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Veiðin ekki  
svipur hjá sjón
Ólympískar veiðar á gulllaxi 
skila engum arði, segir skip-
stjórinn á Hrafni GK. » 2

Ýsan sveiflukennd
Mikill breytileiki í nýliðun 
og veiðum einkennir ýsu-
stofna í heiminum. » 4

Aðrir hafa  
tekið forustuna
Íslendingar eru ekki leng-
ur fyrirmynd í vinnslu og 
markaðssetningu á fiski, 
segir Kristján Hjaltason 
ráðgjafi.  » 5

HVERNIG FÆÐIST  
SLÍKT SKRÍMSLI? » 8

Of heitt fyrir síldina?
S

jórinn í Breiðafirði er heitari nú en 
í fyrra og það getur verið skýringin á 
því að svo virðist sem minna af síld 

hafi gengið inn í fjörðinn en áður. Annars 
er ekki gott að meta hversu mikið magn er á 
svæðinu því síldin er svo gríðarlega þétt og 
liggur svo grunnt að erfitt er fyrir skipin að 
komast að henni.  Að líkindum kólnar veru-
lega í áhlaupinu sem nú stendur yfir svo 
vonandi verður einhver breyting til batn-
aðar,“ sagði Helgi Valdimarsson, skipstjóri 
á Sighvati Bjarnasyni VE, þegar Fiskifréttir 

ræddu við hann í gær. Þá voru síldarskip-
in í höfn vegna veðurs enda ekki hægt að 
athafna sig á miðunum í Breiðafirði nema í 
sæmilega skaplegu veðri.  

Meðfylgjandi mynd var tekin í blíðuveðri 
um borð í Sighvati síðastliðinn mánudag 
inni á Hofstaðavogi skammt frá Stykk-
ishólmi en þá fékk skipið 1300-1400 tonna 
síldarkast og gaf öðrum skipum, Hákoni 
EA og Ásgrími Halldórssyni SF, af afla sín-
um. Auk veru sinnar í Breiðafirði hefur síld 
einnig vetursetu fyrir sunnan land en þar er 

hún mun smærri og því ekki eftirsótt. Sjó-
menn segjast lítið sem ekkert verða varir við 
sýkingu í síldinni að þessu sinni. Vísinda-
menn geta þó ekki gefið henni hreint heil-
brigðisvottorð. Hjá Hafrannsóknastofnun 
fengu Fiskifréttir þær upplýsingar að tekin 
hefðu verið sýni úr síldinni í Breiðafirði um 
miðjan október og reyndist sýkingin vera 
27-30%. Sýkingin er skammt gengin og sést 
ekki í holdi, heldur þarf að fara með hjörtun 
undir smásjá til þess að greina hana. 

gudjon@fiskifrettir.is »
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A
flabrögðin á gulllaxinum 
hafa verið að smáminnka 
ár frá ári. Skip Þorbjarnar 

hf. voru frumkvöðlar á þessum 
veiðum og veiddu bróðurpart-
inn af aflanum framan af. Veið-
arnar fór þá fram mikið í maí/
júní samhliða grálúðuveiðum 
og svo í september. Þetta voru 
bestu veiðimánuðirnir. Þá voru 
fá skip um hituna og veiðarn-
ar hagkvæmar. Í seinni tíð hafa 
stöðugt fleiri skip sótt í gulllax-
inn og haldið til veiða strax og 
flautað er í byrjun hvers fisk-
veiðiárs enda eru veiðarnar 
ekki kvótabundnar heldur með 
ólympískum hætti. Skipin eru 
að afla sér veiðireynslu eða við-
halda henni í þeirri trú að gull-
laxinn verði að lokum settur í 
kvóta og svo eru menn auðvit-
að líka að drýgja veiðiheimildir 
sínar. Um margra ára skeið hefur 
verið þrýst á stjórnvöld að setja 
gulllaxinn í kvóta svo hægt sé 

að stunda veiðarnar á arðbæran 
hátt í stað þess að allir séu að 
nudda án þess að hafa neitt upp 
úr því. Kannski eru stjórnvöld 
nú þegar búin að leysa málið á 
sinn hátt vegna þess að með því 
að nota þorsk ígildisstuðla sem 
einn grundvöll veiðigjaldsins 
eru gulllaxveiðar hvort sem er 
orðnar óarðbærar,“ segir Ævar. 

Veiðist á stóru svæði
Ævar segir að í þessum túr hafi 
þeir fengið gulllaxinn djúpt í 
Skerjadýpinu, um 60-80 míl-
ur suðvestur af Reykjanesi, en 
þessi fisktegund fengist ann-
ars alveg austan frá Rósagarð-
inum suðaustur af landinu og í 
köntunum vestur með landinu 
og allt norður í Víkurál. Hann 
sagði að veiðin væri staðbund-
in og yfirleitt ekki á stóru svæði 
í einu. 

Fram kom í máli Ævars að 
gulllaxinn væri hausaður og 
heilfrystur og að mestu seldur á 
markað í Austur-Evrópu. „Áður 
fyrr var unninn marningur úr 

gulllaxinum. Ég tók þátt í því 
um borð í Hrafni Sveinbjarn-
arsyni GK en svo þótti fyrirhöfn-
in ekki svara kostnaði auk þess 
sem geyma þurfti gulllaxinn í 
ákveðinn tíma áður hann var 
marinn og geymsluplássið um 
borð í skipinu var ekki nægilega 
stórt,“ segir hann. 

Enginn veit um veiðiþolið
Hefur kannski verið veitt 
of mikið af gulllaxinum?

„Það veit sjálfsagt enginn. 
Gulllaxinn er sagður vera hæg-
vaxta fisktegund sem verði 

mjög gömul og endurnýi sig 
hægt. Tilfinning manna er 
sú að gulllaxinn hafi verið 
vannýttur en enginn veit hve 
mikla veiði hann þolir. Veið-
in núna er komin undir hung-
urmörk hjá skipunum. Í þeim 
hluta þessarar veiðiferðar sem 
búinn er vorum við fyrir aust-
an land þá daga sem við vorum 
ekki að eltast við gulllaxinn. 
Fínasta þorskveiði var á Þórs-
bankanum. Það er almennt álit 
manna að ástand hefðbund-
inna nytjastofna hér við land 
sé prýðilegt. Það er helst að erf-
itt hafi verið að ná í ufsann, en 
það koma alltaf tímabil þegar 
slíkt er uppi á teningnum.“

Ufsinn vinsæll
Og hvert á að halda næst?

,,Það er svolítið óráðið því 
hann spáir svo illa næstu daga. 
Við reynum að vera einhvers 
staðar í skjóli þar sem hægt 
verður að athafna sig. Við eig-
um eftir eitthvað af leyfilegum 
þorskskammti þessa túrs og 
reynum að blanda hann með 
dálitlu af karfa og ufsa ef hægt 
er. Ufsann er vinsælt að veiða 
núna því hann er eina tegundin 
sem haldist hefur í verði. Aðrar 
tegundir hafa lækkað töluvert. 
Afurðaverðið var reyndar kom-
ið í hæstu hæðir þannig að það 
gat varla annað en farið niður á 
við,“ sagði Ævar Ásgeirsson. 

  Frystitogarinn Hrafn GK á gulllaxveiðum

Veiðin ekki svipur hjá sjón
,,Við reyndum við gulllax í sex daga í þessum túr og 
höfðum innan við 60 tonn upp úr krafsinu. Þegar 
best lét á þessum veiðum hér á árum áður feng-
um við gjarnan 30 tonn á sólarhring. Veiðin núna 
er ekki svipur hjá sjón,“ sagði Ævar Ásgeirsson, 
skipstjóri á frystitogaranum Hrafni GK, í sam-
tali við Fiskifréttir síðastliðinn mánudag en þá 
um morguninn millilönduðu þeir í Grindavík.

Hrafn GK er gerður út af Þorbirni hf. í Grindavík.  MYND/BERGÞÓR GUNNLAUGSSON
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Ævar Ásgeirsson,  
skipstjóri á Hrafni GK. 

Gulllax

Sveiflukenndar 
veiðar
Gulllax er einn fárra nytjafiska 
á Íslandsmiðum sem ekki hefur 
verið settur í kvóta. Hann hefur 
veiðist í botnvörpu við Ísland um 
langt árabil, einkum sem auka-
afli við karfaveiðar, og var lengst 
af kastað. Árið 1997 jókst áhugi á 
gullkarfaveiðum verulega, skip-
um fjölgaði og aflinn komst í rúm 
13.000 tonn árið 1998. Síðan dró 
úr veiðunum en mikil aukning 
varð á ný árið 2008 þegar aflinn 
náði 8.800 tonnum og svo með 
hverju ári þar á eftir eða í um 
11.000 tonn árið 2009 og rúm 
16.000 tonn árið 2010. Árið 2011 
var aflinn hins vegar rúm 10.000 
tonn vegna aðgerða stjórnvalda 
til þess að stjórna veiðunum. 

gudjon@fiskifrettir.is »

Í seinni tíð hafa 
stöðugt fleiri skip 
sótt í gulllaxinn og 
haldið til veiða strax 
og flautað er í byrjun 
hvers fiskveiðiárs 
enda eru veiðarnar 
ekki kvótabundnar 
heldur með 
ólympískum hætti.

ÚTGÁFUFÉLAG:
Myllusetur ehf.,
ÚTGEFANDI:
Pétur Árni Jónsson.

RITSTJÓRI:
Guðjón Einarsson  
gudjon@fiskifrettir.is
Sími 569 6625

RITSTJÓRNARFULLTRÚI:
Kjartan Stefánsson  
kjartan@fiskifrettir.is
Sími 569 6624

AÐSETUR:
Nóatúni 17,
105 Reykjavík
Áskrift: 569 6622

AUGLÝSINGAR:
Sími: 569 6609 
PRENTUN:
Landsprent ehf.

Fjarðanet er aðili að Hampidjan Groupwww.fjardanet.is     fjardanet@fjardanet.is

Víðtæk þekking og reynsla 
í uppsetningu og gerð veiðarfæra
 

Alhliða veiðarfæraþjónusta í höndum fagmanna

  Veiðarfæraþjónusta
  Gúmmíbátaþjónusta
  Fiskeldisþjónusta

Strandgötu 1 Neskaupstað Sími:4700 800 Fax:4700 801

Neskaupstaður / Fjáskrúðsfjörður / Akureyri  / Ísafjörður



| 3   fimmtuDAGuR   1. nóvember 2012

Oddur Sæmundsson útgerðarmaður með nýveiddan túnfisk.  MYND/JÓHANN K. BERTHELSEN 

S
tafnes KE kom úr annarri 
veiðiferð sinni fyrir síðustu 
helgi með tólf túnfiska sem 

fengust í þremur lögnum. „Við 
fengum fimm fiska í fyrstu lögn 
og aðra fimm í þeirri næstu og 
svo tvo í síðustu lögninni,“ sagði 
Oddur Sæmundsson útgerðar-
maður í samtali við Fiskifréttir. 

Í fyrstu ferðinni fengust fjór-
ir fiskar sem sendir voru ísaðir 
flugleiðis á markað í Japan. Odd-
ur vildi ekki gefa upp hvaða verð 
hefði fengist fyrir þá á uppboð-
inu í Tókíó en fór ekki dult með 
að hann væri óánægður með 
verðið. Hann sagði að fiskarnir 
hefðu verið í fínu ástandi eft-
ir flutninginn og hitinn í þeim 
innan við tvær gráður en mikið 
framboð af eldistúnfiski á sama 
tíma hefði dregið verðið niður. 

