
 

 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 207  —  202. mál.

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Flm.: Þór Saari, Birgitta Jónsdóttir, Margrét Tryggvadóttir.

1. gr.
Markmið laga þessara er að breyta skipulagi fiskveiðistjórnunar og sölu sjávarafla og

tryggja með því ríka aðkomu sveitarfélaga að úthlutunum aflaheimilda og eflingu byggðar.
Með lögunum er stefnt að því að hvert sveitarfélag á Íslandi fái forræði yfir veiðum á sam-
svarandi hluta nytjastofna á Íslandsmiðum og nemur samanlagðri aflahlutdeild þeirra fiski-
skipa sem skráð voru í viðkomandi sveitarfélagi fyrir gildistöku laga um stjórn fiskveiða, nr.
38/1990. Að auki stefna lögin að fjárhagslegri endurskipulagningu útgerðar á Íslandi í kjölfar
efnahagshrunsins 2008. Loks stefna lögin að eflingu umhverfisvænna handfæraveiða.

2. gr.
Á eftir 3. gr. laganna koma fjórar nýjar greinar, 3. gr. a – 3. gr. d, svohljóðandi:

a. (3. gr. a.)
Heimildir til veiða úr nytjastofnum við Ísland eru á forræði íslenskra sveitarfélaga. Þó

skulu sveitarfélög hlíta ákvörðun ráðherra skv. 3. gr.
Hlutdeild hvers sveitarfélags í heildarafla skal vera hin sama og samanlögð hlutdeild

skráðra fiskiskipa í sveitarfélaginu við gildistöku laga um stjórn fiskveiða, nr. 38/1990.
Ráðherra skal með reglugerð ákvarða hlutdeild einstakra sveitarfélaga í heildarafla.

b. (3. gr. b.)
Sveitarfélög skv. 3. gr. a skulu selja aflaheimildir til bjóðenda gegn gjaldi á grundvelli

uppboða. Uppboð skulu kynnt rækilega með hæfilegum fyrirvara og skal öllum landsmönn-
um heimil þátttaka. Skulu uppboð haldin með jöfnu millibili tvisvar til tólf sinnum á hverju
fiskveiðiári.

Ráðherra skal setja nánari reglur um fyrirkomulag uppboða og forsendur fyrir vali boða
skv. 1. mgr. með reglugerð.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal sveitarfélögum heimilt að selja allt að helmingi aflaheim-
ilda sem þau hafa yfir að ráða hverju sinni með framvirkum samningum um sölu aflaheimilda
til allt að fimm ára í senn til einstaklinga eða lögaðila sem hafa gert samninga um fjárfesting-
ar í nýjum fiskiskipum. Verð aflaheimilda í slíkum samningum skal vera hið sama og meðal-
verð í uppboðum sveitarfélagsins. Slíkir samningar eru óframseljanlegir án sérstaks sam-
þykkis viðkomandi sveitarfélags.

Kjósi kaupandi aflaheimilda ekki að nýta þær að fullu við lok fiskveiðiárs skal sveitar-
félögum skylt að afturkalla sölu þeirra í heild eða að hluta gegn endurgreiðslu alls eða hluta
kaupverðs. Fjárhæð endurgreidds uppboðsverð skal nema uppboðsverði að viðbættri eða frá-
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dreginni þeirri hækkun eða lækkun sem orðið hefur á meðalverði aflaheimilda frá kaupdegi
til afturköllunardags.

Selji sveitarfélag aflaheimildir til einstaklinga eða lögaðila sem eiga lögheimili utan þess
skulu kaupendur greiða sveitarfélaginu 10% álag á uppboðsverð.

Öðrum en sveitarfélögum eða uppboðsmörkuðum á vegum sveitarfélaga er óheimil sala
eða framsal aflaheimilda.

c. (3. gr. c.)
Við veiðar á afla á grundvelli aflaheimilda skv. 3. gr. a er heimill meðafli úr öðrum teg-

undum allt að 10% af heildarafla hverrar veiðiferðar. Við löndun meðafla skal kaupandi afla-
heimilda greiða viðeigandi sveitarfélagi gjald sem nemi meðaluppboðsverði aflaheimilda
sömu tegundar á síðasta þekkta uppboðsdegi aflaheimilda, sbr. 3. gr. b.

d. (3. gr. d.)
Allur sjávarafli sem veiddur er á grundvelli aflaheimilda sem seldar hafa verið á uppboði

sveitarfélags, þó ekki rækja, humar og uppsjávarfiskur, og veiddur er úr stofnum sem að hluta
eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu Íslands, skal seldur á innlendum uppboðsmarkaði
sjávarafla er fengið hefur leyfi ráðherra og starfræktur er innan þess sveitarfélags þar sem
uppboð aflaheimilda fór fram.

