu menn á sérleyfisveiðarnar sem nokkurs konar forfeður 

aflamarkskerfisins. Stuðningur við þessa hugmyndir var sérstaklega hávær á Fiskiþingi haustið 

1983, það endaði með því að breytingar á lögum nr. 81/1975 voru gerðar um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi á Íslandi stuttu seinna. Þetta var lykilskref í að skapa lagalegan grundvöll fyrir 

aflamarkskerfi á Íslandi en var umdeild og var samþykkt með einungis einu atkvæði (Hannes H. 

Gissurarson, 2000, bls. 14-17; Hannes H. Gissurarson, 2015, bls.66; Helgi Áss Grétarsson, 2008, 

bls. 120-121).  

Aflamarkskerfið fór síðan af stað 1984 en þá tóku lögin gildi. Skipin fengu þá aflahlutdeild í 

heildaraflamarkinu. Aflahlutdeild var ákvörðuð út frá aflareynslu skipa á tímabilinu 1. nóvember 

árið 1981 til 1. október árið 1983. Það voru nokkrar undantekningar á hvernig aflahlutdeild var 

ákvörðuð, sem náðu t.d. til skipa sem voru ekki við veiðar á þessu tímabili eða þurftu að fara í 

viðgerðið eða viðhald. Þetta gekk fyrsta árið en menn voru ekki alveg sammála um hversu vel. 

Gangrýnisraddir voru ennþá háværar sérstaklega á vestfjörðum. Þess vegna var ákveðið að gefa 

mönnum kost á að vera í sóknarmarkskerfinu í staðinn ef þess var óskað og menn gátu þá aukið 

aflareynsluna sína þar. Þannig árið 1995 voru tvö mismunandi fiskveiðistjórnunarkerfi í gangi. 

Sóknarmarkskerfið var einnig fýsilegur valkostur að mati marga til að reyna auka við 

aflahlutdeild sína fram að 1988 en þá voru breytingar á lögunum sem þrengdu verulega á að 

nota sóknarmark til að auka aflareynslu sína til þess að ná í meiri aflahlutdeild (Hannes H. 

Gissurarson, 2000, bls. 17-19; Helgi Áss Grétarsson, 2008, bls. 120-123).  
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Viðauki 4 
Þetta eru tölurnar sem standa á bakvið útreikning á mynd átta og töflu fimm. Hægt er að sjá 

hvaða fyrirtæki eru taldir sem tengdir aðilar með eignarhaldi í viðauka fimm. Miðast er við 

eignarhluta sem er er yfir 50%. ÚR stendur fyrir Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.   

Tafla 6: Aflamarksfærslur fimm stærstu fyrirtækja og tengdra aðila með eignarhaldi á fiskveiðiárunum 
2012/2013 til 2019/2020. 

Fyrirtæki: Fiskveiðiár: 

Allar tegundir til 
sín 
(þorskígildistonn) 

Allar tegundir frá 
sér 
(þorskígildistonn) 