Línan lengd
Línan sem notuð var í fyrstu 
tveimur túrunum var 11,5 sjó-
mílna löng og á henni voru 420 
krókar. Þegar rætt var við Odd 
var verið að koma fyrir öðru 
spili um borð svo lengja mætti 
línuna og fjölga krókunum upp 
í 700. Línan er lögð frá 7-8 faðma 
dýpi og niður á 40 faðma. 

,,Það er verst hvað langt er að 
sækja,“ segir Oddur. ,,Við  höfum 
verið að veiðum um 200 mílur 
suður af Íslandi. Túnfiskurinn 

heldur sig í ákveðnum sjávar-
hita, um 10-11 gráðum, og hita-
skilin eru að færast suður á bóg-
inn, þannig að það verður alltaf 

lengra og lengra á miðin. Og ekki 
bætir það úr skák ef veðrið fer að 
versna til muna.“

gudjon@fiskifrettir.is »

  Stafnes KE heldur áfram túnfiskveiðum

Tólf fiskar úr öðrum túr

  Uppsjávarskip frá Hjaltlandi

Fiskaði makríl fyrir 743 
milljónir á tæpri viku 

  Norski línuflotinn skreppur saman

Aukin kvótasamþjöppun   

  Rússland

Vopnaðir veiði-
eftirlitsmenn 

tveir túnfiskar á dekki Stafnessins.  MYND/JÓHANN K. BERTHELSEN

Togskipið Research frá Hjalt-
landi veiddi nýlega 4.500 tonn 
af makríl í þremur veiðiferðum 
á tæpri viku. Verðið fyrir hvert 
kíló var sem svarar 165 íslensk-
um krónum þannig að vikuafl-
inn gerði sig á samtals 743 millj-
ónir íslenskra króna. Aflann 
fékk skipið innan 12 mílna við 
Hjaltland. 

Þetta kemur fram í Fiskeribla-
det/Fiskaren í Noregi. Þar er þess 
getið að norskum skipum standi 
ekki til boða að taka þátt í slíkri 
makrílveislu því kvóti á hvert 
norskt skip sé að hámarki 1.910 
tonn.  Því hafi skoska skipið tek-
ið tvo norska kvóta og rúmlega 
það á þessum vikutíma. Bent er 
á í blaðinu að þetta segi þó ekki 
alla söguna um afkomu skosku 
skipanna því þau þurfi mörg 
hver að liggja í höfn 7-9 mán-
uði á ári vegna kvótaskorts. Því 
má skjóta inn að Research er eitt 
þeirra skipa sem uppvís voru að 
því að svindla miklu magni af 
makríl framhjá kvóta og hlutu 
háar fjársektir.

Breski makrílkvótinn fyrir 
árið 2012 er 164.000 tonn, þar 

af fær skoski flotinn 114.000 
tonn eða 69% af heildinni. Til 
samanburðar er nefnt að norski 
kvótinn fyrir yfirstandandi ár 
sé 181.000 en til frádráttar koma 
10.000 tonn sem veidd voru um-
fram í fyrra. 

Makríll er sú fisktegund sem 
gefur mest verðmæti í skoskum 
sjávarútvegi. Á síðasta ári land-
aði skoski flotinn 150.000 tonn-
um af makríl að verðmæti 33 
milljarðar íslenskra króna. 

Útlit er fyrir að verulega fækki í 
flota stærri línuskipa í Noregi á 
næstunni í kjölfar þess að leyft 
verður að sameina þorskkvóta 
fimm skipa í stað þriggja nú. 
Einn þorskkvóti í þessum skipa-
flokki er 307 tonn á þessu ári og 
skip með þrjá kvóta hefur þann-
ig 921 tonn miðað við núverandi 
reglur. Aukningin í fimm kvóta 
að hámarki á hvert skip ásamt 
30% aukningu heildarþorsk-
kvótans á næsta ári gerir það að 
verkum að beitningarvélabát-
ur má fiska allt að 2.000 tonn af 
þorski.

Í Fiskeribladet/Fiskaren er 

haft eftir talsmanni norsku línu-
útgerðarinnar Erik Havfiske að 
þar á bæ séu áform um að fækka 
skipum úr tólf í níu vegna breyt-
inganna á reglunum. Jafnframt 
spáir hann því að stóru línubát-
unum í flotanum muni fækka 
úr 45 núna í 25 þegar þessi hag-
ræðing er um garð gengin. Auk 
þorsks veiða bátarnir ýsu. Hins 
vegar er búist við því að breyt-
ingin muni leiða til þess að 
norsku línubátarnir sæki minna 
en áður út á alþjóðleg  hafsvæði 
til þess að veiða löngu og keilu 
enda er sagt vera lítið upp úr 
þeim veiðiskap að hafa. 

Dmitrij Medvedev forsætisráð-
herra Rússlands hefur gefið 
rússneskum veiðieftirlitsmönn-
um leyfi til að bera vopn og til-
greinir jafnframt um hvaða 
vopn sé að ræða. Þetta kemur 
fram í netmiðlinum Barents 
Observer. Á vopnalistanum eru 
m.a. Kalasnikov rifflar, Makarov 
skammbyssur, táragas og fleiri 
tegundir vopna. Ekki er getið 

um við hvaða aðstæður eftirlits-
mönnunum sé heimilt að beita 
vopnunum að öðru leyti en því 
að þau séu ætluð til sjálfsvarnar. 

Kalasnikov riffill í höndum mannsins 
sem vopnið heitir eftir. 

markíll.
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Hafrannsóknastofnun 
leggur til að aflamark í 
ýsu verði 40% af áætl-
aðri stofnstærð 45 
sentímetra ýsu. Nýliðun 
ýsu er slök og árgangar 
sem koma inn í veiðina  
gefa innan við 20 þús-
und tonna veiði. 

KJARTAN STEFÁNSSON
kjartan@fiskifrettir.is

Ý
san er að mörgu leyti erfiður 
fiskur varðandi stjórn veiða 
vegna þess hve breytileik-

inn er mikill og mun meiri en til 
dæmis hjá ufsa 
að ekki sé talað 
um þorsk. Þetta 
kom fram í er-
indi sem Hösk-
uldur Björnsson, 
verkfræðingur á 
Hafrannsókna-
stofnun, hélt á 
aðalfundi LÍÚ 
um vandamál 

við stjórn ýsuveiða.
Höskuldur gat þess að ýsuafl-

inn hefði farið mest í rúm 100 
þúsund tonn síðustu 30 árin eða 
svo en á næstu árum stefndi árs-
aflinn í minna en 25 þús. tonn.   

„Framundan er mikil minnk-
un í afla, stofnstærð og nýliðun. 
Eftir árið 2007 hafa komið fram 
mjög lélegir árgangar sem gefa 
hver innan við 20 þúsund tonna 
afla á þeim tíma sem þeir vara í 
veiðinni,“ sagði Höskuldur.

Miklar sveiflur
Höskuldur sagði að miklar sveifl-
ur væru einkennandi fyrir ýsu-
stofna alls staðar í heiminum, 
ekki bara á Íslandi. „Nýliðun 
er mjög ójöfn. Munur á stærstu 
og minnstu árgöngunum getur 
verið þrítugfaldur. Það skiptast 
á nokkur tímabil með góðri og 
lélegri nýliðun. Stærð árganga 
er hins vegar nokkuð vel þekkt 
strax þegar ýsan verður eins árs,“ 
sagði Höskuldur. 

Árgangar skila 
mismunandi  veiði
Fram kom í máli Höskuldar að 
einstaka árgangar ýsu gætu skil-
að allt frá 10 þúsund tonna veiði 
og upp í 200 þúsund tonn. Sjald-
gæft væri að finna jafnmikinn 
breytileika hjá öðrum fiskteg-
undum. Hann sagði að sýnt væri 
að nýliðun í ýsu yrði slök. Næstu 
árgangar myndu skila innan við 
20 þúsund tonna veiði. 

Til að draga úr sveiflum vegna 
breytileika í nýliðun mætti 
lækka veiðihlutfall niður fyrir 
það sem gæfi hámarksafrakstur 
til að fleiri árgangar væru í veið-
inni. Þetta gengi auðvitað ekki 
nema að vissu marki hjá ýsu sem 
væri ekki mjög langlíf tegund. 

Höskuldur sagði ennfremur að 
mat á stofnstærð ýsu hefði reynst 

gott og sveiflur vegna skekkju í 
stofnmati væru ekki miklar. 

Meðalþyngd lækkar verulega
Meðalþyngd ýsu eftir aldri hef-
ur lækkað verulega frá því sem 
var á níunda áratugnum. Nú 
er 7 ára ýsa svipuð að þyngd 
að meðaltali og 5 ára ýsa var 
þá. Höskuldur sýndi dæmi um 
meðalþyngd 4ra ára ýsu frá 
árinu 1985 til 2012 og hafði 
850 grömm sem viðmið. Með-
alþyngdin fór hæst í rúm 1200 
grömm seinni hluta 9. áratug-
arins en fór lægst niður í 600 
grömm árið 2008. Fjögurra ára 
ýsa er þannig allt að tveim-
ur árum á eftir í vexti þegar 
mestu munar. Stórir árgangar 
ýsu vaxa yfirleitt hægar en litl-
ir og er þar af leiðandi gert ráð 
fyrir að meðalþyngd eftir aldri 
hækki nokkuð á næstu árum og 
nálgist meðaltal áranna 1985-
2011.  

Stofnmat ýsu hefur verið 
byggt á aldursaflagreiningu 
en Höskuldur sagði að aldurs-
tengd viðmið væru hálfmerk-
ingarlaus þegar þyngdarbreyt-
ingar væru svona miklar. Til að 

bregðast við breytingum í með-
alþyngd þyrfti að reikna afla-
mark sem hlutfall af veiðistofni 
sem tæki mið af lágmarksstærð 
en ekki aldri. Hafrannsókna-
stofnun legði þannig til að afla-
mark yrði ákveðið hlutfall af 45 
sentímetra ýsu eða stærri. 

Viðkvæm fyrir smugi
Höskuldi sagði að ýsan væri 
einnig sérstök að því leyti að 
ungviðið væri í miklum mæli 
innan um stærri ýsu. Hafrann-
sóknastofnun fengi til dæmis 
mikið af eins árs ýsu í stofnmæl-
ingum botnfiska enda væri pok-
inn hjá þeim klæddur. „Þetta má 
túlka sem vísbendingu um að 
mikið af smáýsu lendi í vörpu 
veiðiskipa og sleppi út. Ýsan er 
talin viðkvæm fyrir þessu smugi, 
ekki síst eins árs ýsan sem sjald-
an sést á dekki. Vandamálið hef-
ur verið mun minna undanfarin 
15 ár en áður vegna minni skör-
unar í útbreiðslu smáýsu og tog-
veiða,“ sagði Höskuldur. 

Til að bregðast við þessu mætti 
loka svæðum fyrir togveiðum í 
einhvern tíma sem byggt væri 
á niðurstöðum stofnmælinga 

varðandi útbreiðslu ungviðis. Ef 
til vill væri nægilegt að benda á 
hvar þessi svæði væru. Þá væri 
athugandi að auka hlutdeild línu 
í veiðunum. Besta ráðið við þessu 
vandamáli væri samt að lækka 
veiðihlutfall enn frekar en gert er 
ráð fyrir í tillögum að aflareglu.  

