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Nr. 116/2006.

Lög
um stjórn fiskveiða

með síðari breytingum.

I. KAFLI.
Almenn ákvæði.

1. gr.
Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara 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, efnahags-
lögsögu og landgrunn.

3. gr.
[Ráðherra]1) skal, að fengnum tillögum [Hafrannsóknastofnunar],2) ákveða með reglugerð 

þann heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstökum nytjastofnum 
við Ísland sem nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á. Heimildir til veiða samkvæmt 
lögum þessum skulu miðast við það magn. Afli sem veiddur er í rannsóknarskyni á vegum 
[Hafrannsóknastofnunar]2) reiknast ekki til heildarafla. [Sama á við um afla sem fæst við 
veiðar sem fara fram í fræðsluskyni, enda séu veiðarnar óverulegar og aflinn ekki fénýttur.]3) 
Þá er ráðherra heimilt að fenginni umsögn [Hafrannsóknastofnunar]2) að ákveða að afli sem 
fenginn er við vísindalegar rannsóknir annarra aðila skuli ekki að hluta eða öllu leyti reiknast 
til heildarafla.

Leyfður heildarafli botnfisktegunda skal miðaður við veiðar á 12 mánaða tímabili, frá 1. 
september ár hvert til 31. ágúst á næsta ári, og nefnist það tímabil fiskveiðiár. Skal heildar-
afli fyrir komandi fiskveiðiár ákveðinn fyrir 1. ágúst ár hvert. Ráðherra er heimilt innan 
fiskveiðiársins að auka eða minnka leyfðan heildarafla einstakra botnfisktegunda. Heildarafli 
annarra tegunda sjávardýra skal ákveðinn með hæfilegum fyrirvara fyrir upphaf viðkomandi 
vertíðar eða veiðitímabils og er ráðherra heimilt að auka hann eða minnka á meðan vertíð 
eða veiðitímabil varir.

1)L. 126/2011, 440. gr. 2)L. 157/2012, 21. gr. 3)L. 66/2009, 1. gr. 

II. KAFLI.
Veiðileyfi og aflamark.

4. gr.
Enginn má stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema hafa fengið til þess almennt veiði-

leyfi. Almenn veiðileyfi eru tvenns konar, þ.e. veiðileyfi með aflamarki og veiðileyfi með 
krókaaflamarki. Á sama fiskveiðiári getur skip aðeins haft eina gerð veiðileyfis. Veiðileyfi 
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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 [Samgöngustofu]1) og ef 
eigendur eða útgerðir þeirra fullnægja ekki skilyrðum 2. málsl. 5. gr.

[Þeir bátar einir geta öðlast veiðileyfi með krókaaflamarki sem eru styttri en 15 metrar að 
mestu lengd og minni en 30 brúttótonn. Óheimilt er að stækka bátana þannig að þeir verði 
stærri en þessu nemur.]2)

1)L. 59/2013, 30. gr. 2)L. 82/2013, 1. gr. 

5. gr.
Við veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni koma aðeins til greina þau fiskiskip sem hafa 

haffærisskírteini og skrásett eru á skipaskrá [Samgöngustofu]1) eða sérstaka skrá stofnunar-
innar fyrir báta undir 6 metrum. Skulu eigendur þeirra og útgerðir fullnægja skilyrðum til 
að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands sem kveðið er á um í lögum um fjárfestingu 
erlendra aðila í atvinnurekstri og í lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiði-
landhelgi Íslands.

1)L. 59/2013, 30. gr. 

6. gr.
[Heimilt er án sérstaks leyfis að stunda fiskveiðar í frístundum til eigin neyslu. Slíkar 

veiðar er einungis heimilt að stunda með sjóstöng og handfærum án sjálfvirknibúnaðar. Afla 
sem veiddur er samkvæmt heimild í þessari málsgrein er einungis heimilt að hafa til eigin 
neyslu og er óheimilt að selja eða fénýta hann á annan hátt.

Ráðherra er heimilt að ákveða árlega að á tilteknum fjölda opinberra sjóstangaveiðimóta 
teljist afli ekki til aflamarks eða krókaaflamarks, enda sé aflinn einungis fénýttur til að standa 
straum af kostnaði við mótshaldið.

Aðilum sem reka ferðaþjónustu og hyggjast nýta við þann rekstur báta til frístunda-
veiða er skylt að sækja um sérstakt leyfi til Fiskistofu fyrir hvern bát sem nota skal í því 
skyni. Einungis er heimilt að veita leyfi til frístundaveiða aðilum sem fengið hafa leyfi sem 
Ferðamálastofa gefur út með stoð í 8. gr. laga nr. 73/2005, um skipan ferðamála. Einungis 
er heimilt að stunda veiðar með sjóstöng og handfærum án sjálfvirknibúnaðar á þeim bátum 
sem leyfi fá samkvæmt þessari grein.

Leyfi til frístundaveiða, sbr. 3 mgr., eru tvenns konar: 
1. Leyfi til að veiða tiltekinn fjölda fiska af kvótabundnum fisktegundum á hvert hand-

færi eða sjóstöng dag hvern og reiknast sá afli ekki til aflamarks viðkomandi báts. 
Ráðherra setur frekari leiðbeiningar um þessi atriði í reglugerð. Óheimilt er að selja 
eða fénýta á annan hátt afla sem fæst við veiðar sem heimilar eru samkvæmt þessum 
tölulið.

2. Leyfi til veiða sem takmarkast af aflamarki eða krókaaflamarki viðkomandi báts. Allur 
afli þessara báta skal veginn í samræmi við gildandi reglur um vigtun og skráningu 
sjávarafla. [Um afla báta sem eingöngu stunda frístundaveiðar gilda ekki ákvæðilaga 
nr. 24/1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins.]1) Ekki skal 
leitað staðfestingar Verðlagsstofu skiptaverðs skv. 4. málsl. 3. mgr. 15. gr. vegna flutn-
ings aflamarks til þessara báta. Heimilt er að selja og fénýta á annan hátt þann afla 
sem fæst við veiðar sem heimilar eru samkvæmt þessum tölulið.