Þorskur 
til sín 

Þorskur 
frá sér 

Brim hf 2012/2013 
                                    
3.205  

                                  
3.000  

                   
1.407  

                          
594  

Brim hf 2013/2014 
                                    
5.219  

                                  
3.622  

                   
2.493  

                     
1.589  

Brim hf 2014/2015 
                                    
7.820  

                               
10.772  

                   
3.214  

                     
3.006  

Brim hf 2015/2016 
                                    
4.163  

                                  
2.877  

                   
1.580  

                          
635  

Brim hf 2016/2017 
                                    
3.240  

                                  
2.908  

                   
1.578  

                          
633  

Brim hf 2017/2018 
                                    
6.508  

                                  
5.166  

                   
2.763  

                     
2.542  

Brim hf 2018/2019 
                                    
8.518  

                                  
7.724  

                   
2.094  

                     
2.169  

Brim hf 2019/2020 
                                 
11.179  

                               
11.612  

                   
5.213  

                     
5.533  

FISK-Seafood 2012/2013 
                                    
1.067  

                                  
1.062  

                           
57  

                          
458  

FISK-Seafood 2013/2014 
                                         
415  

                                      
566  

                        
243  

                          
301  

FISK-Seafood 2014/2015 
                                         
413  

                                  
3.316  

                           
35  

                          
728  

FISK-Seafood 2015/2016 
                                    
2.450  

                                  
4.449  

                   
1.690  

                          
650  

FISK-Seafood 2016/2017 
                                    
2.743  

                                  
2.873  

                   
2.259  

                                 
0 

FISK-Seafood 2017/2018 
                                    
2.608  

                                  
5.779  

                        
846  

                          
889  

FISK-Seafood 2018/2019 
                                    
6.103  

                                  
5.239  

                   
3.173  

                          
922  

FISK-Seafood 2019/2020 
                                    
7.756  

                                  
8.823  

                   
6.289  

                     
5.725  

Samherji hf 2012/2013 
                                    
2.435  

                                  
3.327  

                   
2.035  

                          
904  

Samherji hf 2013/2014 
                                    
4.549  

                                  
2.773  

                   
2.543  

                     
1.776  
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Samherji hf 2014/2015 
                                    
4.579  

                                  
2.731  

                   
2.247  

                          
563  

Samherji hf 2015/2016 
                                    
3.280  

                                  
4.973  

                   
1.561  

                     
1.716  

Samherji hf 2016/2017 
                                    
2.556  

                                  
5.179  

                   
1.397  

                          
624  

Samherji hf 2017/2018 
                                    
6.060  

                                  
5.006  

                   
3.299  

                          
936  

Samherji hf 2018/2019 
                                    
6.825  

                                  
3.967  

                   
2.118  

                     
1.457  

Samherji hf 2019/2020 
                                    
3.296  

                                  
6.831  

                   
2.324  

                     
2.077  

ÚR 2012/2013 
                                    
3.778  

                                  
3.465  

                        
848  

                     
1.946  

ÚR 2013/2014 
                                    
3.463  

                                  
3.931  

                   
1.173  

                     
1.865  

ÚR 2014/2015 
                                    
5.913  

                                  
3.589  

                        
341  

                          
545  

ÚR 2015/2016 
                                    
5.939  

                                  
3.072  

                        
926  

                     
1.041  

ÚR 2016/2017 
                                    
8.286  

                                  
3.708  

                        
391  

                     
1.106  

ÚR 2017/2018 
                                 
11.846  

                                  
6.796  

                   
2.293  

                     
1.878  

Nesfiskur 
ehf 2018/2019 

                                    
7.642  

                                  
3.887  

                   
4.523  

                     
1.706  

Rammi hf 2019/2020 
                                    
2.749  

                                  
3.607  

                   
1.850  

                     
1.420  

 Meðaltal: 
                                    
4.894  

                                  
4.582  

                   
2.025  

                     
1.498  

 Hámark: 
                                 
11.846  

                               
11.612  

                   
6.289  

                     
5.725  

 Lágmark: 
                                         
413  

                                      
566  

                           
35  

                                 
-  
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Viðauki 5 
Brim hf. Norðurgarði 1, 101 Reykjavík (HB Grandi þangað til ágúst 2019). 

Brim hf er eitt af fimm stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum fiskveiðiárin 2012/2013 til 

2019/2020. Ársreikningar skoðaðir á tímabilinu 2012 til 2020. 

Móðurfyrirtæki: Engin með yfir 50% eignarhluta í Brim hf á þessu tímabili sem er skoðað. 

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar Brim á þær: Ögurvík. Telst með í fiskveiðiárið 

2018/2019. Fiskvinnslan Kambur hf og Grábrók ehf keypt í október 2019. Telur með í 

fiskveiðiárið 2019/2020. Fiskvinnslan Kambur hf á 100% af hlutfé í Grunnur ehf. Grunnur á síðan 

100% af hlutfé í Stapavík. Hægt er að sjá nánari útlistun í töflunni hér fyrir neðan.  

Tafla 7: Brim hf og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020 (Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: 
Eignarhluti (á seinasta ári sem er 

skoðað): Aflaheimildir: 
Blámar ehf 2018-2019 100% Nei 

Norðanfiskur ehf 2014-2019 100% Nei 
Vignir G. Jónsson ehf 2013-2019 100% Nei 

Ögurvík ehf 2019-2020 100% Já 
Icelandic Japan KK 2019-2020 100% Nei 

Icelandic Hong Kong Ltd 2019-2020 100% Nei 
Icelandic Chine Trading 

Co. Ltd. 2019-2020 100% Nei 
Gjörvi ehf 2019-2020 100% Nei 

Seafood Sercives ehf 2019-2020 100% Nei 
Grandi (Chile) Limitada 2010-2019 100% Nei 
Fiskvinnslan Kambur hf 2020 100% Já 

Grábrók ehf 2020 100% Já 
Stofnfiskur hf 2010-2013 65% Nei 

Stofnfiskur Ireland Ltd 2010-2013 100% Nei 
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FISK-Seafood ehf. Háeyri 1, 550 Sauðarkrókur. 