Meira fyrir norðan
Síðasta áratug hefur hlutfall 
veiðistofns ýsu á norðurmið-
um farið hækkandi. Höskuldur 
sagði að samkvæmt stofnmæl-
ingum væri helmingur veiði-
stofns ýsu fyrir norðan en að-
eins 20% aflans væru tekin á 
þessu svæði. 

„Veiðiálag á ýsu á norðurmið-
um er minna en annars staðar. 
Ástæðan getur verið að eign-
arhald kvótans ráðist af fyrri út-
breiðslu. Önnur möguleg skýring 
er sú að stór hluti ýsusvæðisins á 
norðurmiðum er innan 12 mílna 
og þar af leiðandi lokaður fyrir 
togveiðum,“ sagði Höskuldur. 

Hann velti því einnig fyrir sér 
hvort misvægi í veiðiálagi leiddi 
til enn frekari hækkunar á hlut-
falli ýsu fyrir norðan. Spurning 
væri hvort það magn ýsu sem 

hrygndi fyrir sunnan væri of 
lítið. Að opna norðurmið fyrir 
togveiðum til að jafna veiðiálag 
hefði hins vegar óheppilegar 
aukaverkanir þar sem stór hluti 
smáýsunnar hefur verið á því 
svæði undanfarin 15 ár auk þess 
sem mikið af smáþorski væri á 
svæðinu.  

Aflamark verði 40% af 
áætlaðri stofnstærð
Höskuldur ítrekaði í lokin að 
ójöfn nýliðun í ýsu leiddi til 
þess að veiðihlutfallið þyrfti að 
vera verulega lægra en það sem 
gæfi hámarksafrakstur. Vegna 
breytilegrar þyngdar væri rétt 
að miða aflareglu við magn ýsu 
yfir ákveðinni stærð fremur en 
aldur. Þar sem spá um stofn-
stærð væri nokkuð góð væri rétt 
að miða aflamark við stofnstærð 
í upphafi ráðgjafarárs. Athuga 
þyrfti misvægi í veiðiálagi milli 
Suðurlands og Norðurlands. 

Þá sagði Höskuldur að fyrir-
liggjandi væri tillaga frá Haf-
rannsóknastofnun um að afla-
mark yrði 40% af áætlaðri 
stofnstærð 45 sentímetra ýsu í 
upphafi næsta almanaksárs. 

  Hafrannsóknastofnun vill að aflamark í ýsu verði 40% af fiski yfir vissri stærð

Miklar sveiflur einkenna ýsuna

Á ýsuveiðum.     MYND/ALFONS FINNSSON

Höskuldur 
Björnsson.

Framundan er 
mikil minnkun í 
afla, stofnstærð og 
nýliðun. Eftir árið 
2007 hafa komið 
fram mjög lélegir 
árgangar sem gefa 
hver innan við 20 
þúsund tonna afla á 
þeim tíma sem þeir 
vara í veiðinni. 

Ójöfn nýliðun og nokkurra ára tímabil með lélegri nýliðun
— Myndir sýnir afla úr einstökum árgöngum
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S
ú var tíðin að horft var til Ís-
lendinga sem fyrirmyndar í 
vinnslu og markaðssetn-

ingu á fiski en þeir tímar eru að 
baki, aðrir hafa tekið forystuna 
og Íslendingar lifa um margt á 
fornri frægð. Hvað hefur gerst og 
hvers vegna er þessi staða kom-
in upp? 

Sterkri stöðu ekki haldið við 
Fyrir miðja síðustu öld lögðu 
íslenskir framleiðendur og fyr-
irtæki sig fram um að kynnast 
neytendum og mæta þörfum 
þeirra og stóðu sig miklu bet-
ur en keppinautar þeirra. Öfl-
ug vöru- og vinnsluþróun átti 
sér stað, gæðastaðlar voru settir 
til að mæta kröfum kaupenda, 
framleiðendur stóðu saman að 
markaðs- og sölustarfi og byggðu 
upp sterk vörumerki. Sölu- og 
dreifingarfyrirtæki voru sett upp 
erlendis og fjárfest í framhalds-
vinnslum. Íslenskur fiskur þótti 
sá besti, seljendur unnu til langs 
tíma með kaupendum og stóðu 
saman í gegnum skammtíma 
sveiflur. Íslenskur fiskur seldist 
hæsta verði því framleiðendur 
uppfylltu þarfir kaupenda. 

Enn í dag nýtur íslenskur 
fiskur góðs orðstírs og fær hátt 
verð hjá mörgum kaupendum 
og margir framleiðendur vinna 
mjög gott starf. En aðrir hugsa 
til skamms tíma, hoppa á milli 
markaða og kaupenda ef verð 
sveiflast og nota jafnvel „upp-
boðsleiðina“ til að velja hvaða 
kaupandi fær vöruna þá vikuna. 
Þeir finna helst fyrir versnandi 
ástandi á mörkuðum. 

Til viðbótar kemur að fram-
leiðendur hafa treyst á góða 
ímynd íslenskra afurða en henni 
hefur því miður ekki verið hald-
ið við. Þau fyrirtæki sem standa 
í stað dragast aftur úr, því sam-
keppnin hefur ekki sofið á verð-
inum og nýir keppinautar hafa 
komið á markaðinn.  

Fiskeldi, framhaldsvinnsla 
og framfarir keppinauta
Margt hefur breyst á síðustu 20 
árum en í mínum huga stendur 
þrennt upp úr; fiskeldi, fram-
haldsvinnsla í Kína og framfar-
ir keppinauta. Íslendingar selja 
að mestu afurðir úr veiðum 
sem eru einstakar og að flestra 
mati þær bestu sem hægt er að 
fá. En mikilvægustu kaupend-
urnir vilja til viðbótar fá vöruna 
afhenta reglulega, vissu um að 
staðið sé við samninga og lang-
tímasamstarf. 

Eldi bolfiska hefur vaxið mjög 
á síðustu tveimur áratugum og 
er magn úr eldi nú meira en það 
sem kemur úr veiði. Helstu teg-
undirnar eru lax, tilapía (beit-

arfiskur) og pangasíus (catfish). 
Fiskeldi breytti leikreglum sam-
keppninnar, kaupendur fengu 

„sömu“ vöruna 52 vikur á ári, ár 
eftir ár. Þeir gátu farið í vöru-
þróun, bætt við nýjum afurðum 
á vörulistann, eytt í auglýsing-
ar og farið í langtímastarf með 
verslunum og stórnotendum.  

Heilfrystur þorskur og ýsa er 
fluttur í miklu magni frá Noregi 
og Rússlandi til Kína til vinnslu 
og kemur aftur á markaði í Evr-
ópu og N-Ameríku í samkeppni 
við einfryst eða söltuð flök frá 
framleiðendum á þorski og ýsu. 
Flestir eru sammála um að tví-
frystar afurðir séu síðri en ein-
frystar, en af hverju hefur kín-

verskum vinnslum orðið svo vel 
ágengt? Aðalástæðurnar eru að 
þær að geta tryggt afhendingu 
allt árið, þær geta unnið afurð-
ir í pakkningar sem hvorki fram-
leiðendur á Íslandi né Noregi 
geta, og auk þess boðið lágt verð. 

Þeir sem Íslendingar keppa 
við í bolfiski eru vakandi. Kyrra-
hafsþorskur er með leiðandi 
stöðu í N-Ameríku, norskir út-
flytjendur leggja mikið fé í að 
auglýsa norskan fisk á mikilvæg-
ustu mörkuðum og hafa byggt 
upp góða stöðu á nýjum mörkuð-
um, og rússneskar útgerðir leggja 
áherslu á vöruþróun um borð í 
frystiskipum og fara í langtíma-
samstarf við kaupendur. 

Sjávarútvegsráðstefnan tekur 
á mikilvægum viðfangsefnum 
Þessar breytingar munu ekki 
hverfa, þess vegna þarf sjávarút-
vegurinn að grípa til aðgerða til 
þess að ná aftur sterkri stöðu á 
mörkuðum, tryggja hæsta verð og 
aðgang að bestu kaupendunum. 
Staðan sem var seinni hluta síð-
ustu aldar kemur ekki aftur en 
margt er hægt að gera til að styrkja 
stöðuna. Á Sjávarútvegsráðstefn-
unni í næstu viku verður tekið á 
mörgum mikilvægum viðfangs-
efnum, svo sem: Eiga Íslendingar 
að vera með sameiginlegt mark-
aðsstarf? Hvernig getum við kom-
ið með allt hráefni á land? Hvaða 
möguleikar eru í fiskeldi? Getum 
við unnið fiskinn enn frekar hér 
á landi? Samkeppnisumhverfi 
bolfisktegunda og uppsjávarfiska 
verður skoðað og tækifæri metin 
og möguleikar innan Evrópusam-
bandsins ræddir. Þetta er góður 

vettvangur fyr-
ir alla í grein-
inni til að efla 
íslenskan sjáv-
arútveg. 

Höfundur er formaður 
 Sjávarútvegsráðstefnunnar.  

Frekari upplýsingar á  
www.sjavarutvegsradstefnan.is 

Skoðun

Kristján Hjaltason.

Framleiðendur 
hafa treyst á  
góða ímynd 
íslenskra afurða 
en henni hefur því 
miður ekki verið 
haldið við.

  Í tilefni af Sjávarútvegsráðstefnunni 8.- 9. nóvember

Af hverju getur verið 
 erfitt að selja fisk í dag?

Kristján Dúi Benediktsson hefur störf hjá Sæmark 
Sjávarafurðum og Bacco þann 1. desember. 
Hann mun annast eftirlit með gæðamálum og 
samræmingu verkferla hjá fyrirtækjunum. 
Kristján Dúi er fiskiðnaðarmaður að mennt og hefur 
áratuga reynslu af gæðaeftirliti, þar á meðal hjá 
Icelandic, Frumherja og Aðalskoðun. 
Nú síðast starfaði Kristján Dúi sem sérfræðingur á sviði 
matvælaöryggis og neytendamála hjá Matvælastofnun.

Kristján Dúi Benediktsson 
hefur störf sem 

gæðastjóri Sæmarks 
Sjávarafurða og Bacco

Þekking og reynsla í þjónustu og
ráðgjöf  fyrir matvælaiðnaðinn

Umbúðir fyrir sjávarútveginn

Bæjarflöt 4, 
112 Reykjavík

www.frjo.is
frjo@frjo.is

Sími 567 7860
Fax  567 7863

,,Sjávarútvegurinn þarf að grípa til aðgerða til þess að ná aftur sterkri stöðu á 
mörkuðum,“ segir greinarhöfundur.  MYND/GE
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KJARTAN STEFÁNSSON
kjartan@fiskifrettir.is

Í upphafi ræðu sinnar vék 
Adolf Guðmundsson að 
ástandi fiskistofna og af

komu greinarinnar. Hann 
minnti á að makríllinn væri 
sú fisktegund sem hefði skilað 
okkur næstmestum verðmæt
um einstakra fisktegunda á síð
asta ári. „Enn hefur ekki tekist 
að semja um skiptingu makríl
stofnsins og hlutdeild Íslands 
í veiðunum. Makrílmálið er 
lýsandi dæmi um það hversu 
mikilvægur fullveldisréttur  
okkar er. Ef við værum aðilar 
að Evrópusambandinu er ljóst 
að staða okkar væri veik. Ís
lensk stjórnvöld hafa staðið 
fast á rétti okkar sem strand
ríkis og ég hvet þau til að gera 
það áfram, þrátt fyrir aðildar
umsóknina,“ sagði Adolf. 