[Ráðherra skal hafa til ráðstöfunar aflaheimildir sem nemi allt að 300 lestum af óslægðum 
botnfiski á hverju fiskveiðiári, sem gegn greiðslu gjalds er heimilt að ráðstafa til skipa sem 
hafa leyfi til frístundaveiða skv. 2. tölul. 4. mgr. vegna afla sem er fenginn við frístundaveiðar. 
Verð á aflaheimildum skal vera 80% af meðalverði í viðskiptum með aflamark, sem birt er 
á vef Fiskistofu, í lok dags daginn áður en viðskipti fara fram og skal það greitt Fiskistofu 
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fyrir úthlutun. Þessar heimildir miðast við óslægðan afla og skulu dragast frá þeim heildarafla 
sem veiða má á hverju tímabili, sbr. 3. gr. Ráðherra kveður nánar á um úthlutun aflaheimilda 
þessara í reglugerð. Tekjur af aflaheimildum þessum skulu renna í rannsóknasjóð til að auka 
verðmæti sjávarfangs.]2)

Innan sama fiskveiðiárs er einungis heimilt að veita báti leyfi annaðhvort skv. 1. tölul. 
4. mgr. eða 2. tölul. 4. mgr. Við veitingu leyfa til frístundaveiða koma aðeins til greina 
skip sem hafa haffærisskírteini og skrásett eru á skipaskrá [Samgöngustofu]3) eða á sérstaka 
skrá stofnunarinnar fyrir báta undir 6 metrum. Skulu eigendur þeirra og útgerðir fullnægja 
skilyrðum til að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands sem kveðið er á um í lögum um 
fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og í lögum um veiðar og vinnslu erlendra skipa í 
fiskveiðilandhelgi Íslands.

Leyfi til frístundaveiða skulu veitt til eins fiskveiðiárs í senn. [Frístundaveiðiskip, sbr. 2. 
tölul. 4. mgr., sem jafnframt hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni skulu tilkynna Fiskistofu með 
viku fyrirvara um upphaf og lok tímabils sem skipinu er haldið til veiða í atvinnuskyni.]1) …1)

Rekstraraðili skal með sannanlegum hætti kynna fyrir áhöfn báts reglur um takmarkanir 
sem kunna að vera á veiðum á þeim svæðum þar sem líklegt má telja að báturinn stundi 
frístundaveiðar og enn fremur reglur um bann við brottkasti afla og reglur um meðferð afla.

Ráðherra setur í reglugerð4) frekari skilyrði og reglur um frístundaveiðar, þ.m.t. um skil 
á skýrslum vegna veiða frístundaveiðibáta og á sjóstangaveiðimótum.

Fiskistofa skal veita áminningar og svipta skip leyfi til frístundaveiða í samræmi við 
ákvæði VI. kafla fyrir brot á ákvæðum þessarar greinar og reglum settum með stoð í henni.]5)

1)L. 22/2010, 1. gr., sbr. brbákv. V í s.l. 2)L. 70/2011, 1. gr. 3)L. 59/2013, 30. gr. 4)Rg. 549/2009, sbr. 578/2009 og 

490/2010. 5)L. 66/2009, 2. gr. 

[6. gr. a.
Á hverju fiskveiðiári hefur ráðherra til ráðstöfunar 6.000 lestir af óslægðum botnfiski 

sem nýttar skulu til veiða með handfærum á tímabilinu frá 1. maí til 31. ágúst samkvæmt 
sérstökum leyfum Fiskistofu. Í lögum þessum eru slíkar veiðar nefndar strandveiðar og leyfin 
til þeirra veiða strandveiðileyfi. Afli sem fæst við strandveiðar reiknast ekki til aflamarks eða 
krókaaflamarks þeirra skipa er þær veiðar stunda.

Þeim heimildum sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt þessari grein skal skipt á fjögur 
landsvæði. Ráðherra skal með reglugerð kveða nánar á um skiptingu landsvæða og aflaheim-
ilda á [tímabil]1) og landsvæði. Þá skal [Fiskistofa með auglýsingu í Stjórnartíðindum]2) 
stöðva strandveiðar frá hverju landsvæði þegar sýnt er að leyfilegum heildarafla hvers [tíma-
bils]1) verði náð.

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, [eiganda],1) einstaklingi eða lögaðila, leyfi til strandveiða fyrir eitt fiskiskip. 
[Eigandi fiskiskips skal vera lögskráður á skipið.]1) Frá og með árinu 2011 er óheimilt að 
veita fiskiskipi leyfi til strandveiða hafi aflamark umfram það aflamark sem flutt hefur verið 
til þess á sama fiskveiðiári verið flutt af því. Eftir útgáfu leyfis til strandveiða er skipum 
óheimilt að flytja frá sér aflamark þess árs umfram það sem flutt hefur verið til skips.

Frá útgáfudegi strandveiðileyfis er fiskiskipi óheimilt til loka fiskveiðiárs að stunda veiðar 
í atvinnuskyni samkvæmt öðrum leyfum. Strandveiðileyfi eru bundin við tiltekið landsvæði, 
sbr. 1. málsl. 2. mgr. Skal leyfið veitt á því svæði þar sem heimilisfesti útgerðar viðkomandi 
fiskiskips er skráð, samkvæmt þjóðskrá eða fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra, og skal öllum afla 
fiskiskips landað í löndunarhöfn innan þess landsvæðis. Sama fiskiskipi verður aðeins veitt 
leyfi frá einu landsvæði á hverju veiðitímabili.

Leyfi til strandveiða samkvæmt þessari grein eru bundin eftirfarandi skilyrðum: 
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1. Óheimilt er að stunda veiðar föstudaga, laugardaga og sunnudaga. Ráðherra er heimilt 

með reglugerð að banna strandveiðar á almennum frídögum.
2. Hver veiðiferð skal eigi standa lengur en 14 klukkustundir. Miðað er við þann tíma er 

fiskiskip lætur úr höfn til veiða til þess tíma er það kemur til hafnar aftur til löndunar. 
Aðeins er heimilt að fara í eina veiðiferð á hverjum degi.

3. Tilkynna skal Fiskistofu um sjósókn fiskiskipsins í samræmi við reglur sem ráðherra 
setur.

4. Aldrei er heimilt að hafa fleiri en fjórar handfærarúllur um borð í fiskiskipi. Engin 
önnur veiðarfæri en handfærarúllur skulu vera um borð. 

5. Á hverju fiskiskipi er aðeins heimilt að draga 650 kg, í þorskígildum talið, af kvóta-
bundnum tegundum í hverri veiðiferð.

6. Skylt er að landa öllum afla í lok hverrar veiðiferðar og skal hann veginn og skráður 
endanlega hér á landi. Um vigtun, skráningu og meðferð afla fer að öðru leyti sam-
kvæmt ákvæðum laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, og ákvæðum 
gildandi reglugerðar þar um.