Ákvæði 1. mgr. gildir ekki um einstaklinga og lögaðila sem starfrækja eigin fiskvinnslu
og vinna aflann að fullu. Í þeim tilvikum skal uppgjör á aflahlut sjómanna ákvarðast af
meðalverði þess uppboðsdags eða síðasta þekkta meðaluppboðsverði uppboðsdags á uppboði
skv. 1. mgr.

Heimilt er að selja fullunninn frystan afla utan uppboðs skv. 1. mgr. Til fullunnins frysts
afla telst sjávarafli sem hefur verið veiddur og í kjölfarið unninn um borð í frystiskipi, honum
pakkað og hann verið flakaður, flattur, sneiddur, roðdreginn, hakkaður eða verkaður á annan
hátt og hann frystur að vinnslu lokinni. Þegar aðeins fer fram frysting um borð í frystiskipi
á heilum eða hausskornum fiski eða heilfrysting á rækju telst slíkur afli ekki til fullunnins
frysts afla í skilningi laga þessara.

Bjóðendur á uppboðsmarkaði skv. 1. mgr. sem vinna keyptan afla utan þess sveitarfélags
sem uppboðið fer fram í skulu greiða því sveitarfélagi 10% álag á uppboðsverð.

3. gr.
4. gr. laganna orðast svo:
Enginn má stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema hafa fengið til þess almennt

veiðileyfi. Veiðileyfi í atvinnuskyni fellur niður hafi fiskiskipi ekki verið haldið til fiskveiða
í atvinnuskyni í tólf mánuði. Þá fellur veiðileyfi niður ef fiskiskip er tekið af skrá hjá Sigl-
ingastofnun Íslands og ef eigendur eða útgerð þess fullnægja ekki skilyrðum síðari málsliðar
5. gr.

4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. a laganna:

a. Í stað 1. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 
Á hverju fiskveiðiári hefur ráðherra til ráðstöfunar 40.000 lestir af óslægðum botn-

fiski sem nýttar skulu til veiða með handfærum á tímabilinu frá 1. apríl til 30. september
samkvæmt sérstökum leyfum Fiskistofu. Í lögum þessum eru slíkar veiðar nefndar
strandveiðar og leyfin til þeirra veiða strandveiðileyfi. 
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Afli sem veiðist með strandveiðum reiknast ekki til heildarafla skv. 3. gr. 
b. Í stað 3. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 

Strandveiðar eru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu. Fiskistofu er aðeins heimilt að veita
fiskiskipi leyfi til strandveiða að fullnægt sé ákvæðum 5. gr. og einungis er heimilt að
veita hverri útgerð, einstaklingi eða lögaðila leyfi til strandveiða fyrir eitt fiskiskip. Á
gildistíma strandveiðileyfis er fiskiskipi óheimilt að stunda aðrar veiðar í atvinnuskyni
en strandveiðar. 

Handhafar strandveiðileyfis skulu greiða því sveitarfélagi þar sem þeir landa afla
gjald, auðlindagjald, við löndun afla. Gjaldið skal lagt á miðað við hvert kíló landaðs
sjávarafla. Fjárhæð gjaldsins skal miðast við meðalkílóverð síðasta þekkta uppboðsdags
aflaheimilda í sveitarfélaginu. 

c. 4. mgr. orðast svo: 
Strandveiðileyfi skulu veitt skráðum fiskiskipum með heimilisfang á svæði skv. 3.

mgr. Einungis er heimilt að veita fiskiskipum útgerða, einstaklinga eða lögaðila strand-
veiðileyfi sé lögheimili þeirra skráð á sama stað og heimilisfang skráðs fiskiskips. Sama
fiskiskipi verður aðeins veitt leyfi frá einu landsvæði á hverju veiðitímabili. 

d. Orðið „föstudaga“ í 1. tölul. 5. mgr. fellur brott. 
e. Í stað tölunnar „14“ í 2. tölul. 5. mgr. kemur: 18. 
f. 5. tölul. 5. mgr. fellur brott. 