Ríkisvæðing sjávarútvegs
Adolf varði mestum tíma í að 
ræða áform ríkisstjórnarinnar 
um breytta fiskveiðistjórnun og 
hækkun veiðigjalda. Hann sagði 

að reynt hefði verið að sannfæra 
þá sem fara með hið pólitíska 
vald með gögnum og rökum án 
mikils árangurs. „Þegar þeir sem 
með valdið fara nálgast verkefn
ið eins og að guðleg forsjón hafi 
falið þeim að leiða þjóðina í heil
ögu stríði vandast málið,“ sagði 
Adolf. Hann bætti því við að þeg
ar umbúðunum hefur verið flett 
af orðskrúðinu blasti innihaldið 
við — einfaldlega ríkisvæðing 
sjávarútvegsins. 

Fiskveiðistjórnuninni kollvarpað
„Í þeirri atlögu sem gerð var í 
vor var um áherslubreytingu 
að ræða. Í stað aðaláherslu á að 
ríkisvæða atvinnugreinina með 
upptöku aflaheimilda fyrirtækj
anna lagði ríkisstjórnin nú fram 
sérstakt frumvarp um veiðigjöld 
samhliða frumvarpi til laga um 
stjórn fiskveiða. 

Með því var forgangsröðinni 
breytt. Nú skyldi ríkisvæða hratt 
með ofurskattlagningu í formi 
margföldunar veiðigjalda. Í 
frumvarpi til laga um stjórn fisk
veiða voru áfram tillögur um að 
kollvarpa fiskveiðistjórnuninni 

með banni við framsali aflahlut
deilda, skerðingu aflahlutdeilda 
og sölu ríkisins á aflaheimild
um, einhliða nýtingarleyfum í 
stað samninga um afnot af afla
heimildum. Endamarkmiðið var 
sem fyrr að gera aflaheimildirnar 
upptækar,“ sagði Adolf.

Skattleggja allan hagnað
Adolf sagði að boðað skatthlut
fall væri hærra en nokkur hefði 
getað ímyndað sér. Sýnt hefði 
verið fram á að í mörgum tilvik
um næmi skattlagningin meiru 

  Adolf Guðmundsson, formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna, um veiðigjöldin

Fjölmörg fyrirtæki rísa ekki undir gjaldtökunni

Þessi aðgerð mun 
óhjákvæmilega 
leiða til 
enn frekari 
samþjöppunar 
og fækkunar 
fyrirtækja.

Adolf Guðmundsson, formaður LÍÚ, flytur ræðu sína á aðalfundi LÍÚ.  MYND/HAG

Vilja atkvæðagreiðslu um verkbann á sjómenn

H lutaskiptakerfi útvegsmanna og sjómanna getur ekki staðið óbreytt 
eftir tilkomu nýrra laga um veiðigjöld. Takist ekki samningar um 
breytingar vill aðalfundur LÍÚ að leitað verði samþykkis félags-

manna um verkbann.
Þetta kemur fram í ályktun aðalfundar LÍÚ þar sem vikið er að kjaraviðræð-

um útvegsmanna og sjómanna. Samþykktin er svohljóðandi: „Með lögum nr. 
74/2012 voru veiðigjöld sem útgerðinni er gert að greiða margfölduð. Gjald-
takan nemur allt að 20% af aflaverðmæti einstakra fisktegunda. Þá hefur 
kostnaður og aðrar álögur stjórnvalda aukist umtalsvert. Við þessar aðstæður 
getur hlutaskiptakerfi útvegsmanna og sjómanna ekki staðið óbreytt. 

Takist ekki samningar um að tekið verði tillit til þessa aukna kostnaðar við 
skiptingu aflaverðmætis á milli útvegsmanna og sjómanna beinir fundurinn 
því til stjórnar samtakanna að efna til atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna 
um boðun verkbanns.“

Aðalfundur LÍÚ var fjölsóttur að vanda.    MYND/HAG

„Eftir stendur að fjölmörg fyrirtæki munu ekki 
rísa undir gjaldtökunni og að þau sem lifa verða 
löskuð,“ sagði Adolf Guðmundsson, formaður 
LÍÚ, í ræðu sinni á aðalfundi LÍÚ í síðustu viku.
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  Adolf Guðmundsson, formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna, um veiðigjöldin

Fjölmörg fyrirtæki rísa ekki undir gjaldtökunni

Stjórnvöld endurskoði lög um veiðigjöld
Hér á eftir fer útdráttur úr ályktunum aðalfundar LÍÚ.

Aðalfundur LÍÚ skorar á stjórnvöld að hverfa frá þeim hugmyndum sem lagðar voru  »
fram í frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða á síðasta löggjafarþingi. Fundurinn 
hvetur stjórnvöld til þess að vanda til verka við endurskoðun laga um stjórn fisk-
veiða og hafa samráð við hagsmunaaðila. 

Skorað er á atvinnuvegaráðherra að heimila flutning aflaheimilda í úthafskarfa  »
sem náðist ekki að veiða 2012 fram á næsta ár. Að öðrum kosti verði veiðigjald af 
ónýttum aflaheimildum fellt niður. 

Því er mótmælt harðlega að strandveiðar hafi tekist vel í sumar. Strandveiðarnar  »
stuðli hvorki að nýliðun né bættri aflameðferð. Lagt er til að strandveiðar verði ekki 
heimilaðar áfram. 

Aðalfundur LÍÚ leggur til að lokað verði á flutning aflaheimilda á milli aflamarks- og  »
krókaaflamarkskerfa. 

Lagt er til að úthlutað verði aftur aflamarki í rækju miðað við aflahlutdeild útgerða.  »

Skorað er á atvinnuvegaráðherra að endurskoða stefnu stjórnvalda gegn vistvæn- »
um veiðum með dragnót. Fjölda veiðisvæða hefur verið lokað án þess að nokkur 
vísindaleg rök séu þar að baki. 

Aðalfundur LÍÚ skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir endurskoðun laga um  »
veiðigjöld. Þessi ofurskattlagning í formi veiðigjalda mun draga allan mátt úr 
greininni. Fyrirtæki sem eingöngu stunda útgerð fara verst út úr skattlagningunni. 
Útgerðin er ekki aðeins skattlögð heldur einnig fiskvinnslan. Hér er um sannkall-
aðan landsbyggðarskatt að ræða þar sem meginstarfsemi sjávarútvegsins er utan 
höfuðborgarsvæðisins. 

kjartan@fiskifrettir.is »

Hagkvæmt og gott

Standard PE

Aðalfundur LÍÚ var fjölsóttur að vanda.    MYND/HAG

en öllum hagnaði einstakra fyr
irtækja. Ennfremur hefði ekki 
verið tekið nægjanlegt tillit til 
þess fjármagns sem bundið væri 
í rekstrinum. 

„Ekkert tillit er tekið til þeirra 
verðmæta sem liggja í veiðiheim
ildum fyrirtækjanna við mat á 
skattstofninum en bókfært virði 
þeirra er um 200 milljarðar. Það 
hefur gleymst að forsenda þess 
árangurs sem íslenskur sjávarút
vegur hefur náð er að þeir sem 
nú stunda útgerð og fiskvinnslu 
fóru í nauðsynlega hagræðingu 
með kaupum á aflaheimildum og 
fækkun skipa og vinnslustöðva. 

Gjaldið er lagt á fyrirtækin 
miðað við metna meðaltalsaf
komu sjávarútvegsins í heild þrátt 
fyrir mjög ólíka stöðu og aðstöðu 
þeirra. Miðað er við þorskígildis
stuðla þar sem ekkert tillit er tek
ið til mismunandi kostnaðar við 
veiðar einstakra tegunda. Ekki er 
látið staðar numið við útgerðina 
heldur er afkoma fiskvinnslunn
ar einnig skattlögð,“ sagði Adolf.

Margir rísa ekki undir  
gjaldtökunni
Fram kom í máli Adolfs að í álit
um lögmanna hefðu verið leidd
ar líkur að því að frumvarp
ið stæðist ekki þær kröfur sem 
gerðar eru í stjórnarskránni um 

skattlagningu og sköpuðu rík
inu bótaskyldu. 

Ennfremur væri ljóst að fyr
irtæki sem eingöngu stunduðu 
útgerð færu verst út úr skatt
lagningunni og að mörg þeirra 
réðu ekki við hana. „Eftir stend
ur að fjölmörg fyrirtæki munu 
ekki rísa undir gjaldtökunni og 
að þau sem lifa verða löskuð,“ 
sagði Adolf.

Sinnaskipti Steingríms 
Adolf gat þess að Steingrímur 
J. Sigfússon atvinnuvegaráð
herra hefði tekið sinnaskiptum 
í veiðigjaldamálinu. Hann sagði 

að Steingrímur hefði mælt gegn 
veiðigjaldi þegar hann var for
maður sjávarútvegsnefndar al
þingis. Veturinn 2009 hefði at
vinnuvegaráðherra svo lýst því 
yfir á fundi með útvegsmönnum 
að ef hann fengi einhverju ráð
ið eftir kosningarnar yrði veiði
gjaldið ekki hækkað. Annað 
hefði komið á daginn.

„Í frumvarpi ríkisstjórnarinn
ar vorið 2011 var miðað við að 
tvöfalda veiðigjaldið og þótti 
flestum nóg um. Við fram
lagningu fjárlagafrumvarps
ins haustið 2011 var miðað við 
þreföldun. Niðurstaðan vorið 
2012 er fimmföldun. Reikna má 
með því að veiðigjöld fiskveiði
ársins 2012/2013 verði á milli 
14 og 15 milljarðar. Ef lögin 
hefðu verið að fullu komin til 
framkvæmda hefði þau numið 
yfir 20 milljörðum samkvæmt 
gögnum stjórnvalda, þannig að 
við sjáum í hvað stefnir,“ sagði 
Adolf.

Leiðir til samþjöppunar
Þessi aðgerð mun óhjákvæmilega 
leiða til enn frekari samþjöpp
unar og fækkunar fyrirtækja. 
Við skorumst ekki undan því að 
greiða skatta og skyldur til sam
félagsins og þar með talið veiði
gjald sem raskar ekki rekstrar
grundvelli fyrirtækjanna. 

Ég skora á atvinnuvegaráð
herra og alla þingmenn sem láta 
sig atvinnumál varða að hlusta 
á þau rök sem fram hafa ver
ið færð og beita sér fyrir endur
skoðun laganna um veiðigjöld til 
að forða því tjóni sem við blasir,“ 
sagði Adolf Guðmundsson.

frá aðalfundi LÍÚ. MYND/HAG

Ekkert tillit er 
tekið til þeirra 
verðmæta 
sem liggur í 
veiðiheimildum 
fyrirtækjanna 
við mat á 
skattstofninum 
en bókfært virði 
þeirra er um 200 
milljarðar.
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H
vað gerðum við rangt?“ 
spurði Sveinn Hjörtur 
Hjartarsson, hagfræðing

ur LÍÚ, meðal annars er hann 
stjórnaði pallborðsumræðum 
með framsögumönnum sem 
fluttu erindi um veiðigjöld og 
áhrif þeirra á aðalfundi LÍÚ.