Þá skal beita ákvæðum laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla, fari 
afli fiskiskips umfram hámark sem ákveðið er í lögum þessum eða reglum settum samkvæmt 
þeim. Gjald skal lagt á afla í samræmi við hlutfallslega skiptingu afla eftir tegundum. Skal 
gjaldið nema því meðalverði sem fengist hefur fyrir samsvarandi afla á fiskmörkuðum á þeim 
stað og því tímabili þegar hann barst að landi.

Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd strandveiða. [Þar er m.a. heimilt að setja 
nánari skilyrði um eignarhald. Ef eigandi fiskiskips er lögaðili er heimilt að kveða á um 
að lögskráðir sjómenn á fiskiskipinu eigi tiltekna lágmarkseignarhlutdeild í lögaðilanum. 
Enginn eigenda lögaðila sem á bát með strandveiðileyfi getur átt aðild nema að einu strand-
veiðileyfi.]2)]3)

1)L. 70/2011, 2. gr. 2)L. 82/2013, 2. gr. 3)L. 32/2010, 1. gr. 

7. gr.
Bátum sem veiðileyfi hafa með krókaaflamarki er heimilt að stunda veiðar úr þeim teg-

undum sem þeir hafa krókaaflamark í og enn fremur tegundum sem ekki sæta takmörkunum 
á leyfilegum heildarafla. Ráðherra skal þó setja reglur um leyfðan meðafla. Krókaaflamark er 
óheimilt að nýta á annan hátt en við línu- og handfæraveiðar. Þó er ráðherra heimilt að veita 
krókaaflamarksbátum leyfi til að stunda veiðar á botndýrum með þeim veiðarfærum sem til 
þarf, svo sem plógum og gildrum, svo og til hrognkelsaveiða í net.

8. gr.
Veiðar á þeim tegundum sjávardýra, sem ekki sæta takmörkun á leyfilegum heildarafla 

skv. 3. gr., eru frjálsar öllum þeim skipum, sem leyfi fá til veiða í atvinnuskyni skv. 4. gr., með 
þeim takmörkunum sem leiðir af almennum reglum um veiðisvæði, veiðarfæri og veiðitíma.

Veiðiheimildum á þeim tegundum, sem heildarafli er takmarkaður af, skal úthlutað til 
einstakra skipa. Skal hverju skipi úthlutað tiltekinni hlutdeild af leyfðum heildarafla tegundar-
innar. Nefnist það aflahlutdeild skips og helst hún óbreytt milli ára.

[Aflamark veiðiskips á hverju fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð ræðst af leyfðum 
heildarafla í viðkomandi tegund og hlutdeild skipsins í þeim heildarafla skv. 2. mgr., að 
frádregnu hlutfalli af magni hverrar tegundar sem skal vera allt að 5,3%. Sama gildir um 
aflamark samkvæmt lögum nr. 151/1996. Ráðherra skal ákveða hlutfall skv. 1. málsl. Við þá 
ákvörðun skal hann leitast við að hlutfallið sé sem næst í samræmi við að mætt sé magntölum 
5. mgr. þegar skipti hafa farið fram skv. 6. mgr.

Við frádrátt skv. 1. málsl. 3. mgr. skal tekið mið af sérstakri tilgreiningu eigenda veiðiskipa 
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á þeim tegundum sem hlutfall skv. 1. málsl. 3. mgr. skal dregið frá. Slíkt er þó aðeins heimilt 
að því leyti sem samanlögð þorskígildi aflaheimilda sérstaklega tilgreindra tegunda eru jöfn 
samanlögðum þorskígildum frádreginna aflaheimilda skv. 1. málsl. 3. mgr. Aðeins er heimilt 
að tilgreina skv. 1. málsl. ýsu, ufsa, þorsk og steinbít.

Því aflamagni sem dregið er frá heildarafla í hverri tegund skv. 3. mgr. skal varið til að 
mæta áföllum skv. 1. tölul. 1. mgr. 10. gr., til stuðnings byggðarlögum skv. 2. tölul. 1. mgr. 
10. gr., til línuívilnunar skv. 11. gr. og til strandveiða skv. 6. gr. a.

Því aflamagni sem dregið er frá heildarafla skv. 3. mgr. í öðrum tegundum en þeim 
sem úthlutað er skv. 5. mgr. skal skipt í viðkomandi tegundir samkvæmt nánari ákvörðun 
ráðherra. Ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu ákveðna framkvæmdaþætti til að tryggja að 
skipti þessi geti gengið eftir. Jafnframt er heimilt að flytja milli fiskveiðiára aflaheimildir 
samkvæmt þessu ákvæði.

Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd ákvæða greinarinnar í reglugerð.]1)

Ákvæði laganna um úthlutun, nýtingu og framsal aflahlutdeildar og aflamarks gilda einnig 
um krókaaflahlutdeild og krókaaflamark nema öðruvísi sé kveðið á um í þeim.

1)L. 70/2011, 3. gr. 

9. gr.
Verði veiðar takmarkaðar skv. 3. gr. á tegundum sjávardýra sem samfelld veiðireynsla er á, 

en ekki hafa áður verið bundnar ákvæðum um leyfðan heildarafla, skal aflahlutdeild úthlutað 
á grundvelli aflareynslu síðustu þriggja veiðitímabila. Hafi skip sem aflareynsla er bundin 
við, sbr. 1. málsl., horfið úr rekstri þegar úthlutun á sér stað er síðasta eiganda skipsins áður 
en það hvarf úr rekstri heimilt að ákveða á hvaða skip sú hlutdeild skuli skráð.

Ef ekki er fyrir hendi samfelld veiðireynsla á viðkomandi tegund skal ráðherra ákveða 
aflahlutdeild einstakra skipa. Getur hann við þá ákvörðun tekið mið af fyrri veiðum, stærð 
eða gerð skips. Getur ráðherra bundið úthlutun samkvæmt þessari málsgrein því skilyrði að 
skip afsali sér heimildum til veiða á öðrum tegundum.