5. gr.
7. gr. laganna orðast svo:
Við gildistöku laga þessara skal sérstakur sjóður, kvótaskuldasjóður, taka við réttindum

og skyldum skuldara allra krafna á hendur íslenskum útgerðum, einstaklingum og lögaðilum
sem sannanlega eru til komnar vegna kaupa eða leigu á aflaheimildum. Frá þeim tíma er sjóð-
urinn eini skuldari slíkra krafna.

Kröfur á hendur kvótaskuldasjóði skv. 1. mgr. bera ekki vexti.
Seljendur aflaheimilda skulu að loknu uppboði og uppgjöri greiða kvótaskuldasjóði gjald

að fjárhæð sem nemur 5% söluverðmætis seldra aflaheimilda hvers uppboðs.
Ráðherra fer með yfirstjórn kvótaskuldasjóðs og skal hlutast til um að rekstur hans fari

fram á eðlilegan og lögmætan hátt. Ráðherra er heimilt að ráða sjóðnum starfsfólk.

6. gr.
8.–15. gr., V. og VI. kafli og ákvæði til bráðabirgða I–VII í lögunum falla brott.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. september 2012.

G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp þetta var áður lagt fram á 139. löggjafarþingi (þskj. 1510, 839. mál) en er nú

lagt fram að nýju.
Markmið þessa frumvarps er að færa úthlutun á aflaheimildum úr sameiginlegum fisk-

veiðiauðlindum þjóðarinnar til þess horfs sem hún var í áður en framsal aflaheimilda kom til
árið 1991, en fram að þeim tíma hafði úthlutunin byggst á veiðireynslu til margra ára og var
því bæði sanngjörn og réttlát. Með frumvarpinu er einnig reynt að tryggja að aflaheimildir
fari til þeirra byggða sem þeim var upprunalega úthlutað til. Miðað er við að aflahlutdeildin
sé nýtt í viðkomandi sveitarfélagi. Þó er sveigjanleiki í nafni hagkvæmni tryggður þar sem
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aflahlutdeildin er framseljanleg þegar hagkvæmnisrök gefa tilefni til. Með því móti verður
réttur íbúa sjávarbyggða á Íslandi til sjósóknar tryggður eins og verið hefur frá örófi alda sem
eini raunverulegi grundvöllur tilvistar flestra þeirra.

Niðurstöður framangreindrar tilfærslu á aflaheimildum til sveitarfélaga heimfært á fisk-
veiðiárið 2010/2011, miðað við upphaflega úthlutaðan kvóta byggt á veiðireynslu, er sýnt
sem dæmi í eftirfarandi töflu.

Úthlutaður kvóti á sveitarfélög fiskveiðiárið 2010/2011 miðað við upprunalega
úthlutun samkvæmt veiðireynslu á hverjum stað árið 1991.