Eru á listanum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020. Ársreikningar skoðaðir á tímabilinu 

2012 til 2019. Það vantar ársreikninga fyrir árið 2020.  

Móðurfyrirtæki: Kaupfélag Skagfirðinga með nánast 100% eignarhluta öll árin. Kaupfélagið er 

ekki með aflaheimildir í gegnum aðra útgerðir en Fisk-Seafood ehf.  

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar FISK-Seafood á þær: Soffanías Cecilsson ehf  telst með 

í fiskveiðiárið 2018/2019. Hægt er að sjá nánari útlistun hér fyrir neðan. 

Tafla 8: FISK-Seafood og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020 (Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: Eignarhluti (á seinasta ári sem er 
skoðað): Aflaheimildir: 

Soffanías Cecilsson hf 2018-2019 100% Já 
Fisk-Seafood fjárfestinga 

ehf 2019 100% Nei 

Hólalax hf 2010-2018 95% Nei 
Iceprotein ehf 2010-2018 100% Nei 

Protis ehf 2016-2018 100% Nei 
Artic Ingredients ehf 2018 100% Nei 
Náttúra fiskirækt ehf 2014-2018 100% Nei 

Reykofnin Grundarfirði 2014-2015 100% Nei 
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Nesfiskur ehf. Gerðavegi 32, 250 Garður. 

Eru á listanum fiskveiðiárið 2018/2019. Ársreikningar skoðaðir á árunum 2018-2019. 

Móðurfyrirtæki: Engin meirihlutaeigandi þessi ár.  

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar Nesfiskur á þær: Fiskverkun Ásbergs ehf er ekki með 

skráð á sig aflaheimildir á því fiskveiðiár sem er skoðað. Blámann er með aflaheimildir. 

Útgerðarfélagið Már er með aflaheimildir. Ný-Fiskur á ekki aflaheimildir en eiga 100% hlutafé í 

Útgerðarfélag Sandgerðis ehf sem eiga aflaheimildir. Gef ehf átti aflaheimildir en félagið var 

afskráð 2019. Jakob Hendriksson átti aflaheimildir en félagið var afskráð 2019.  Torfdalur átti 

aflaheimildir félagið var afskráð 2019. Hægt er að sjá nánari útlistun hér fyrir neðan. 

Tafla 9: Nesfiskur ehf og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárið 2018/2019 (Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: 
Eignarhluti (á seinasta ári 

sem er skoðað): Aflaheimildir: 
Fiskverkun Ásbergs ehf 2018-2019 100% Nei 

Meleyri ehf 2018-2019 100% Nei 
Blámann ehf 2018-2019 100% Já 
Ný-Fiskur ehf 2018-2019 100% Skoða skýringu 

Grímshóll Guesthouse ehf 2018-2019 100% Nei 
Útgerðarfélagið Már ehf 2018-2019 100% Já 

Gef ehf 2018 100% Já 
Jakob Hendriksson ehf 2018 100% Já 

Torfdalur ehf 2018 100% Já 
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Rammi hf. Pósthólf 212, 580 Siglufjörður. 

Eru á listanum fiskveiðiárið 2019/2020. Ársreikningur skoðaður fyrir 2019. Ársreikningur 

fyrir 2020 ekki kominn inn. 

Móðurfyrirtæki: Engin meirihlutaeigandi þessi ár.  

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar Rammi hf á þær: Sigurbjörn ehf á aflaheimildir. 

Sigurbjörn ehf á einnig fyrirtækin Árnaflúð ehf, Bratti ehf og Sandvík ehf sem eiga öll 

aflaheimildir. Hægt er að sjá nánari útlistun hér fyrir neðan. 

Tafla 10: Rammi hf og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárið 2019/2020 (Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: Eignarhluti (á seinasta ári sem er skoðað): Aflaheimildir: 
Primex ehf 2019 100% Nei 

Sigurbjörn ehf 2019 100% Já 
Artic Seafood ltd 2019 100% Nei 
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Samherji hf. Glerárgötu 30, 600 Akureyri. 