10. gr.
[Á hverju fiskveiðiári skal ráðherra hafa til ráðstöfunar aflaheimildir sem nema allt að 

12.000 lestum af óslægðum botnfiski og hann getur ráðstafað þannig:
1. Til að mæta áföllum sem fyrirsjáanleg eru vegna verulegra breytinga á aflamarki ein-

stakra tegunda.
2. Til stuðnings byggðarlögum, í samráði við Byggðastofnun, þannig:

a. Til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð 
eru veiðum eða vinnslu á botnfiski.

b. Til byggðarlaga sem hafa orðið fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum 
fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum 
og sem hefur haft veruleg áhrif á atvinnuástand í byggðarlögunum. Heimilt er að 
ráðstafa aflaheimildum samkvæmt þessum lið til allt að þriggja ára í senn.

Aflaheimildir samkvæmt þessari grein skulu skiptast milli tegunda í hlutfalli við leyfilegt 
heildarmagn í tegundunum og skulu dregnar frá leyfðum heildarafla þessara tegunda áður en 
honum er skipt á grundvelli aflahlutdeilda. Í reglugerðum sem ráðherra setur skv. 3. og 4. 
mgr. skal kveðið á um hvaða botnfisktegundir komi til úthlutunar.

Ráðherra setur í reglugerð1) ákvæði um ráðstöfun aflaheimilda skv. 1. tölul. 1. mgr.
Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um ráðstöfun aflaheimilda skv. 2. tölul. 1. mgr. Þar skal 

kveðið á um skilgreiningu á byggðarlagi, viðmiðunar- og útreikningsreglur og aðrar reglur 
um úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga.

Ráðherra setur í reglugerð almenn skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda skv. 2. tölul. 1. 
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mgr. til fiskiskipa innan einstakra byggðarlaga. Skulu þau skilyrði m.a. varða skráningar-
stað, skráningartíma, eignarhald, skiptingu milli fiskiskipa, lágmarksverð, tryggingar fyrir 
greiðslum og framkvæmd úthlutunar. [Einnig er ráðherra heimilt að setja reglur um að ekki 
sé heimilt að úthluta aflaheimildum til skipa sem fluttar hafa verið meiri aflaheimildir frá 
en þær heimildir sem fluttar hafa verið til skipanna á tilteknu fiskveiðiári.]2)Ráðherra getur 
heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórnar að sett verði sérstök skilyrði fyrir 
úthlutun aflaheimilda í einstökum byggðarlögum er víkja frá eða eru til viðbótar hinum 
almennu skilyrðum enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum og í 
samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlaga. Eftir að slíkar tillögur sveitarstjórna hafa 
borist skulu þær birtar með aðgengilegum hætti, svo sem á vefsíðu ráðuneytisins, eigi síðar 
en sjö dögum áður en tekin verður afstaða til þeirra. Fallist ráðherra á tillögur sveitarstjórna 
um slík skilyrði staðfestir ráðuneytið tillögurnar og auglýsir þær í B-deild Stjórnartíðinda.

Framsal aflaheimilda, sem úthlutað er skv. 2. tölul. 1. mgr., er óheimilt en þó skulu heimil 
jöfn skipti á aflaheimildum í þorskígildum talið. Framsal aflaheimilda samkvæmt töluliðnum 
skal þó vera heimilt hafi fiskiskip efnt löndunar- og vinnsluskyldu í samræmi við 7. mgr.

Fiskiskipum er skylt að landa til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga afla sem nemur 
í þorskígildum talið tvöföldu magni þeirra aflaheimilda sem þau fá úthlutað skv. 2. tölul. 1. 
mgr. og skal úthlutun til þeirra ekki fara fram nema að því leyti sem það skilyrði er uppfyllt 
samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur. Ráðherra er heimilt að fengnum rökstuddum 
tillögum sveitarstjórnar að víkja frá þessu skilyrði enda sé það gert á grundvelli málefnalegra 
og staðbundinna ástæðna.

Fiskistofa annast úthlutun aflaheimilda, sem koma í hlut einstakra byggðarlaga, til fiski-
skipa. Ákvarðanir Fiskistofu um úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessari grein er heimilt að 
kæra til [ráðuneytisins].3) Kærufrestur er tvær vikur frá tilkynningu Fiskistofu um úthlutun 
eða höfnun umsóknar um úthlutun og skal úthlutun ekki fara fram fyrr en að þeim fresti 
liðnum. Skal ráðuneytið leggja úrskurð á kærur innan tveggja mánaða. Ráðuneytið getur 
ákveðið að úthlutun aflaheimilda til skipa í tilteknu byggðarlagi verði frestað að hluta eða 
öllu leyti þar til það hefur lokið afgreiðslu á kærum sem borist hafa vegna úthlutunar þar.]4)

[Heimilt er að flytja aflamark einstakra fiskveiðiára sem úthlutað er samkvæmt þessari 
grein yfir á næsta fiskveiðiár og úthluta því með þeim aflaheimildum sem koma til úthlutunar 
á því fiskveiðiári. Aflamark sem er flutt frá eldra fiskveiðiári skal tilheyra aflamarki þess 
fiskveiðiárs sem hófst 1. september næst á undan úthlutun aflamarks.]2)

1)Rg. 485/2004, sbr. 404/2006. 2)L. 74/2010, 1. gr. 3)L. 126/2011, 440. gr. 4)L. 21/2007, 1. gr. 

11. gr.
Heimilt er að veiða umfram aflamark í einstökum botnfisktegundum, enda skerðist 

aflamark annarra botnfisktegunda hlutfallslega í samræmi við verðmætahlutföll einstakra 
tegunda, sbr. 19. gr. Heimild þessi takmarkast við 5% af heildarverðmæti botnfiskaflamarks 
en umframafli í hverri botnfisktegund má þó ekki vera meiri en sem nemur [1,5%]1) af 
heildarverðmæti botnfiskaflamarks. [Tilfærsla úr einstakri botnfisktegund getur þó aldrei 
orðið meiri en 30% af aflamarki skips í viðkomandi tegund.]1)Heimild þessarar málsgreinar 
nær þó ekki til veiða umfram aflamark í þorski. Ráðherra er heimilt í reglugerð að ákveða 
að takmörkun á heimild skv. 2. málsl. skuli í ákveðnum fisktegundum miðast við hærri við-
miðun en [1,5%]1) af heildaraflaverðmæti botnfiskaflamarks.

Hafi aflamark verið flutt milli skipa skv. 15. gr. flyst heimild til breytinga skv. 1. mgr. frá 
skipi sem flutt er af til þess skips sem flutt er til.