Sveitarfélag Þorskígildi (tonn) Hlutfall af heild
Akranes 9.895,0 3,22%
Akureyri 22.986,3 7,47%
Árborg 3.733,9 1,21%
Árneshreppur 30,9 0,01%
Blönduósbær 2.158,5 0,70%
Bolungarvíkurkaupstaður 6.834,0 2,22%
Borgarbyggð 63,4 0,02%
Borgarfjarðarhreppur 338,6 0,11%
Breiðdalshreppur 1.016,1 0,33%
Dalabyggð 21,7 0,01%
Dalvíkurbyggð 8.574,9 2,79%
Djúpavogshreppur 1.976,6 0,64%
Fjallabyggð 12.742,2 4,14%
Fjarðabyggð 22.137,1 7,20%
Garður 2.965,1 0,96%
Garðabær 35,0 0,01%
Grindavík 17.953,9 5,84%
Grundarfjarðarbær 5.983,0 1,95%
Grýtubakkahreppur 1.707,5 0,56%
Hafnarfjörður 10.967,5 3,57%
Hornafjörður 10.154,7 3,30%
Húnaþing vestra 848,4 0,28%
Ísafjarðarbær 20.633,2 6,71%
Kaldrananeshreppur 1.780,1 0,58%
Kópavogsbær 953,6 0,31%
Langanesbyggð 2.498,7 0,81%
Mýrdalshreppur 30,1 0,01%
Norðurþing 9.168,9 2,98%
Reykhólahreppur 217,5 0,07%
Reykjanesbær 11.475,4 3,73%
Reykjavík 23.782,6 7,73%
Sandgerði 5.459,3 1,77%
Seltjarnarnes 327,3 0,11%
Seyðisfjarðarkaupstaður 2.796,0 0,91%
Skagafjörður 6.159,8 2,00%
Skagaströnd 5.214,0 1,70%
Snæfellsbær 11.340,2 3,69%
Strandabyggð 3.170,5 1,03%
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Stykkishólmsbær 5.205,2 1,69%
Súðavíkurhreppur 3.400,5 1,11%
Svalbarðsstrandarhreppur 7,8 0,00%
Vestmannaeyjar 29.017,6 9,43%
Vesturbyggð 9.461,0 3,08%
Vogar 1.542,1 0,50%
Vopnafjarðarhreppur 2.197,4 0,71%
Ölfus 8.722,0 2,84%
Samtals 307.684,8 100%

Skýrt er kveðið á um eignarhald þjóðarinnar á fiskistofnunum í kringum landið í fyrstu
tveimur greinum laga um stjórn fiskveiða. Þar segir orðrétt:

1. gr. Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þess-
ara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu
og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt
eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.

2. gr. Til nytjastofna samkvæmt lögum þessum teljast sjávardýr, svo og sjávargróður, sem
nytjuð eru og kunna að verða nytjuð í íslenskri fiskveiðilandhelgi og sérlög gilda ekki um.

Til fiskveiðilandhelgi Íslands telst hafsvæðið frá fjöruborði að ytri mörkum efnahagslög-
sögu Íslands eins og hún er skilgreind í lögum nr. 41 1. júní 1979, um landhelgi, efnahagslög-
sögu og landgrunn.

Frumvarp þetta tryggir að arður af nytjastofnum á Íslandsmiðum skili sér til réttmæts eig-
anda þeirra, íslensku þjóðarinnar. Upptaka uppboðskerfis við sölu aflaheimilda tryggir há-
marksverð fyrir nýtingarrétt auðlindarinnar en þó eingöngu að því marki sem útgerðirnar geta
borið. Frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að hluta aflaheimilda megi selja framvirkt til allt að
fimm ára í senn þannig að þeir sem hyggjast fjárfesta í útgerð geti gert ráð fyrir aðgengi að
heimildum til lengri tíma en eins árs. Þá er sveigjanleiki tryggður með því að útgerðir utan
viðkomandi sveitarfélaga geta keypt aflaheimildir gegn greiðslu 10% álags eða gjalds.

Með ákvæði um meðafla er stefnt að því að girða að mestu leyti fyrir brottkast afla. Þó
væri æskilegast að settar yrðu skýrar og afdráttarlausar reglur sem alfarið banni brottkast afla
gegn þungum viðurlögum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir mikilli beinni atvinnusköpun vegna löndunar alls afla og sölu
í gegnum innlenda uppboðsmarkaði í samræmi við ákvæði frumvarps til laga um sölu sjávar-
afla o.fl. frá 139. löggjafarþingi (þskj. 51, 50. mál) en þar segir m.a.:

„Allur sjávarafli, þó ekki rækja, humar og uppsjávarfiskur, sem veiddur er úr stofnum sem
að hluta eða öllu leyti halda sig í efnahagslögsögu Íslands, skal seldur á innlendum uppboðs-
markaði sjávarafla er fengið hefur leyfi Fiskistofu. Heimilt er að selja afla í beinum viðskipt-
um í innlenda fiskvinnslu og skal þá verð milli útgerðar og fiskvinnslu ákvarðast af markaðs-
verði söludagsins eða síðasta þekkta markaðsverði á uppboðsmarkaði.