Sveinn sagði að líklega hefði 
útgerðin aldrei staðið frammi 
fyrir jafnmikilli vá síðastliðin 
30 og nú ár með tilkomu veiði
gjaldanna. Hann spurði í fyrsta 
lagi í hverju útgerðinni hefði 
mistekist og í öðru lagi hvern
ig slíkt skrímsli fæddist sem 
veiðigjaldið er og að á bak við 
það skuli vera stuðningur fræði
manna við Háskóla Íslands.

Viðurkenna rými
Daði Már Kristófersson, dósent 
í hagfræði við HÍ, sagðist hafa 
töluvert rætt þessi mál við koll
ega sína. „Ég er þeirrar skoðun
ar að unnt hefði verið að lenda 
þessu máli betur með samning
um. Skynsamlegra hefði verið að 

viðurkenna eitthvað rými fyrr,“ 
sagði Daði. Hann sagðist skilja 
vel afstöðu útgerðarmanna. Þeir 
hefðu keypt mikið af aflaheim
ildum og myndað með því hagn
að í útgerðinni. Þeir væru því 
tregir til að deila honum með 
öðrum. „Ef ég á nefna eitthvað 
eitt sem hefur misfarist þá þarf 
að vinna betur í kynningarmál
um stéttarinnar þannig að sjón
armið hennar komi betur fram 
og með jákvæðari hætti en verið 
hefur,“ sagði Daði. 

Ekki tekið tillit til alls kostnaðar
Daði vék síðan að veiðigjaldinu. 

„Hvernig fæðist skrímsli eins og 
þetta? Hugmyndin er í sjálfu sér 
skýr og einföld. Hér er fræðilegt 
líkan þar sem hægt er að sýna 
fram á með ákveðnum forsend
um að gjaldið geti verið skynsam
legt við viss skilyrði. Þessu er síð
an smurt ofan á raunveruleikann 
án þess að fyllilega sé tekið tillit 
til þess á hvern hátt raunveru
leikinn er frábrugðinn fræðilega 

líkaninu. Ég hef oft gagnrýnt það 
við kollega mína að ekki sé bor
in nægileg virðing fyrir því að í 
gjaldtöku sem þessari sé hafið 
yfir allan vafa að þátttakendur í 
atvinnugreininni fái tekið tillit 
til alls kostnaðar. Það er það sem 
hefur brugðist,“ sagði Daði.

Samningaleiðin fullreynd
Heiðar Hrafn Eiríksson hjá Þor
birni hf. í Grindavík sagði að 
það hefði verið fullreynt að fara 
samningaleiðina við ríkisstjórn
ina. Sú leið hefði ekki getað 
gengið án þess að rústa grein
inni. „Það er rétt að það skort
ir á kynningu. Við höfum verið 
alltof uppteknir að fylgjast með 
ákveðnum hópi bloggara sem 
vilja eyðileggja það sem byggt 
hefur verið upp. Það er ekki hóp
urinn sem við eigum að horfa á. 
Við eigum að draga upp jákvæða 
mynd af sjávarútvegi í augum 
fólks. Fólk almennt veit lítið 
um rekstur sjávarútvegs; hvað 
við höfum meðal annars gert í 

þróun og markaðsmálum. Hagn
aður í sjávarútvegi var ekki til 
þegar kvótakerfið var tekið upp,“ 
sagði Heiðar.

Heiðar sagðist ekki vita ástæð
una fyrir því að veiðigjaldið varð 
að þessu skrímsli. „Stjórnvöld 
eru með allt niður um sig og þau 
vilja finna einhvern til að berja á 
og það erum við,“ sagði Heiðar.

Skrímslapabbi viðstaddur  
fæðinguna
Övar Guðni Arnarson, fjár
málastjóri  Ísfélags Vestmanna
eyja, tók upp þráðinn varð
andi skrímslið og minnti á 
að þessi spurning hefði betur 
komið fram deginum fyrr þeg
ar Steingrímur J. Sigfússon 
atvinnuvega ráðherra ávarpaði 
aðalfund LÍU. „Skrímslapappi 
var hér í gær. Við hefðum átt að 
spyrja hann þá. Hann var við
staddur fæðinguna!“ sagði Örv
ar og hlaut góðar viðtökur fund
armanna. 

kjartan@fiskifrettir.is »

  Pallborðsumræður á aðalfundi LÍÚ

Hvernig fæðist slíkt skrímsli?

  Áhrif veiðigjalda á framlegð í sjávarútvegi

Borgar sig ekki að veiða gulllax og blálöngu
Hækkun veiðigjalda mun leiða 
til þess að sókn í nokkrar fisk
tegundir mun ekki borga sig í 
framtíðinni, að dómi Heiðars 
Hrafns Eiríkssonar hjá Þorbirni 
hf. í Grindavík. Þetta kom fram 
í erindi sem Heiðar flutti á aðal
fundi LÍÚ um áhrif veiðigjalda 
á framlegð í sjávarútvegi.

Í upphafi erindis Heiðars 
kom fram að þorskígildisstuðl
ar væru ekki heppilegur grund
völlur veiðigjalds. Flestar fisk
tegundir væru með of háa 
stuðla miðað við þorsk nema 
grálúða og ufsi. Heiðar sýndi 
dæmi af framlegð í útgerð ann
ars vegar við veiðar frystitog
ara og hins vegar við veiðar 
línubáta. Hann notaði  raun

tölur fyrir síðasta fisk
veiðiár í útreikningum 
sínum að viðbættum 
veiðigjöldum fyrir fisk
veiðiárið 2012/2013.

Vinnslan held-
ur framlegð  uppi í 
löngu og keilu
Framlegð einstakra teg
unda hjá frystitogurum 
er breytileg en flestar tegundir 
voru með undir 30% framlegð. 

„Gulllax, makríll og litli karfi 
skila engri framlegð og það eru 
tegundir sem borgar sig ekki að 
sækja í,“ sagði Heiðar.

Aðeins þorskur, ýsa og ufsi 
skiluðu jákvæðri framlegð við 
línuveiðar en langa, blálanga og 

keila voru undir strik
inu. En  þegar afkomu 
vinnslu í landi hafði 
verið bætt við skiluðu 
síðastnefndu tegund
irnar lítilsháttar fram
legð. 

 „Það er mikil spurn
ing hvort borgi sig að 
sækja blálönguna og 
það sama gildir um keil

una. Þetta styður líka það sem 
fram hefur komið að útgerð án 
vinnslu á sér varla viðreisnar 
von,“ sagði Heiðar. 

Heiðar tók skýrt fram þegar 
hann svaraði fyrirspurnum að 
þessir útreikningar miðuðust 
aðeins við veiðigjöldin á yfir
standandi fiskveiðiári. Ástand

ið ætti eftir að versna til muna 
þegar veiðigjöldin yrðu lögð á af 
fullum þunga.

Dökk framtíðarmynd
Í lok erindis síns dró Heið
ar upp dökka mynd af fram
tíðarhorfum sjávarútvegsins. 
Ljóst væri að ef sókn yrði hætt 
í ákveðnar tegundir myndi 
skipum fækka og þar með sjó
mönnum og störfum í landi. 
Veiðigjaldið drægi úr getu til 
fjárfestinga. Tæki og búnaður 
myndu ganga úr sér og leiða 
til lakari gæða. Hann ítrekaði 
að útgerðir án vinnslu ættu sér 
litla lífsmöguleika. Gjaldþrot 
blasti við þeim. 

kjartan@fiskifrettir.is »

  Veiðigjaldið

Þarf að brjóta 
gjaldið upp

  Ofurskattar

Hvati til  
gullhúðunar

  Limra

„Það liggur á 
ég verð að fá“

Steingrímur J. Sigfússon at
vinnuvegaráðherra sagði á aðal
fundi LÍÚ að brjóta þyrfti veið
gjaldið meira upp svo unnt yrði 
að taka tillit til 
m i s mu n a nd i 
afkomu ein
stakra greina. 
Hann sagðist 
helst vilja sjá 
vísitölu fyr
ir hverja grein 
og fisktegund. 
Rétt væri að 
minni útgerðir 
ættu erfiðara með að bera gjaldið. 
Kannski þyrftu uppsjávarfyrir
tækin og blönduðu fyrirtækin að 
bera hlutfallslega meira. Mark
miðið væri að byggja á raunaf
komu í hverri grein en það væri 
þó ekki gallalaust. Þá myndi best 
reknu fyrirtækin greiða mestan 
hluta gjaldsins. Því þyrfti jafn
framt að finna viðmið svo að þeir 
sem gerðu vel í rekstri nytu þess.

kjartan@fiskifrettir.is »

Daði Már Kristófersson fékk þá 
spurningu á aðalfundi LÍÚ hvort 
ekki væri betra að taka veiðigjöld 
í gegnum tekjuskattskerfið frek
ar en með flötum skatti á þorsk
ígildi. Hann sagðist ekki vera 
hlynntur því. Eftir því sem skatt
ar hækkuðu væri ódýrara að fjár
festa. „Þetta hljómar sem þver
sögn en þar sem vextir af lánum 
til fjárfestinga eru frádráttarbær
ir myndast skattaskjól. Eftir því 
sem skattprósentan hækkar verð
ur skattaskjólið enn meira. Í fræð
unum er þetta kallað gullhúð
unarhvatinn. Menn vilja frekar 
gullhúða hjá sér en láta ríkið hafa 
peningana. Of háir skattar skapa 
hvata til að sóa peningum í óarð
bærar fjárfestingar vegna skatta
skjóls,“ sagði Daði.

kjartan@fiskifrettir.is »

Fundarstjórinn á aðalfundi LÍÚ, 
Ólafur Eggertsson, flutti frum
samda limru fyrir fundargesti í 
tilefni dagsins sem góður rómur 
var gerður að: 

Á útgerðarlýðinn Steingrímur starði,
og stöðugt í pontuna barði og barði.
Það liggur á,
ég verð að fá,
hverja einustu krónu af ykkar arði.

frá pallborðsumræðum á aðalfundi LÍÚ, talið frá vinstri: Sveinn Hjörtur Hjartarson, hagfræðingur LÍÚ, Daði már Kristófersson, dósent við HÍ, Árni Jón Árnason hjá 
Deloitte, Heiðar Hrafn Eiríksson hjá Þorbirni og Örvar Guðni Arnarson, fjármálastjóri Ísfélags Vestmannaeyja.    MYND/EGGERT JÓHANNESSON

Heiðar Hrafn 
Eiríksson.

Steingrímur J. 
Sigfússon.



| 9   fimmtuDAGuR   1. nóvember 2012

B
lönduð uppsjávar og botn
fiskfélög skila mestri fram
legð, eru hlutfallslega með 

minnstu skuldirnar og greiða 
hlutfallslega mestan tekjuskatt. 
Þetta kom fram í erindi sem 
Þorvarður Gunnarsson, fram
kvæmdastjóri Deloitte, flutti á 
aðalfundi LÍÚ.

Fram kom í máli Þorvarðar 
að framlegð (EBITDA) sjávarút
vegsfélaga árið 2011 hefði verið 

73 milljarðar 
króna. Heildar
skuldir í árslok 
hefðu numið 
410 milljörðum 
og tekjuskatt
ur til greiðslu 
á árinu 2012 
vegna rekstr
arársins 2011 
hefði alls ver

ið 5,5 milljarðar króna. Deloitte 
hefur safnað saman gögnum fjöl
margra sjávarútvegsfyrirtækja og 
tölurnar fyrir árið 2011 byggjast 
á ársreikningum félaga sem hafa 
yfir að ráða um 88% af úthlutaðri 
aflahlutdeild í þorskígildum. 