Heimilt er að flytja allt að [15%]2) af aflamarki hverrar botnfisktegundar og aflamarki 
úthafsrækju, humars og síldar, 10% af aflamarki hörpudisks og 5% af aflamarki inn-
fjarðarrækju frá einu fiskveiðiári yfir á það næsta. [Ráðherra getur að fenginni umsögn 
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[Hafrannsóknastofnunar]3) hækkað fyrrgreint hlutfall aflamarks í einstökum tegundum telji 
hann slíkt stuðla að betri nýtingu tegundarinnar.]2)

Þá er heimilt að veiða 5% umfram aflamark hverrar botnfisktegundar, síldar, [úthafs-
rækju og humars]4) og 3% umfram aflamark innfjarðarrækju og hörpudisks, enda dregst sá 
umframafli frá við úthlutun aflamarks næsta fiskveiðiárs á eftir.

Beita skal skerðingarákvæðum 1. mgr. áður en heimild 3. mgr. er nýtt. Heimild 4. mgr. 
rýmkar ekki heimildir til breytinga milli fisktegunda skv. 1. mgr.

Ráðherra getur ákveðið með reglugerð að fiskur undir tiltekinni stærð teljist aðeins að 
hluta með í aflamarki.

Þá getur ráðherra ákveðið að afli á ákveðnum fisktegundum, sem fluttur er óunninn á 
erlendan markað, skuli reiknaður með álagi þegar metið er hversu miklu af aflamarki skips er 
náð hverju sinni. Skal álagið vera allt að 20% á þorsk og ýsu en allt að 15% á aðrar tegundir.

[Við línuveiðar dagróðrabáta með línu sem beitt er í landi má landa 20% umfram þann 
afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra. Einnig er heimilt við línuveiðar 
dagróðrabáta með línu sem stokkuð er upp í landi að landa 15% umfram þann afla í þorski, 
ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra. Dagróðrabátur telst bátur sem kemur til 
hafnar til löndunar innan 24 klukkustunda frá því að hann heldur til veiða.]2) Ákvæði þetta 
tekur aðeins til þeirra báta sem tilkynna staðsetningu um sjálfvirkt tilkynningarkerfi íslenskra 
skipa, sbr. lög nr. 41 20. mars 2003, um vaktstöð siglinga. Línuívilnun í þorski skal á hverju 
fiskveiðiári takmarkast við 3.375 lestir af óslægðum þorski og skal það magn skiptast innan 
hvers fiskveiðiárs á fjögur þriggja mánaða tímabil frá 1. september að telja, hlutfallslega með 
hliðsjón af þorskveiðum línubáta á árinu 2002. Fiskistofa fylgist með línuafla og tilkynnir 
ráðuneytinu hvenær telja megi líklegt að leyfilegu viðmiðunarmagni hvers tímabils verði náð. 
Ráðuneytið tilkynnir síðan frá hvaða tíma þorskafli á línu skuli reiknast að fullu til aflamarks. 
Þá getur ráðherra ákveðið hámark á heildarmagn ýsu og steinbíts til línuívilnunar og jafn-
framt ákveðið að ýsu- og steinbítsafli skuli reiknast að fullu til aflamarks þegar því er náð. 
Ráðherra setur nánari reglur5) um framkvæmd þessa ákvæðis.

Skipstjóra fiskiskips er heimilt að ákveða að hluti af afla skipsins reiknist ekki til afla-
marks þess. [Sá hluti sem þannig reiknast ekki til aflamarks skipsins skal þó aldrei nema 
meira en 0,5% af uppsjávarafla og 5% af öðrum sjávarafla sem hlutaðeigandi skip veiðir á 
hverju tímabili. Ráðherra skal binda heimild þessa við ákveðin tímabil.]1) Heimild þessi er 
háð eftirfarandi skilyrðum: 

1. Að aflanum sé haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn sérstaklega 
og skráður.

2. Að aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafurðir og andvirði 
hans renni til sjóðs, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna 
ólögmæts sjávarafla, með síðari breytingum.

Sé heimild í 9. mgr. nýtt skulu forráðamenn uppboðsmarkaðarins þar sem aflinn er seldur 
standa skil á andvirði hins selda afla að frádregnum hafnargjöldum og kostnaði við uppboðið. 
Þá skal útgerð skipsins fá 20% af andvirði selds afla sem skiptist milli útgerðar og áhafnar 
samkvæmt samningum þar um.

[Ráðherra getur í reglugerð ákveðið að skylt sé að vinna einstakar tegundir uppsjávarfisks 
til manneldis. Hlutfall uppsjávarafla einstakra skipa sem ráðstafað er til vinnslu á því tímabili 
sem ráðherra ákveður skal ekki vera ákveðið hærra en 70%.]2)

1)L. 70/2011, 4. gr. 2)L. 22/2010, 2. gr., sbr. brbákv. IV í s.l. 3)L. 157/2012, 21. gr. 4)L. 143/2008, 1. gr. 5)Rg. 

664/2010. 



10
12. gr.

Farist skip skal útgerð þess halda aflamarki þess við úthlutun í upphafi næsta fiskveiðiárs 
eða veiðitímabils þar á eftir, enda hafi aflahlutdeild þess ekki verið flutt til annars fiskiskips.

Við eigendaskipti að fiskiskipi fylgir aflahlutdeild þess, nema aðilar geri sín á milli skrif-
legt samkomulag um annað, enda sé fullnægt ákvæðum 3. og 4. mgr. þessarar greinar.

Eigi að selja fiskiskip, sem leyfi hefur til veiða í atvinnuskyni, til útgerðar sem heimilis-
festi hefur í öðru sveitarfélagi en seljandi á sveitarstjórn í sveitarfélagi seljanda forkaupsrétt 
að skipinu. Forkaupsréttur skal boðinn skriflega þeirri sveitarstjórn sem hlut á að máli og 
söluverð og aðrir skilmálar tilgreindir á tæmandi hátt. Sveitarstjórn skal svara forkaups-
réttartilboði skriflega innan fjögurra vikna frá því henni berst tilboð og fellur forkaupsréttur 
niður í það sinn sé tilboði ekki svarað innan þess frests.

Neyti sveitarstjórn forkaupsréttar skv. 3. mgr. þessarar greinar skal hún þegar gefa útgerð-
araðilum, sem heimilisfesti eiga í sveitarfélaginu, kost á að kaupa skipið og skal opinberlega 
leita tilboða í það.