Heimilt er að selja fullunninn frystan afla utan innlends fiskmarkaðar skv. 12. gr. a. Til
fullunnins frysts afla telst sjávarafli sem hefur verið veiddur og í kjölfarið unninn um borð
í frystiskipi, honum pakkað og hann verið flakaður, flattur, sneiddur, roðdreginn, hakkaður
eða verkaður á annan hátt og hann frystur að vinnslu lokinni. Þegar aðeins fer fram frysting
um borð í frystiskipi á heilum eða hausskornum fiski eða heilfrysting á rækju telst slíkur afli
ekki til fullunnins frysts afla í skilningi laga þessara.“

Þessi breyting ein sér mun að öllum líkindum leiða til um 800–1.000 nýrra starfa við fisk-
verkun með mjög litlum tilkostnaði á skömmum tíma.
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Framsal aflaheimilda hefur leitt til gríðarlegrar byggðaröskunar víða um land og gert að
engu eina bjargræði sjávarbyggða, sjósóknina, sem þær hafa notið í aldaraðir. Með því að
taka lífsbjörgina af sjávarbyggðunum hefur öll afkoma og eignastaða íbúa á þessum stöðum
raskast við atvinnuleysi, brottflutning og eignabruna. Með samþykkt þessa frumvarps mun
sú þróun snúast við og fólksflótti af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins stöðvast og
komið í veg fyrir þann gríðarlega samfélagslega tilkostnað sem slíkir hreppaflutningar hafa
í för með sér.

Aukning á afla til strandveiða, sem hér eftir verða utan tillagna Hafrannsóknastofnunar-
innar um heildarafla og standa yfir stærri hluta ársins en nú er, mun hafa umtalsverð áhrif á
atvinnulíf um allt land. Auðlindagjald og strandveiðar munu og skila umtalsverðum tekjum
til þeirra sveitarfélaga þar sem aflanum er landað.

Sá skaði sem útgerðir og núverandi handhafar aflaheimilda verða fyrir vegna missis afla-
heimilda verður bættur með því að skuldir útgerða sem eru til komnar vegna kaupa á afla-
heimildum verða færðar í sérstakan kvótaskuldasjóð. Skýrt er í lögum að aflahlutdeild út-
gerðar er ekki eign hennar og þær skuldir sem stofnað hefur verið til vegna kaupa á slíkum
heimildum eru og hafa alltaf verið áhættulánveiting viðkomandi lánveitenda. Kvótaskulda-
sjóður verður greiddur niður með 5% gjaldi á allar seldar veiðiheimildir þar til sjóðurinn er
að fullu upp gerður. Skuldir kvótaskuldasjóðs bera enga vexti.

Varðandi þá umræðu sem skapast hefur og lýtur að hugsanlegum brotum á eignarréttar-
ákvæði stjórnarskrár skal tekið fram að um langa tíð hefur skýrt verið kveðið á um það í lög-
um að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar. Þrátt fyrir að möguleiki sé á
þeirri ólíklegu niðurstöðu dómstóla að ríkið væri skaðabótaskylt vegna innköllunar aflaheim-
ilda eða annars þess sem leiðir af frumvarpi þessu, þá er engu að síður þess virði að þær
breytingar sem hér eru lagðar til komist til framkvæmda. Betra er að þurfa hugsanlega að
sæta slíkri niðurstöðu dómstóla en að búa áfram við óbreytt eða lítið breytt fyrirkomulag fisk-
veiða.

Í framhaldi af þeim breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu sem frumvarp þetta gerir ráð
fyrir er brýnt að fram fari víðtæk og ítarleg úttekt á Hafrannsóknastofnuninni og veiðiráðgjöf
hennar með tilliti til aðferðafræðilegra sjónarmiða. Þar verði einnig kannað hversu vel hefur
tekist til með verndun fiskistofna, fiskimiða og lífríkis og uppbyggingu fiskistofna. Í þeirri
úttekt er brýnt að fiskveiðar við Ísland verði skoðaðar heildstætt með tilliti til þess skaða sem
þær hafa valdið á lífríkinu og lagt mat á hagkvæmni togveiða annars vegar og krókaveiða
hins vegar. Slíka úttekt ættu hlutlausir erlendir aðilar að gera í samráði við sjómenn, íslenska
fiskifræðinga og vistfræðinga.
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Fylgiskjal.

Úthlutun fiskveiðikvóta árin 1991 og 2001/2011 
að teknu tilliti til sameiningar sveitarfélaga. 