Hlutfallsleg skipting áhugaverð
Þorvarður sýndi áhugverða 
skýringarmynd af hlutfallslegri 
skiptingu þorskígilda, framlegð
ar, heildarskulda og tekjuskatts 
milli einstakra hópa útgerðar og 

fiskvinnslufyrirtækja árið 2011. 
Blönduð uppsjávar og botnfisk
félög eru með 47% af þorskígild
um en skila samt 59% af fram
legðinni á árinu. Hefðbundin 
botnfiskútgerð og vinnsla er 
með 39% af veiðiheimildum en 
32% af framlegðinni. Hreinu 
útgerðarfélögin eru með 14% af 
heimildum en skila 9% af fram
legðinni.

Munar mestu í tekjuskatti
Heildarskuldir sjávarútvegs 
skiptast sömuleiðis í ójöfnu hlut
falli við aflaheimildir. Þannig 
eru uppsjávar og botnfiskfélög 
með töluvert minni skuldir hlut
fallslega en hefðbundin útgerð 
og vinnsla, eða 34% á móti 47%. 
Hrein útgerðarfélög eru svo með 
19% skuldanna. Hlutfallslegur 
munur er langmestur þegar kem
ur að tekjuskatti. Uppsjávar og 
botnfiskfélög, sem eru með inn
an við helming veiðiheimilda 
eins og fram er komið, greiða 
70% tekjuskattsins. Hreinu út

gerðarfélögin koma þarna verst 
út hlutfallslega.

Þeim minni fækkar
„Af þessum samanburði er aug
ljóst að bæði sjálfstæðum út
gerðarmönnum og minni fé
lögum mun fækka. Það verður 
enn meiri samþjöppun í grein
inni en nú er þegar veiðigjaldið 
kemur að fullu til framkvæmda. 
Þrátt fyrir að meðaltöl sýni góða 
afkomu eru blikur á lofti hjá 
mörgum. Há skattlagning hlýt
ur einnig að kalla á það að hin
ir betur settu taki á sig högg og 
hagræði umfram það sem gert 
hefur verið, meðal annars með 
fækkun skipa,“ sagði Þorvarður.

Hóflegar arðgreiðslur
Þorvarður gat þess einnig að frá 
árinu 2005 hefði sífellt minni 
hluti framlegðar sjávarútvegs
félaga farið í arðgreiðslur til eig
enda. Arðgreiðslur hefðu verið 
6,5% af framlegð (EBITDA) árið 
2010 og 6,8% árið 2011. Í krónum 
talið hefðu arðgreiðslur numið um 
5,3 milljörðum króna. „Óhætt er 
að fullyrða að þessar arðgreiðslur 
eru hóflegar miðað við aðrar at
vinnugreinar,“ sagði Þorvarður. 

Greiða niður skuldir
Þorvarður velti upp þeirri spurn
ing hvort fyrirtæki hefðu verið 
að nýta góða afkomu til aukinna 
fjárfestinga og svaraði því til að 
svo væri ekki, að minnsta kosti 
ekki á árinu 2011. Fjárfestingar 
væru í lágmarki vegna óvissu 
sem ríkt hefði um breytingar á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu.

Þorvarður sagði að félögin 
hefðu hins vegar notað svigrúm
ið til að greiða niður skuldir sín
ar. Á síðastliðnum fjórum árum, 
frá 2008 til 2011, hefði lækk
un lána umfram nýjar lántökur 
numið 82 milljörðum króna.

kjartan@fiskifrettir.is »

  Framlegð, skuldir og tekjuskattur sjávarútvegsfyrirtækja

Blönduð uppsjávar- og bolfisk-
félög hafa skilað bestum árangri

  Færeyingar

Hafa veitt  
4.900 tonn af 
botnfiski hér

  Uppsjávarveiðar

Norrænir mjöl-
risar sameinast

Alls voru 7 færeyskir línu og 
handfærabátar að veiðum í ís
lenskri lögsögu í september
mánuði. Heildarafli skipanna var 
450 tonn. Mest var um löngu í afl
anum, 121 tonn, og þorskaflinn 
var 106 tonn. Þetta kemur fram á 
vef Fiskistofu. Á níu fyrstu mán
uðum ársins hafa færeysk skip 
veitt tæp 4.898 tonn af botnfiski í 
íslenskri lögsögu. Á sama tíma í 
fyrra var aflinn heldur meiri eða 
tæp 5.296 tonn. Heildarbotnfisk
aflinn er því rúmlega 8% minni 
í ár en á síðasta ári. Þorskafli fær
eysku skipanna er kominn í 1.025 
tonn miðað við 1.183 tonn á sama 
tíma í fyrra en heimild færeyskra 
skipa á yfirstandandi ári eru 1.200 
tonn.

Danski fiskimjölsframleiðand
inn TripleNine og norska fiski
mjölsfyrirtækið Koppernaes 
hafa tilkynnt um sameiningu 
sem gengið verður endanlega 
frá á næsta vori. Hið samein
aða fyrirtæki, sem fá mun nafn
ið TripleNine Group A/S, verður 
hið stærsta á sínu sviði á Norð
urlöndum.

Nýja fyrirtækið verður með 
verksmiðjur í Noregi, Danmörku 
og Chile og mun eignast 50% í 
norska sölufyrirtækinu Norsild
mel AS. Höfuðstöðvar hins nýja 
fyrirtækis verða í Esbjerg í Dan
mörku. Velta nýja fyrirtækisins 
er áætluð jafnvirði um 66 millj
arðar íslenskra króna.

Þorvarður 
Gunnarsson.

Þú færð smurolíuna hjá okkur!
 Mikið úrval - gott verð

KEMI-BÚÐIN, Tunguhálsi 10 er opin: Mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8:00-17:30 • Föstudaga frá kl. 8:00-17:00

TUNGUHÁLSI 10

Sími 544 5466 • Fax 544 5467

Olíur
Smurolíur
Gírolíur
Loftkerfaolíur
Bílavörur
Hreinsivörur
Öryggisgleraugu
Rykgrímur
Hjálmar
Heyrnarhlífar
Lím og límbönd
... og fleira!

Einnig mikið úrval af bíla- og smávörum!

Vinnsla á makríl.   

Hlutfallsleg skipting 2011
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Vestmannaeyjar
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir
Þorsteinn ÞH  117 Tro  Ufsi  1
Jón Vídalín VE  104* Tro  Karfi  1
Gullberg VE  44 Tro  Þorsk  1
Bergur VE  63 Tro  Þorsk  1
Brynjólfur VE  21* Tro  Karfi  2
Vestmannaey VE  16 Tro  Þorsk  1
Bergey VE  20 Tro  Þorsk  1
Dala-Rafn VE  1 Tro  Karfi  1
Suðurey VE  67 Tro  Þorsk  1
Kristbjörg VE  16* Dra  Ýsa  1
Frár VE  15 Tro  Þorsk  1
Portland VE  24 Dra  Ufsi  2
Hásteinn ÁR  35 Dra  Ýsa  1
Sólborg RE  19 Dra  Ýsa  1
Maggý VE  13 Dra  Ýsa  2
Drangavík VE  21* Tro  Langa  1
Þórunn Svein VE  72 Tro  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Blíða VE  7.3 Lín  Langa  4

Smábátaafli alls:  13.4

 Samtals afli: 681.4

 Þorlákshöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Arnar ÁR  16 Dra  Stórk  1
Ársæll ÁR  19 Tro  Ufsi  1
Friðrik Sigu ÁR  53 Net  Ufsi  1
Jóhanna ÁR  16 Dra  Ýsa  2
Hásteinn ÁR  8 Dra  Ýsa  1
Sólborg RE  3 Dra  Ýsa  1
Reginn ÁR  4 Dra  Skoli  2
Fróði II ÁR  17 Tro  Þorsk  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sæunn Sæmund ÁR  19.1 Lín  Langa  6
Jón Pétur RE  0.7 Net  Skötu  2

Smábátaafli alls:  26.4

 Samtals afli: 162.4

Grindavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Ágúst GK  69 Lín  Þorsk  1
Hrafn Sveinb GK  156 Tro  Þorsk  1
Valdimar GK  65 Lín  Langa  1
Vörður EA  61 Tro  Þorsk  1
Oddgeir EA  47 Tro  Þorsk  1
Stafnes KE  1 Lín  Túnfi  1
Farsæll GK  9 Dra  Ufsi  3
Sigurpáll GK  2 Dra  Langl  1
Askur GK  15 Net  Ufsi  5

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri

Daðey GK  43.9 Lín  Langa  6
Hraunsvík GK  4.5 Net  Ufsi  3
Gullfari HF  1.5 Skö  Skötu  2
Sæunn GK  0.9 Han  Ufsi  2

Smábátaafli alls:  66.9

 Samtals afli: 491.9
 
Sandgerði
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Sóley Sigurj GK  93 Tro  Þorsk  1
Berglín  GK  70 Tro  Þorsk  1
Örn KE  4 Dra  Karfi  1
Sigurfari GK  6 Dra  Ufsi  3
Drífa GK  14 Pló  Sæbjú  1
Njáll RE  13 Dra  Koli  4
Birta SH  2 Skö  Skötu  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Örninn GK  20.5 Lín  Ýsa  4
Ver AK  1.7 Skö  Skötu  2
Birta Dís GK  0.9 Han  Ufsi  2

Smábátaafli alls:  53.5

 Samtals afli: 255.5

Keflavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Benni Sæm GK  9 Dra  Þorsk  3
Siggi Bjarna GK  8 Dra  Koli  3
Maron HU  7 Net  Ufsi  4
Arnþór GK  7 Dra  Þorsk  4

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli:  31.0

Hafnarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kristján HF  20.4 Lín  Ýsa  6

Smábátaafli alls:  22.2

 Samtals afli:  22.2
 

Kópavogur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Fjóla GK  0.2 Þor  Klett  1

Samtals afli:   0.2

Reykjavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Venus HF  240 Tro  Karfi  1
Örfirisey RE  516 Tro  Gulll  1
Ottó N Þorlá RE  163 Tro  Ufsi  1
Ásbjörn RE  124 Tro  Þorsk  1
Sturlaugur H AK  135 Tro  Ufsi  1
Aðalbjörg RE  12 Dra  Þorsk  3
Aðalbjörg II RE  15 Dra  Þorsk  4
Stefnir ÍS  69 Tro  Stein  1
Kristrún RE  80 Lín  Langa  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ásþór RE  5.3 Lín  Ýsa  3

Smábátaafli alls:   5.3

 Samtals afli: 1359.3

Akranes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ebbi AK  23.3 Pló  Sæbjú  5
Þura AK  2.1 Lín  Ýsa  4
Keilir II AK  1.6 Skö  Skötu  2
Ísak AK  1.6 Net  Þorsk  2
Stapavík AK  0.3 Han  Þorsk  2

Samtals afli:  29.9

Rif
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Örvar SH  61 Lín  Þorsk  1
Magnús SH  20 Skö  Skötu  4
Matthías SH  10 Dra  Þorsk  3
Rifsari SH  7 Dra  Karfi  2
Esjar SH  3 Dra  Koli  1

AFLABRÖGÐIN
[Vikan 21. — 27. október]

Togaraútgerð frá Viðey
Hafskipabryggjan í Viðey en þaðan voru um 1910 gerðir út nokkrir togara. Viðey var þá einnig olíuhöfn Reykjavíkur og jafnframt birgðastöð danska flotans sem sá um  »
landhelgisgæslu hér við land á þeim árum. Við bryggjuna er erlent flutningaskip að losa kol. (Úr bókinni Stýrimannaskólinn í 100 ár eftir Einar S. Arnalds.) 