Sé skipi ráðstafað andstætt ákvæðum þessarar greinar um forkaupsrétt getur forkaups-
réttarhafi krafist þess að salan verði ógild enda sé málsókn hafin innan sex mánaða frá því 
að hann fékk vitneskju um söluna. Forkaupsréttur gildir ekki sé skip selt á opinberu uppboði. 
Ákvæði þessarar greinar um forkaupsrétt gilda ekki við sölu opinna báta.

Heimilt er að framselja aflahlutdeild skips að hluta eða öllu leyti, enda leiði flutningur 
aflahlutdeildar ekki til þess að veiðiheimildir þess skips, sem flutt er til, verði bersýnilega 
umfram veiðigetu þess. Krókaaflahlutdeild verður aðeins flutt til báts sem er undir [þeim 
stærðarmörkum sem kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr.],1) enda hafi hann veiðileyfi með króka-
aflamarki. Tafarlaust skal leita staðfestingar Fiskistofu á að flutningur aflaheimildar sé innan 
heimilaðra marka. Öðlast slíkur flutningur ekki gildi fyrr en staðfesting Fiskistofu liggur 
fyrir. Óheimilt er að framselja aflahlutdeild skips nema fyrir liggi samþykki þeirra aðila sem 
samningsveð áttu í skipinu 1. janúar 1991.

1)L. 82/2013, 3. gr. 

13. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 8. gr. og 12. gr. má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu 

einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila, aldrei nema hærra hlutfalli 
af heildaraflahlutdeild eftirtalinna tegunda en hér segir:

Tegund Hámarksaflahlutdeild

Þorskur 12%

Ýsa 20%

Ufsi 20%

Karfi 35%

Grálúða 20%

Síld 20%

Loðna 20%

Úthafsrækja 20%

Nemi heildarverðmæti aflamarks annarra tegunda en að framan greinir, sem sæta ákvörðun 
um leyfðan heildarafla samkvæmt lögum þessum, við upphaf fiskveiðiárs hærra hlutfalli en 
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2% af heildarverðmæti aflamarks allra tegunda, sem sæta ákvörðun um leyfðan heildarafla, 
má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í 
eigu tengdra aðila aldrei nema hærra hlutfalli af heildaraflahlutdeild viðkomandi tegunda en 
20%. Skal ráðherra við upphaf fiskveiðiárs tilgreina í reglugerð þær tegundir sem um er að 
ræða. Við mat á heildarverðmæti aflamarks skal annars vegar miða við verðmætahlutföll ein-
stakra tegunda á viðkomandi fiskveiðiári eða veiðitímabili, sbr. 19. gr., og hins vegar úthlutað 
aflamark einstakra tegunda á tímabilinu. Þó skal samanlögð krókaaflahlutdeild fiskiskipa 
í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu tengdra aðila ekki nema hærra 
hlutfalli en 4% af þorski og 5% af ýsu miðað við heildarkrókaaflahlutdeild í hvorri tegund.

Þá má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, 
eða í eigu tengdra aðila ekki nema meira en 12% af heildarverðmæti aflahlutdeildar allra 
tegunda sem sæta ákvörðun um leyfðan heildarafla samkvæmt lögum þessum og 5. gr. laga 
nr. 151/1996 eða meira en 5% af heildarverðmæti krókaaflahlutdeildar. Við mat á heildar-
verðmæti aflahlutdeildar skal annars vegar miða við verðmætahlutföll einstakra tegunda á 
viðkomandi fiskveiðiári eða veiðitímabili, sbr. 19. gr., og hins vegar úthlutað aflamark ein-
stakra tegunda á tímabilinu.

Til aflahlutdeildar fiskiskipa í eigu einstakra aðila skv. 1. og 2. mgr. telst einnig aflahlut-
deild fiskiskipa sem aðilar hafa á kaupleigu eða leigu til sex mánaða eða lengur.

Tengdir aðilar teljast:
1. Aðilar, þar sem annar aðilinn, einstaklingur eða lögaðili, á beint eða óbeint meiri 

hluta hlutafjár eða stofnfjár í hinum aðilanum eða fer með meiri hluta atkvæðisréttar. 
Fyrrnefndi aðilinn telst móðurfyrirtæki en hinn síðarnefndi dótturfyrirtæki.

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

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

14. gr.
Aðila ber, þegar fyrirsjáanlegt er að aflahlutdeild fiskiskipa aðila fari umfram þau mörk 

sem sett eru í 1. eða 2. mgr. 13. gr., að tilkynna Fiskistofu flutning aflahlutdeilda, samruna 
lögaðila sem eiga fiskiskip með aflahlutdeild, kaup á eignarhlut í slíkum lögaðilum og kaup, 
kaupleigu eða leigu á fiskiskipi með aflahlutdeild. Þegar um tengda aðila er að ræða skv. 1. 
og 2. tölul. 4. mgr. 13. gr. hvílir tilkynningarskyldan á móðurfyrirtæki en annars á þeim aðila 
er að gerningnum stendur. Þá ber lögaðilum, sem eiga fiskiskip með aflahlutdeild, að láta 
Fiskistofu reglubundið í té upplýsingar um eignarhluta allra þeirra sem eiga 10% eða meira 
af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti í viðkomandi lögaðila. Jafnframt skal veita upplýsingar 
um eignarhluta einstaklinga og maka þeirra og skyldmenna í beinan legg sé samanlagður 
eignarhluti eða atkvæðisréttur þeirra 10% eða meira af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti í 
viðkomandi lögaðila. Lögaðilum, sem eiga fiskiskip með aflahlutdeild, ber enn fremur að 
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upplýsa Fiskistofu um lögaðila sem þeir eiga eignarhlut eða atkvæðisrétt í og eiga fiskiskip 
með aflahlutdeild.

Fiskistofa skal meta þær upplýsingar sem aðili hefur látið í té og innan hæfilegs frests 
tilkynna aðila hver aflahlutdeild fiskiskipa hans er. Ef aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra 
aðila eða tengdra aðila fer umfram framangreind mörk skal Fiskistofa tilkynna viðkomandi 
aðila að svo sé og hve há umframaflahlutdeild hans er. Aðila skal veittur sex mánaða frestur, 
frá því að honum sannanlega barst tilkynningin, til að gera ráðstafanir til að koma aflahlut-
deildinni niður fyrir mörkin. Hafi aðili ekki veitt Fiskistofu upplýsingar um að fullnægjandi 
ráðstafanir hafi verið gerðar fyrir lok frestsins fellur umframaflahlutdeildin niður. Skerðist 
þá aflahlutdeild fiskiskipa í eigu viðkomandi hlutfallslega miðað við einstakar tegundir. Við 
úthlutun aflahlutdeildar í upphafi næsta fiskveiðiárs eftir lok frestsins skal skerðingin koma 
til hækkunar aflahlutdeildar fiskiskipa í eigu annarra. Hækkunin skal vera í réttu hlutfalli við 
aflahlutdeild fiskiskipanna af þeim tegundum sem um ræðir.