Fiskveiðiár 1991/1991 Fiskveiðiár 2010/2011 Breyting á
hlutfalli

1991–2011

Úthlutun 2010/2011 
á grundvelli 

1991 úthlutunar

 Heimahöfn 
Þorskígildi

kíló
Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall af
heild

Akranes 13.953.779 3,22% 12.869.620 4,18% - - -

Akranes samtals 13.953.779 3,22% 12.869.620 4,18% 30,06% 9.894.954 3,22%
Akureyri 26.703.245 6,16% 10.575.386 3,54% - - -

Grímsey 1.308.424 0,30% 2.135.212 0,69% - - -

Hjalteyri 31.523 0,01% - - - - -

Hrísey 4.371.892 1,01% 330.517 0,11% - - -

Akureyri samtals 32.415.085 7,47% 13.041.115 4,34% -41,93% 22.986.301 7,47%
Eyrarbakki 1.247.702 0,29% 536.754 0,17% - - -

Selfoss 707.034 0,16% - - - - -

Stokkseyri 3.310.721 0,76% 2.120.567 0,69% - - -

Árborg samtals 5.265.457 1,21% 2.657.320 0,86% -28,83% 3.733.860 1,21%
Norðurfjörður 43.505 0,01% 51.644 0,02% - - -

Árneshreppur samtals 43.505 0,01% 51.644 0,02% 67,40% 30.850 0,01%
Blönduós 3.043.910 0,70% 270.144 0,09% - - -

Blönduósbær samtals 3.043.910 0,70% 270.144 0,09% -87,48% 2.158.508 0,70%
Bolungarvík 9.637.235 2,22% 6.936.355 2,26% - - -

Bolungarvíkurkaupstaður
samtals 9.637.235 2,22% 6.936.355 2,26% 1,50% 6.833.991 2,22%
Borgarnes 89.387 0,02% 61.607 0,01% - - -

Borgarbyggð samtals 89.387 0,02% 61.607 0,01% -33,42% 63.387 0,02%
Borgarfjörður Eystri 477.504 0,11% 518.654 0,17% - - -

Borgarfjarðarhreppur
samtals 477.504 0,11% 518.654 0,17% 53,17% 338.610 0,11%
Breiðdalsvík 1.432.949 0,33% 722.861 0,20% - - -

Breiðdalshreppur samtals 1.432.949 0,33% 722.861 0,20% -38,03% 1.016.138 0,33%
Búðardalur 30.597 0,01% - - - - -

Dalabyggð samtals 30.597 0,01% - - - 21.697 0,01%
Árskógssandur 656.053 0,15% 512.078 0,17% - - -

Árskógsströnd 1.572.280 0,36% 258.473 0,08% - - -

Dalvík 8.905.606 2,05% 11.297.263 3,67% - - -

Hauganes 958.336 0,22% 188.115 0,07% - - -

Dalvíkurbyggð samtals 12.092.274 2,79% 12.255.929 3,99% 43,12% 8.574.917 2,79%
Djúpivogur 2.787.321 0,64% 2.576.799 0,84% - - -

Djúpavogshreppur samtals 2.787.321 0,64% 2.576.799 0,84% 30,37% 1.976.555 0,64%
Ólafsfjörður 10.448.842 2,41% 13.060.376 4,35% - - -

Siglufjörður 7.520.119 1,73% 3.676.636 1,20% - - -

Fjallabyggð samtals 17.968.961 4,14% 16.737.011 5,54% 33,76% 12.742.214 4,14%
Eskifjörður 9.595.134 2,21% 3.648.855 1,19% - - -

Fáskrúðsfjörður 7.666.873 1,77% 2.523.709 0,82% - - -

Mjóifjörður 139.157 0,03% 37.455 0,00% - - -

Neskaupstaður 9.892.582 2,28% 5.513.339 1,79% - - -

Reyðarfjörður 1.598.764 0,37% 46.360 0,02% - - -



  8

Fiskveiðiár 1991/1991 Fiskveiðiár 2010/2011 Breyting á
hlutfalli

1991–2011

Úthlutun 2010/2011 
á grundvelli 

1991 úthlutunar

 Heimahöfn 
Þorskígildi

kíló
Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall af
heild

 