FISKMARKAÐIR

Allir markaðir*

* Reiknistofa fiskmarkaða  
26. október - 30. október

Slægður fiskur = S/Óslægður = Ó

Tegund S/ó Kg Kr/Kg Samtals
Blálanga Óslægt 1.477 177 kr. 261.986 kr.

Blálanga Slægt 9.063 197 kr. 1.785.853 kr.

Bleikja Slægt 35 857 kr. 30.000 kr.

Djúpkarfi Óslægt 2.345 223 kr. 522.935 kr.

Flök/bleikja .. 527 1.332 kr. 701.735 kr.

Flök/bleikja Með roði 17 1.340 kr. 22.780 kr.

Flök/ýsa .. 40 500 kr. 20.000 kr.

Gellur .. 346 775 kr. 268.223 kr.

Grálúða Slægt 14.187 446 kr. 6.320.721 kr.

Grásleppa Óslægt 2 10 kr. 20 kr.

Grásleppa Slægt 13 10 kr. 130 kr.

Gullkarfi Óslægt 97.657 197 kr. 19.230.040 kr.

Háfur Óslægt 56 65 kr. 3.646 kr.

Háfur Slægt 14 34 kr. 478 kr.

Harðf. ýsa .. 54 6.300 kr. 340.200 kr.

Hlýri Óslægt 2.009 336 kr. 675.338 kr.

Hlýri Slægt 27.256 373 kr. 10.165.709 kr.

Humar .. 9 4.000 kr. 36.000 kr.

Hvítaskata Óslægt 23 165 kr. 3.795 kr.

Hvítaskata Slægt 350 81 kr. 28.515 kr.

Keila Óslægt 22.252 113 kr. 2.504.514 kr.

Keila Slægt 5.074 127 kr. 643.889 kr.

Kinnfiskur þorskur .. 66 981 kr. 64.756 kr.

Langa .. 17 186 kr. 3.162 kr.

Langa Óslægt 23.384 213 kr. 4.973.981 kr.

Langa Slægt 32.869 250 kr. 8.225.673 kr.

Langlúra Óslægt 2.437 143 kr. 349.256 kr.

Langlúra Slægt 3.503 175 kr. 614.627 kr.

Lax Slægt 2.243 637 kr. 1.427.720 kr.

Lifur .. 27.213 92 kr. 2.514.431 kr.

Lifur/skötuselur .. 2.288 278 kr. 635.133 kr.

Lúða Slægt 492 766 kr. 376.713 kr.

Lýr Slægt 5 107 kr. 535 kr.

Lýsa Óslægt 5.942 100 kr. 596.312 kr.

Lýsa Slægt 7.206 131 kr. 944.695 kr.

Maríuskata Slægt 17 29 kr. 493 kr.

Náskata Óslægt 9 79 kr. 711 kr.

Náskata Slægt 437 123 kr. 53.960 kr.

Sandkoli Óslægt 5.872 65 kr. 384.610 kr.

Sandkoli Slægt 3.585 51 kr. 183.763 kr.

Síld Óslægt 390 380 kr. 148.200 kr.

Skarkoli Óslægt 4 97 kr. 388 kr.

Skarkoli Slægt 42.599 228 kr. 9.724.240 kr.

Skata Óslægt 321 160 kr. 51.403 kr.

Skata Slægt 1.902 239 kr. 454.937 kr.

Skötuselur Óslægt 776 435 kr. 337.762 kr.

Skötuselur Slægt 49.030 468 kr. 22.940.321 kr.

Skrápflúra Óslægt 574 40 kr. 22.820 kr.

Skrápflúra Slægt 57 63 kr. 3.575 kr.

Steinbítur Óslægt 1.573 240 kr. 378.006 kr.

Steinbítur Slægt 32.639 403 kr. 13.141.735 kr.

Stóra brosma Slægt 101 5 kr. 505 kr.

Stórkjafta Slægt 6.681 119 kr. 796.587 kr.

Þorskur .. 163 950 kr. 154.850 kr.

Þorskur Óslægt 190.720 313 kr. 59.717.756 kr.

Þorskur Slægt 174.962 343 kr. 59.955.552 kr.

Þykkvalúra Slægt 3.116 462 kr. 1.439.217 kr.

Tindaskata Óslægt 14.803 19 kr. 279.353 kr.

Ufsalifur .. 3.009 70 kr. 210.610 kr.

Ufsi Óslægt 15.884 163 kr. 2.592.610 kr.

Ufsi Slægt 60.888 183 kr. 11.171.879 kr.

Undirmálsþorskur Óslægt 29.454 190 kr. 5.583.875 kr.

Undirmálsþorskur Slægt 10.692 224 kr. 2.399.776 kr.

Undirmálsýsa Óslægt 8.178 178 kr. 1.453.058 kr.

Undirmálsýsa Slægt 1.012 203 kr. 205.197 kr.

Urrari Óslægt 6 0 kr. 0 kr.

Ýsa Óslægt 187.876 334 kr. 62.840.059 kr.

Ýsa Slægt 50.334 314 kr. 15.825.421 kr.

Samtals:  1.188.135 283 kr. 336.746.730kr.

Vökvadælur
Vökvamótorar
Stjórnbúnaður

Vökvakerfislausnir

Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími 510 4100 • www.danfoss.isDanfoss hf

Sendið gamlar myndir!

F iskifréttir óska eftir áhugaverðum gömlum ljósmyndum úr sjávarút-
vegi til birtingar á þessari síðu. Senda má þær í tölvupósti (gudjon@
fiskifrettir.is) eða í bréfapósti, utanáskrift: Fiskifréttir, Nóatúni 17, 105 

Reykjavík. Vinsamlegast látið fylgja með stutta lýsingu á myndefninu. 
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 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kvika SH  26.6 Lín  Ýsa  5
Bára SH  8.5 Dra  Sandk  4
Hafnartindur SH  3.8 Skö  Skötu  3
Jóa II SH  0.5 Han  Þorsk  2

Smábátaafli alls:  82.3

 Samtals afli: 183.3
 
Ólafsvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Glófaxi VE  14 Skö  Skötu  1
Ólafur Bjarn SH  5 Dra  Þorsk  3
Sveinbjörn J SH  4 Dra  Sandk  3
Gunnar Bjarn SH  6 Dra  Koli  3
Egill SH  8 Dra  Koli  3

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kristinn II SH  29.7 Lín  Þorsk  4
Bárður SH  6.2 Skö  Skötu  3
Friðrik Berg SH  1.2 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  80.1

 Samtals afli: 117.1
 
Grundarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hringur SH  67 Tro  Þorsk  1
Farsæll SH  40 Tro  Þorsk  1
Þórsnes II SH  11 Kra  Beitu  2
Sóley SH  74* Tro  Ýsa  1
Helgi SH  48 Tro  Þorsk  1
Haukaberg SH  6 Skö  Skötu  4

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Bóti HF  7.7 Net  Síld  3
Arnar SH  2.4 Skö  Skötu  2
Þorleifur SH  0.7 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  35.5

 Samtals afli: 281.5
 
Stykkishólmur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Sandvík SH  10 Net  Síld  3
Fjóla BA  6 Net  Síld  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Anna Karín SH  9.6 Net  Síld  2
Fjóla SH  4.2 Ígu  Ígulk  5
Hanna SH  3.1 Lín  Þorsk  2
Veiga SH  0.1 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls: 124.6

 Samtals afli: 140.6

Reykhólar
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Knolli BA  10.3 Kræ  Krækl  1

Samtals afli:  10.3

Brjánslækur 
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Húni BA  2.5 Lín  Þorsk  2
Tjaldur BA  0.9 Han  Þorsk  1

Samtals afli:   3.4

Patreksfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Núpur BA  45 Lín  Þorsk  1
Brimnes BA  20 Lín  Þorsk  3
Esjar SH  6 Dra  Koli  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Birta BA  6.6 Lín  Þorsk  2
Sæfari BA  1.2 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:   8.0

 Samtals afli:  79.0
 
Tálknafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Kópur BA  31 Lín  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sæli BA  10.7 Lín  Þorsk  2
Sæstjarnan BA  2.9 Han  Þorsk  2

Smábátaafli alls:  27.8

 Samtals afli:  58.8
 
Bíldudalur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Grímsnes BA  24 Lín  Þorsk  5
Andri BA  13 Tro  Rækja  2
Sægrímur GK  13 Net  Þorsk  6
Ýmir BA  8 Tro  Rækja  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Brynjar BA  11.2 Tro  Rækja  2
Víkingur KE  4.7 Lín  Þorsk  3

Smábátaafli alls:  15.9

 Samtals afli:  73.9
 
Þingeyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Jóhanna Gísl ÍS  87 Lín  Þorsk  1
Sighvatur GK  103 Lín  Keila  1

Egill ÍS  6 Dra  Ýsa  2

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli: 196.0
 
Flateyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Margrét ÍS  2 Dra  Koli  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Blossi ÍS  9.8 Lín  Þorsk  4

Smábátaafli alls:  13.7

 Samtals afli:  15.7
 
Suðureyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Kristján ÍS  20.6 Lín  Þorsk  4

Samtals afli:  49.0

Bolungarvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Stormur SH  12 Dra  Þorsk  3
Þorlákur ÍS  43 Lín  Þorsk  2
Steinunn SH  22 Dra  Þorsk  5
Páll Helgi ÍS  4 Dra  Koli  3
Margrét ÍS  2 Dra  Skötu  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Fríða Dagmar ÍS  51.0 Lín  Þorsk  6
Nanna ÍS  3.4 Han  Þorsk  3
Siggi Afi HU  1.2 Skö  Skötu  4

Smábátaafli alls: 268.5

 Samtals afli: 351.5
 
Ísafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Júlíus Geirm ÍS  205 Tro  Grálú  1
Páll Pálsson ÍS  134 Tro  Þorsk  2
Bylgja VE  59 Tro  Þorsk  2
Dröfn RE  1 Tro  Rækja  1
Valbjörn ÍS  18 Tro  Rækja  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Björg Hauks ÍS  11.8 Lín  Ýsa  3
Jói ÍS  1.9 Han  Þorsk  2
Bjargey ÍS  0.6 Tro  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  18.1

 Samtals afli: 435.1
 
Súðavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Kópur BA  62 Lín  Þorsk  1

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli:  62.0
 
Norðurfjörður 
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Flugaldan ST  7.5 Lín  Þorsk  3
Díva ST  1.8 Han  Þorsk  3

Samtals afli:  10.3

 Drangsnes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Grímsey ST  8 Dra  Ýsa  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Stella GK  8.8 Lín  Þorsk  2
Sundhani ST  4.5 Net  Þorsk  4

Smábátaafli alls:  20.6

 Samtals afli:  28.6
 
Hólmavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Eyborg ST  117 Tro  Rækja  1
Dröfn RE  2 Tro  Ýsa  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hlökk ST  9.4 Lín  Ýsa  2