15. gr.
Þegar fiskiskipi hefur verið úthlutað aflamarki er heimilt að flytja aflamarkið milli skipa 

enda leiði flutningurinn ekki til þess að veiðiheimildir skipsins verði bersýnilega umfram 
veiðigetu þess. Tilkynning um flutning aflamarks skal hafa borist Fiskistofu eigi síðar en 15 
dögum eftir að veiðitímabili lýkur.

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

Áður en Fiskistofa staðfestir flutning aflamarks skal stofnunin skrá upplýsingar um flutn-
ing aflamarksins samkvæmt tilkynningu þar að lútandi. Ráðherra skal með reglugerð ákveða í 
hvaða formi tilkynningar til Fiskistofu um flutning aflamarks skuli vera. Sá sem tilkynnir um 
flutning aflamarks skal greiða Fiskistofu gjald að fjárhæð [3.200 kr.]1) með hverri tilkynningu. 
[Áður en Fiskistofa staðfestir flutning aflamarks til fiskiskips skal stofnunin fá staðfestingu 
Verðlagsstofu skiptaverðs um að fyrir liggi samningur útgerðar og áhafnar um fiskverð til 
viðmiðunar hlutaskiptum.]2) Heimilt er Fiskistofu að gera þjónustusamninga um rafrænar til-
kynningar um flutning aflamarks milli fiskiskipa og skal greiða 12.000 kr. til Fiskistofu fyrir 
slíka samninga fyrir hvert fiskveiðiár. Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um skilyrði 
fyrir gerð þjónustusamninga og víkja frá ákvæðum 1.–3. mgr. að því leyti sem þau lúta að 
framkvæmd flutnings aflamarks og greiðslu gjalds vegna hans.

Fiskistofa skal daglega birta aðgengilegar upplýsingar um flutning aflamarks, þar á meðal 
um magn eftir tegundum, auk upplýsinga um verð, þar sem við á.

[Veiði fiskiskip minna en 50% á fiskveiðiári af úthlutuðu aflamarki sínu og aflamarki sem 
flutt hefur verið frá fyrra fiskveiðiári, í þorskígildum talið, fellur aflahlutdeild þess niður og 
skal aflahlutdeild annarra skipa í viðkomandi tegundum hækka sem því nemur.]3) Skal við 
mat á þessu hlutfalli miðað við verðmæti einstakra tegunda í aflamarki skips í samræmi við 
verðmætahlutföll þeirra, sbr. 19. gr. Viðmiðunarhlutfall, sem ákveðið er í þessari málsgrein, 
lækkar þó um 5% fyrir hverja fulla 30 daga sem skipi er haldið til veiða utan fiskveiðiland-
helgi Íslands á fiskveiðiárinu á þeim tegundum sem ekki hefur verið samið um veiðistjórn 
á. [Hið sama á við þegar skipi er haldið til veiða utan lögsögu á tegundum sem samið hefur 
verið um veiðistjórn á og ekki teljast til deilistofna.]3)

[Tefjist skip frá veiðum í fimm mánuði samfellt vegna tjóns eða meiri háttar bilana hefur 
afli þess fiskveiðiárs ekki áhrif til niðurfellingar aflahlutdeildar samkvæmt þessari grein.]3)

[Á hverju fiskveiðiári er heimilt að flytja af fiskiskipi 50% þess aflamarks sem skipi var 
úthlutað í þorskígildum talið á grundvelli verðmætahlutfalla einstakra tegunda, sbr. 19. gr. 
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Auk þess er heimilt að flytja frá skipi það aflamark í einstökum tegundum sem flutt hefur 
verið til skips. Heimilt er Fiskistofu að víkja frá þessari takmörkun á heimild til flutnings á 
aflamarki vegna varanlegra breytinga á skipakosti útgerða eða þegar skip hverfur úr rekstri 
um lengri tíma vegna alvarlegra bilana eða sjótjóns, samkvæmt nánari reglum sem ráðherra 
setur.]3)

Krókaaflamark verður aðeins flutt til báts sem er undir [þeim stærðarmörkum sem kveðið 
er á um í 2. mgr. 4. gr.],4) enda hafi hann veiðileyfi með krókaaflamarki.

1)L. 165/2010, 63. gr. 2)L. 63/2007, 5. gr. 3)L. 22/2010, 3. gr., sbr. brbákv. III í s.l. 4)L. 82/2013, 4. gr. 

III. KAFLI.
Framkvæmd og eftirlit.

16. gr.
Ráðherra getur sett nánari reglur1) varðandi framkvæmd laga þessara.
1)Rg. 481/1990 og 499/1990. Rg. 58/1996, sbr. 172/1997. Rg. 414/1994, sbr. 452/1994. Rg. 492/1993, sbr. 482/1994. 

Rg. 612/1994. Rg. 310/1995. Rg. 717/2000, sbr. 818/2009 og 822/2011. Rg. 910/2001, sbr. 1073/2009, 4/2010 og 325/2011. 

Rg. 54/2003. Rg. 924/2005, sbr.952/2005. Rg. 224/2006, sbr. 684/2006, 70/2007, 651/2007, 893/2007, 114/2008, 96/2009, 

548/2009 og 238/2013. Rg. 573/2008, sbr. 383/2009. Rg. 692/2008, sbr. 71/2010 og 464/2011. Rg. 1221/2008, sbr. 

997/2009, 629/2011 og 432/2013. Rg. 1051/2009, sbr. 114/2011 og845/2012. Rg. 214/2010, sbr. 802/2010, 823/2011 og 

1094/2011. Rg. 807/2011. Rg. 258/2012, sbr. 375/2012, 854/2012, 865/2012, 964/2012, 355/2013, 379/2013 og 540/2013. 

Rg. 106/2013, sbr. 277/2013. Rg. 240/2013. Rg. 431/2013. Rg. 433/2013. 