Stöðvarfjörður 2.325.013 0,54% 629.707 0,20% - - -

Fjarðabyggð samtals 31.217.524 7,20% 12.399.424 4,02% -44,15% 22.137.083 7,20%
Garður 4.181.402 0,96% 8.564.069 2,78% - - -

Garður samtals 4.181.402 0,96% 8.564.069 2,78% 188,83% 2.965.131 0,96%
Garðabær 49.327 0,01% 20.987 0,01% - - -

Garðabær samtals 49.327 0,01% 20.987 0,01% -39,31% 34.979 0,01%
Grindavík 25.318.432 5,84% 27.226.830 8,85% - - -

Grindavík samtals 25.318.432 5,84% 27.226.830 8,85% 51,65% 17.953.898 5,84%
Grundarfjörður 8.437.118 1,95% 7.411.520 2,41% - - -

Grundarfjarðarbær samtals 8.437.118 1,95% 7.411.520 2,41% 23,88% 5.982.959 1,95%
Grenivík 2.407.909 0,56% 5.309.442 1,73% - - -

Grýtubakkahreppur samtals 2.407.909 0,56% 5.309.442 1,73% 210,95% 1.707.505 0,56%
Hafnarfjörður 15.466.302 3,57% 11.656.930 3,79% - - -

Hafnarfjörður samtals 15.466.302 3,57% 11.656.930 3,79% 6,29% 10.967.520 3,57%
Hornafjörður 14.320.010 3,30% 9.718.397 3,16% - - -

Hornafjörður samtals 14.320.010 3,30% 9.718.397 3,16% -4,30% 10.154.656 3,30%
Hvammstangi 1.196.432 0,28% 104.660 0,04% - - -

Húnaþing vestra samtals 1.196.432 0,28% 104.660 0,04% -84,09% 848.418 0,28%
Flateyri 3.058.854 0,71% 999.626 0,33% - - -

Hnífsdalur 77 0,00% 3.532.170 1,25% - - -

Ísafjörður 18.047.307 4,16% 7.674.247 2,50% - - -

Suðureyri 2.396.612 0,55% 1.413.761 0,46% - - -

Þingeyri 5.593.941 1,29% 2.049.975 0,67% - - -

Ísafjarðarbær samtals 29.096.791 6,71% 15.669.780 5,19% -22,56% 20.633.221 6,71%
Drangsnes 2.510.243 0,58% 470.529 0,15% - - -

Kaldrananeshreppur samtals 2.510.243 0,58% 470.529 0,15% -73,57% 1.780.072 0,58%
Kópavogur 1.344.710 0,31% 149.269 0,05% - - -

Kópavogsbær samtals 1.344.710 0,31% 149.269 0,05% -83,60% 953.566 0,31%
Bakkafjörður 1.005.461 0,23% 647.202 0,21% - - -

Þórshöfn 2.518.162 0,58% 1.541.003 0,50% - - -

Langanesbyggð samtals 3.523.623 0,81% 2.188.205 0,71% -12,43% 2.498.685 0,81%
Vík í Mýrdal 42.510 0,01% - - - - -

Mýrdalshreppur samtals 42.510 0,01% - - - 30.145 0,01%
Húsavík 9.896.544 2,28% 4.357.861 1,42% - - -

Kópasker 186.786 0,04% 197.028 0,06% - - -

Raufarhöfn 2.846.618 0,66% 640.949 0,21% - - -

Norðurþing samtals 12.929.947 2,98% 5.195.838 1,69% -43,33% 9.168.931 2,98%
Flatey á Breiðafirði 82.644 0,02% - - - - -

Reykhólar 224.042 0,05% 1.655 0,00% - - -

Reykhólahreppur samtals 306.686 0,07% 1.655 0,00% -100,00% 217.478 0,07%
Hafnir 20.052 0,00% - - - - -

Keflavík 15.339.685 3,54% 2.966.433 0,96% - - -

Njarðvík 822.734 0,19% - - - - -

Reykjanesbær samtals 16.182.471 3,73% 2.966.433 0,96% -74,15% 11.475.372 3,73%
Reykjavík 33.538.027 7,73% 44.052.676 14,42% - - -

Reykjavík samtals 33.538.027 7,73% 44.052.676 14,42% 86,52% 23.782.606 7,73%
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Fiskveiðiár 1991/1991 Fiskveiðiár 2010/2011 Breyting á
hlutfalli