Smábátaafli alls:  22.8

 Samtals afli: 141.8
 
Hvammstangi
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Harpa HU  10 Dra  Koli  2

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli:  10.0
 
Skagaströnd
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Saxhamar SH  56 Lín  Þorsk  1
Frosti ÞH  85 Tro  Þorsk  2
Steinunn SF  58 Tro  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Steini GK  23.3 Lín  Þorsk  4
Ólafur Magnú HU  1.2 Net  Þorsk  2
Flugalda SI  0.8 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls: 125.2

 Samtals afli: 324.2
 
Sauðárkrókur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Klakkur SK  104 Tro  Þorsk  1
Röst SK  23 Tro  Rækja  1
Jökull SK  4 Tro  Rækja  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hafborg SK  5.0 Net  Þorsk  5
Már SK  2.2 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:   9.5

 Samtals afli: 140.5
 
Hofsós
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Geisli SK  3.9 Lín  Þorsk  1
Skáley SK  2.5 Han  Þorsk  1

Samtals afli:   8.5

Siglufjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Múlaberg SI  34 Tro  Rækja  1
Gullhólmi SH  103 Lín  Þorsk  2
Rifsnes SH  82 Lín  Þorsk  2
Siglunes SI  20 Tro  Rækja  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Oddur á Nesi SI  25.4 Lín  Þorsk  4
Hafalda SI  1.6 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  97.1

 Samtals afli: 336.1

Ólafsfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sigurður Pál ÓF  1.8 Net  Þorsk  4
Anna ÓF  1.1 Han  Þorsk  2

Samtals afli:   5.7

Grímsey
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Þorleifur EA  30 Net  Þorsk  6
Sæbjörg EA  1 Net  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Björn EA  15.6 Lín  Þorsk  5
Konráð EA  9.0 Han  Ufsi  3

Smábátaafli alls:  43.0

 Samtals afli:  74.0

Hrísey
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Siggi Gísla EA  5.5 Lín  Þorsk  3

Samtals afli:  10.4

Dalvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Björgvin EA  90 Tro  Þorsk  1
Björgúlfur EA  7 Tro  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sæþór EA  5.7 Net  Þorsk  3
Toni EA  4.5 Lín  Ýsa  3
Slyngur EA  0.2 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  13.4

 Samtals afli: 110.4

Árskógssandur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Sólrún EA  10.7 Lín  Þorsk  4

Samtals afli:  19.6

Hauganes
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Níels Jónsso EA  3 Net  Ýsa  3

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Hulda EA  1.1 Han  Þorsk  2

Smábátaafli alls:   1.1

 Samtals afli:   4.1

Akureyri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Kaldbakur EA  151 Tro  Þorsk  1
Árbakur EA  103 Tro  Þorsk  1
Snæfell EA  395 Tro  Karfi  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Jóhanna EA  0.3 Net  Ýsa  1
Dögg EA  0.3 Lín  Þorsk  1

Smábátaafli alls:   0.6

 Samtals afli: 649.6

Húsavík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Gunnbjörn ÍS  41 Tro  Rækja  1
Páll Jónsson GK  90 Lín  Þorsk  1
Kristín ÞH  81 Lín  Þorsk  2
Jökull ÞH  33 Net  Ufsi  2
Hera ÞH  9 Dra  Þorsk  2
Þinganes SF  31 Tro  Þorsk  1
Haförn ÞH  29 Dra  Þorsk  4
Sæbjörg EA  21 Dra  Þorsk  3
Hafborg EA  22 Dra  Þorsk  3

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Karólína ÞH  8.2 Lín  Þorsk  2
Laugi ÞH  0.3 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  19.2

 Samtals afli: 376.2

Kópasker
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Fróði ÞH  1.7 Lín  Þorsk  1
Margrét ÞH  0.7 Han  Þorsk  1

Samtals afli:   2.4

Raufarhöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Geir ÞH  4 Net  Ufsi  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Petra SI  27.4 Lín  Þorsk  3
Víkingur ÞH  0.6 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls:  70.0

 Samtals afli:  74.0

Þórshöfn
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Geir ÞH  9 Net  Þorsk  4

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Nonni ÞH  3.2 Lín  Þorsk  2
Litlanes ÞH  1.9 Han  Þorsk  1
Manni ÞH  0.6 Pló  Kúfis  2

Smábátaafli alls:   6.9

 Samtals afli:  15.9

Bakkafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Freydís NS  2.2 Lín  Þorsk  1
Hróðgeir hví NS  1.8 Han  Þorsk  3

Samtals afli:   7.1

Vopnafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Ingunn AK  1032 Nót  Síld  1
Faxi RE  557 Nót  Síld  1
Lundey NS  573 Nót  Síld  1

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli: 2162.0

Borgarfjörður Eystri
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Glettingur NS  14.8 Lín  Þorsk  3
Hafbjörg NS  1.6 Han  Þorsk  3

Samtals afli:  31.2

Seyðisfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Gullver NS  112* Tro  Þorsk  1
Tjaldur SH  78 Lín  Þorsk  1

Smábátaafli alls:   0.0

 Samtals afli: 190.0

Mjóifjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Anný SU  0.2 Han  Þorsk  1

Samtals afli:   0.2

Neskaupstaður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hákon EA  881 Tro  Síld  1
Beitir NK  1185 Nót  Síld  1
Bjartur NK  100* Tro  Þorsk  1
Hafdís SU  8 Lín  Þorsk  1
Börkur NK  1089 Nót  Síld  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Háey II ÞH  20.1 Lín  Þorsk  3
Sandvíkingur NK  1.3 Han  Þorsk  3
Hafþór SU  0.3 Net  Koli  1

Smábátaafli alls:  50.9

 Samtals afli: 3313.9

Eskifjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Aðalsteinn J SU  1236 Tro  Síld  1
Þórsnes SH  48 Lín  Þorsk  1
Hafdís SU  9 Lín  Þorsk  2

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Einir SU  10.6 Lín  Þorsk  3
Bliki SU  2.4 Net  Þorsk  4

Smábátaafli alls:  31.6

 Samtals afli: 1324.6

Fáskrúðsfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Ljósafell SU  101* Tro  Þorsk  1
Hannes André SH  27 Pló  Sæbjú  5

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri

Andrea SU  1.4 Han  Þorsk  4
Litli Tindur SU  1.3 Net  Koli  3

Smábátaafli alls:   2.8

 Samtals afli: 130.8

Stöðvarfjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Hafdís SU  28 Lín  Þorsk  3

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Gísli Súrsso GK  45.0 Lín  Þorsk  6
Elva Björg SU  3.4 Han  Þorsk  4

Smábátaafli alls: 245.6

 Samtals afli: 273.6

Breiðdalsvík
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Bíldsey SH  50.3 Lín  Þorsk  5

Samtals afli: 107.3

Djúpivogur
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Sturla GK  111 Lín  Þorsk  2
Tómas Þorval GK  137 Lín  Þorsk  2
Hamar SH  65 Lín  Þorsk  7
Fjölnir SU  86 Lín  Þorsk  1
Arnarberg ÁR  74 Lín  Þorsk  2
Gulltoppur GK  51 Lín  Þorsk  7

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Þórkatla GK  43.7 Lín  Þorsk  7
Tjálfi SU  7.0 Dra  Koli  3
Glaður SU  0.1 Han  Þorsk  1

Smábátaafli alls: 176.4

 Samtals afli: 700.4

Hornafjörður
 Afli Veiðarf. Uppist. afla Landanir

Ásgrímur Hal SF  818 Nót  Síld  2
Jóna Eðvalds SF  536 Nót  Síld  1
Jón á Hofi ÁR  11 Tro  Langa  1
Hvanney SF  8 Dra  Ýsa  1
Skinney SF  44 Tro  Þorsk  2
Ársæll ÁR  15 Tro  Þorsk  1
Sigurður Óla SF  12 Tro  Þorsk  2
Þórir SF  19 Tro  Þorsk  1

 Hæsti smábátur á hverju veiðarfæri
Ragnar SF  36.2 Lín  Þorsk  4
Kalli SF  1.4 Han  Þorsk  3

Smábátaafli alls: 124.9

 Samtals afli: 1587.9
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Hafðu samband
við sölumann
í 567 88 88

Plast, miðar og tæki - www.pmt.is
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LOFTPRESSUR Í MIKLU ÚRVALI
FYRIR SJÁVARÚTVEGINN,

IÐNAÐINN OG VERKSTÆÐI

fiskifrettir.is

H
örpudiskurinn í Breiða  firði 
er áfram í lægð samkvæmt 
árlegri stofnmælingu Haf-

rannsóknastofnunarinnar sem 
gerð var á Dröfn RE dagana 9.-
11. október síðastliðinn. Vísi-
tala hörpudisks á suðurhluta 
útbreiðslusvæðisins mældist 
áfram lág, að sögn Jónasar Páls 
Jónassonar leiðangursstjóra.

Í stofnmælingum á árunum 
2006-2011 var heildarstofninn 
í Breiðafirði metinn um 11-14% 
af meðaltali áranna 1993-2000. 
Þessi staða stofnsins mun 
ekki breytast fyrr en nýliðun-
ar fer að gæta til muna. Á ár-
unum 1993-2000 var stofninn 
hins vegar talinn í nokkurri 
jafnstöðu og námu veiðar 8-9 
þúsund tonnum á ári. Aðeins 
varð vart við smáskel í leið-
angrinum frá árunum 2010-11 
á tveimur svæðum og var það 
heldur meira magn en undan-
farin ár. Stærð þessara árganga 
mun koma betur í ljós á kom-
andi árum.

Í rannsókninni í október 
voru teknar alls 56 stöðvar þar 
af voru 9 endurteknar stöðv-
ar þar sem farið var yfir með 
vídeósleða en það er nýjung. 
Rannsóknaleiðangurinn í ár 

einskorðaðist við suðurhluta 
Breiðafjarðar. Bætt var við 
stöðvum m.a. í Kiðeyjarsundi 
og tekin þrettán ný tog í og við 
Breiðasund. Vídeósleðinn var 
útbúinn með vídeó-upptöku-
vél, ljóskösturum og myndavél 
með flassi. Beint samband var 
við sleðann uppi í brú Drafn-

ar og var smellt af myndavél-
inni þar. Þrjár stöðvar voru á 

„dauðum“ svæðum við Elliðaey, 
þrjú á sundunum rétt norður 
af Stykkishólmi þar sem vart 
var við skel (sjá mynd) og þrjár 
í Kiðeyjarsundi þar sem tölu-
vert var af skel. 

kjartan@fiskifrettir.is »

  Niðurstöður úr rannsóknaleiðangri Hafró í Breiðafirði

Hörpudiskur áfram í lægð

Frekari upplýsingar í síma 533 3838 eða á www.marport.is i1997-2012
15 ára

Nemar sem ná til þín

.com

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi
Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Parker Denison þjónusta
Sérhæft verkstæði fyrir vökvadælur og mótora

Sala, varahlutir og viðgerðir

www.isfell.is

Allt til togveiða
Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Háeyri 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Hörpudiskveiðar.   MYND/GUNNLAUGUR ÁRNASON

Mynd tekin á um 20 metra dýpi rétt vestur af Þórishólma. Á myndinni sést m.a. 
nokkrir  lifandi hörpudiskar, stórkrossi og marígull. Bil milli tveggja grænna 
punkta (frá laser) á miðri mynd er 10 cm.  MYND/HAFRANNSÓKNASTOFNUNiN
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