Eru á listanum fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020. Ársreikningur skoðaður fyrir árin 2010 

til 2019. Ársreikningur fyrir 2020 ekki kominn inn. 

Móðurfyrirtæki: Engin meirihlutaeigandi þessi ár.  

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar Samherji hf á þær: Snæfell ehf átti Hólmadrangur ehf 

en þeir hafa ekki verið með skráða úthlutun eða aflamark síðan fiskveiðiárið 1999/2000. Snæfell 

fer í meirihluta eigu Samherja 2014, telst með í fiskveiði árið 2013/2014. Útgerðarfélag 

Akureyringa var stofnað 2011 eftir kaup Samherja í rekstri Brims (var áður Útgerðarfélag 

Reykjavíkur) á Akureyri. Önnur fyrirtæki sem ekki hafa verið nefnd sem eru með aflaheimildir 

er Sæból fjárfestingarfélag ehf (var áður Polaris Seafood ehf). Hér í töflunni fyrir neðan eru ekki 

erlend fyrirtæki í eigu Samherja hf. 

Tafla 11: Samherji hf og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárin 2012/2013 til 2019/2020 (Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: 
Eignarhluti (á seinasta 

ári sem er skoðað): Aflaheimildir: 
Ice Tech ehf (áður ESTIA ehf) 2018-2019 100% Nei 
Kaldbakur ehf (hét Krossanes 

2010-2012) 2010-2019 100% Nei 
Krossanes ehf (hét áður AGVA) 2010-2019 100% Nei 

Oddeyri ehf 2010-2019 100% Nei 
Reykfiskur ehf 2010-2019 100% Nei 

Samherjasjóðurinn ehf 2015-2019 100% Nei 
Samherji fiskeldi ehf (áður 

Íslandsbleikja) 2015-2019 100% Nei 
Samherji Ísland ehf (áður 

Kaldbakur) 2011-2019 100% Já 
Snæfell ehf 2014-2019 100% Já 

Útgerðarfélag Akureyringa ehf 2011-2019 100% Já 
ESTIA ehf 2014-2017 71% Nei 

Íslandsbleikja (var undir 
Oddeyri) 2014-2016 100% Nei 

Sæból fjárfestingarfélag  ehf 
(áður Polaris Seafood) 2018-2016 100% Já 

A9001 ehf (áður Axel ehf) 2015 100% Nei 
Polaris Seafood ehf 2010-2015 100% Já 

Axel ehf 2010-2014 100% Nei 
Íslandslax hf 2010-2013 100% Nei 

AGVA norðurland 2010 100% Nei 
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Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. Fiskislóð 14-101 Reykjavíkur (áður Brim). 

Eru á listanum fiskveiðiárið 2010/2011 til 2017/2018. 

Móðurfyrirtæki: Fiskines ehf telst sem tengdur aðila enda á Guðmundur Kristjánsson það 

fyrirtæki sem á eignarhlut í Útgerðarfélag Reykjavíkur og Guðmundur Kristjánsson á einnig 

beinan eignahluta sem er yfir 50% eignarhlutur í fyrirtækinu og Fiskines er með skráð aflamark.  

Dótturfyrirtækin með aflaheimildir þegar Útgerðarfélag Reykjavíkur á þær: Ögurvík ehf er eina 

fyrirtækið á þessum tímabili með aflaheimildir. Telst með í fiskveiðiárið 2015/2016 (keypt í júlí 

árið 2016). 

Tafla 12: Útgerðarfélag Reykjavíkur hf og listi yfir tengda aðila fiskveiðiárin 2012/2013 til 2017/2018 
(Skatturinn, e.d.). 

Dótturfyrirtæki: Ár: 
Eignarhluti (á seinasta 

ári sem er skoðað): Aflaheimildir: 
Artic Prime Production A/S 2012-2018 100% Nei 

Icelandic Japan KK 2016-2018 100% Nei 
Icelandic China 2016-2018 100% Nei 

Icelandic Hong Kong 2016-2018 100% Nei 
Seafood services ehf 2016-2018 100% Nei 

Gjörvi ehf 2016-2018 100% Nei 
Ögurvík ehf 2016-2018 100% Já 

Brim Fiskeldi ehf 2010-2012 100% Nei 
 

 
 
 

 

 
 

 