1991–2011

Úthlutun 2010/2011 
á grundvelli 

1991 úthlutunar

 Heimahöfn 
Þorskígildi

kíló
Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall
af heild

Þorskígildi
kíló

Hlutfall af
heild

 

Sandgerði 7.698.694 1,77% 1.370.952 0,45% - - -

Sandgerði samtals 7.698.694 1,77% 1.370.952 0,45% -74,89% 5.459.326 1,77%
Seltjarnarnes 461.489 0,11% - - - - -

Seltjarnarnes samtals 461.489 0,11% - - - 327.252 0,11%
Seyðisfjörður 3.942.901 0,91% 2.409.777 0,77% - - -

Seyðisfjarðarkaupstaður
samtals 3.942.901 0,91% 2.409.777 0,77% -15,53% 2.796.004 0,91%
Hofsós 830.098 0,19% 129.985 0,03% - - -

Sauðárkrókur 7.856.370 1,81% 10.749.288 3,49% - - -

2.342 0,03% - - -

Skagafjörður samtals 8.686.468 2,00% 10.881.615 3,55% 77,45% 6.159.779 2,00%
Skagaströnd 7.352.713 1,70% 6.388.176 2,08% - - -

Skagaströnd samtals 7.352.713 1,70% 6.388.176 2,08% 22,52% 5.213.983 1,70%
Arnarstapi 156.993 0,04% 474.692 0,15% - - -

Hellissandur 1.162.607 0,27% 1.849.570 0,60% - - -

Hellnar 155.559 0,35% - - - - -

Ólafsvík 9.985.808 2,30% 5.080.492 1,65% - - -

Rif 3.174.219 0,73% 9.249.475 3,01% - - -

Snæfellsbær samtals 14.635.186 3,69% 16.654.229 5,41% 46,86% 11.340.190 3,69%
Djúpavík 228.491 0,05% 82.481 0,03% - - -

Hólmavík 4.242.465 0,98% 431.607 0,14% - - -

Strandabyggð samtals 4.470.956 1,03% 514.088 0,17% -83,79% 3.170.461 1,03%
Stykkishólmur 7.340.296 1,69% 4.015.599 1,31% - - -

Stykkishólmsbær samtals 7.340.296 1,69% 4.015.599 1,31% -22,85% 5.205.177 1,69%
Súðavík 4.795.405 1,11% 48.909 0,02% - - -

Súðavíkurhreppur samtals 4.795.405 1,11% 48.909 0,02% -98,56% 3.400.535 1,11%
Svalbarðsströnd 11.070 0,00% - - - - -

Svalbarðsstrandahreppur 11.070 0,00% - - - 7.850 0,00%

Vestmannaeyjar 40.920.337 9,43% 30.645.342 9,96% - - -

Vestmannaeyjar samtals 40.920.337 9,43% 30.645.342 9,96% 5,61% 29.017.576 9,43%
Bíldudalur 4.246.806 0,98% 400.872 0,13% - - -

Brjánslækur 936.337 0,22% 150.036 0,03% - - -

Patreksfjörður 5.110.812 1,18% 3.358.840 1,09% - - -

Tálknafjörður 3.047.935 0,70% 1.707.517 0,56% - - -

Vesturbyggð samtals 13.341.890 3,08% 5.617.265 1,81% -41,25% 9.461.049 3,08%
Vogar 2.174.605 0,50% 2.037.703 0,66% - - -

Vogar samtals 2.174.605 0,50% 2.037.703 0,66% 32,14% 1.542.064 0,50%
Vopnafjörður 3.098.734 0,71% 245.735 0,08% - - -

Vopnafjarðarhreppur samtals 3.098.734 0,71% 245.735 0,08% -88,82% 2.197.386 0,71%
Þorlákshöfn 12.299.690 2,84% 4.938.635 1,61% - - -

Ölfus samtals 12.299.690 2,84% 4.938.635 1,61% -43,38% 8.722.000 2,84%
Hafnarheiti vantar 1.199.968 0,28% - - - - -

Hafnarheiti vantar samtals 1.199.968 0,28% - - - - -

Samtals 433.737.832 100% 307.573.726 100% 307.684.836 100%
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