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In recent years fuel prices have been going up which increases the 

variable cost of the harvesting companies that are involved in power-

intensive fishing.  Bottom trawling is highest of these methods for 

catching fish, and the companies have been trying to find ways to cut 

down cost and get more fish on each kilo of burned fuel.  One way of 

getting more catch, has been used in the prawn fishing for many years, is 

to put extra trawl in the water and get a quite an increase in catch per 

hour. 

The purpose of this essay is to analyze information that is available on 

the ship, Arctic Warrior and its fishing pattern, to get results on hours on 

towing and ledged consumption.  

The structure of this essay is as follows: first the financial studies, ship 

definitions, fishing grounds are defined as the fishing gear. Next is the 

analysis of the data that were gathered by own studies and data that the 

company that owned the ship supplied, taken down to detailed 

information.  With these detailed information estimation can be made on 

how much fish will be caught an on how many kilos of fuel. 

The final conclusions were that the load on the main engine on normal 

basis is not too high, so extra resistance is possible from the extra fishing 

gear, in twin trawling.  The presumption that where given, on the fishing 

gear, the load on the engine will be close to the maximum output but not 

on the top. 

The feasibility study on this investment showed that it takes at least 10 

year for it to be profitable, for the depreciation ratios the company asked 

for.    
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Útdráttur 
 

Lykilorð:  Greining, botnvarpa, veiðisvæði, arðsemi, mótstaða 

 

Á síðustu árum hefur olíuverð farið hækkandi sem eykur breytilegan 

kostnað útgerða skipa sem eru á orkufrekum veiðum. Togveiðar er ein 

orkufrekasta aðferðin við að veiða fisk, og hafa útgerðir leitað leiða til að 

lækka kostnað, eða fá meiri afla á hvert kíló af brenndri olíu.   Ein 

þessara leiða hefur verið notuð á rækjuveiðum í mörg ár og það er að 

fjölga vörpum í sjó og toga með tveimur í einu og fá þá töluverða 

aukningu í afla á togtíma. 

Tilgangur þessa verkefnis er að greina þær upplýsingar sem fyrir liggja 

um skipið, Arctic Warrior og útgerðarmynstur þess,  til að fá niðurstöður 

í afla á togtíma og meinta eyðslu.   

Uppbygging verkefnis er þannig, að farið er yfir fjármálafræði, 

skipaskilgreiningar, veiðisvæði eru skilgreind sem og veiðarfæri.  Því 

næst eru greiningar á gögnum sem aflað hefur verið, bæði með eigin 

mælingum sem og gögnum frá útgerð, greind niður í smáatriði.  Þegar 

búið er að greina tvö ár af upplýsingum niður í afla á togtíma þá er hægt 

að fara að leggja mat á væntanlega veiði og orkunotkun ef farið væri út í 

breytingar til að auka veiðigetu skipsins. 

Helstu niðurstöður eru þær, að álag skipsins við veiðar eins og staðan er í 

dag er sú að töluvert afgangs afl er eftir og því möguleiki á aukinni 

mótstöðu frá veiðarfærum.  Miðað við þær forsendur sem gefnar voru í 

aukinni mótstöðu, vegna ákveðinna veiðarfæra, verður álag aðalvélar 

komið í hæstu mörk og ekki mikið afgangs afl eftir.   

Arðsemi af svona fjárfestingu er reiknuð með því að setja upp nokkra 

möguleika í auknum afla og aukinni olíunotkun á togtíma.  Miðað við þá 

ávöxtunarkröfu sem útgerð gerir á eigin fé er verkefnið ekki að borga sig 

nema að afskriftir séu í lágmarki og tekin séu að lágmarki 10 ár í núvirði.  

 