17. gr.
Skipstjórnarmenn veiðiskipa, sem hljóta veiðileyfi í atvinnuskyni skv. 5. gr., skulu halda 

sérstakar afladagbækur sem Fiskistofa leggur til. Skal með reglugerð1) kveða nánar á um þær 
upplýsingar sem skrá skal í afladagbækur, form þeirra og skil til Fiskistofu. [Fiskistofa skal 
svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni vegna vanskila á afladagbókum og skal leyfissvipting 
standa þar til skil hafa verið gerð eða skýringar hafa verið gefnar á ástæðum vanskila.]2)

Útgerðarmönnum, skipstjórnarmönnum og kaupendum afla, svo og umboðsmönnum, 
útflytjendum, flutningsaðilum, bönkum, lánastofnunum og opinberum stofnunum, er skylt 
að láta ráðuneytinu eða Fiskistofu ókeypis í té og í því formi, sem ráðherra ákveður, allar 
þær upplýsingar sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna eftirlits með fram-
kvæmd laga þessara.

Eigendaskipti á fiskiskipi, eða aðra breytingu á útgerðaraðild fiskiskips, sem leyfi hefur 
til veiða í atvinnuskyni, skal innan 15 daga frá undirritun samnings tilkynna til Fiskistofu. 
Bæði seljandi og kaupandi, eða leigusali og leigutaki þegar um leigu er að ræða, skulu sam-
eiginlega undirrita tilkynningu um breytta útgerðaraðild á sérstöku eyðublaði sem Fiskistofa 
leggur til í þessu skyni. Afrit af kaupsamningi eða leigusamningi skal fylgja tilkynningu. 
Ábyrgð á tilkynningu til Fiskistofu hvílir á kaupanda skips eða leigutaka þess eftir atvikum. 
Ráðherra getur í reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd tilkynningarskyldu. Vanefndir á 
tilkynningarskyldu varða viðurlögum skv. 25. gr.

1)Rg. 557/2007, sbr. 78/2008, 918/2008, 445/2009, 1006/2009 og 205/2010. 2)L. 163/2006, 6. gr. 

18. gr.
Fiskistofa annast eftirlit með framkvæmd laga þessara og hefur í því skyni sérstaka eftir-

litsmenn í sinni þjónustu.
Jafnframt því sem þessir eftirlitsmenn sinna verkefnum skv. 10. gr. laga nr. 79 26. maí 

1997 og eftirliti með reglum settum samkvæmt heimild í þeim lögum skulu þeir fylgjast með 
löndun, vigtun og vinnslu afla, enn fremur útflutningi afla eða afurða eins og nánar er kveðið 
á um í lögum þessum, reglugerðum settum samkvæmt þeim og í erindisbréfi.1)
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Eftirlitsmönnum er heimilt að fara í veiðiferðir með fiskiskipum og að fara um borð í 

skip til athugunar á farmi og veiðarfærum og er skipstjórum skylt að veita þeim aðstoð, sbr. 
1. mgr. 10. gr. laga nr. 79 26. maí 1997. Enn fremur skal þeim heimill aðgangur að öllum 
vinnslusölum fiskverkana og birgðageymslum.

Ráðherra getur með reglugerð2) ákveðið að settur skuli, á kostnað útgerða, sjálfvirkur 
eftirlitsbúnaður til fjareftirlits um borð í fiskiskip.

1)Erbr. 87/1995. 2)Rg. 770/2008. 

IV. KAFLI.
Þorskígildi.

19. gr.
[Ráðuneytið]1) skal reikna þorskígildi fyrir 15. júlí ár hvert fyrir hverja tegund sem sætir 

ákvörðun um stjórn veiða, sbr. 20. gr., og taka mið af tólf mánaða tímabili sem hefst 1. maí 
næstliðið ár og lýkur 30. apríl. Sé tekin ákvörðun um stjórn veiða á tegund sem ekki hefur 
áður sætt slíkri ákvörðun skal þegar reikna þorskígildi fyrir tegundina miðað við sama tímabil 
og greinir í 1. málsl. Þorskígildi skulu reiknuð sem hlutfall verðmætis einstakra tegunda sem 
sæta ákvörðun um stjórn veiða af verðmæti slægðs þorsks. Til grundvallar verðmætaútreikn-
ingi skal leggja heildaraflamagn og heildarverðmæti þessara tegunda samkvæmt upplýsingum 
Fiskistofu þar um. Þegar fiskur er seldur ferskur erlendis skal miða við 88% af söluverðmæti 
hans. Varðandi botnfisk, að undanskildum karfa, skal miða við slægðan fisk. Miða skal við 
slitinn humar.

1)L. 126/2011, 440. gr. 

V. KAFLI.
Veiðigjald.

20. gr.
[Allir þeir sem fá úthlutað aflaheimildum samkvæmt lögum þessum, eða landa afla fari 

stjórn veiða fram með öðrum hætti en með úthlutun aflamarks, skulu greiða veiðigjöld svo 
sem í lögum um veiðigjöld greinir.]1)

1)L. 75/2012, 1. gr. 

21. gr. – 23. gr. a. …1)

1)L. 75/2012, 2. gr. 

VI. KAFLI.
Viðurlög o.fl.

24. gr.
[[Fiskistofa skal veita áminningar og svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni, eða eftir 

atvikum leyfi til strandveiða, fyrir brot á lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim 
eftir því sem nánar er fyrir mælt í lögum um umgengni um nytjastofna sjávar.]1) [Ef veiði-
tímabili er lokið áður en ákvörðun Fiskistofu um sviptingu veiðileyfis tekur gildi, eða gildis-
tíma sviptingar lýkur, skal leyfissvipting samkvæmt ákvörðuninni gilda við útgáfu næsta 
veiðileyfis.]2) Ákvörðunum Fiskistofu um áminningar og veiðileyfissviptingar verður skotið 
til [ráðuneytisins],3) enda sé það gert innan eins mánaðar frá því að aðila var tilkynnt um 
ákvörðun. Kæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.]4)

1)L. 32/2010, 5. gr. 2)L. 82/2013, 5. gr. 3)L. 126/2011, 440. gr. 4)L. 163/2006, 7. gr. 
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25. gr.

Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglum settum samkvæmt þeim og ákvæðum leyfisbréfa 
varða sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð 
ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að sex árum.

Við fyrsta brot skal sekt eigi nema hærri fjárhæð en 4.000.000 kr. eftir eðli og umfangi 
brots. Við ítrekað brot skal sekt eigi nema lægri fjárhæð en 400.000 kr. og eigi hærri fjárhæð 
en 8.000.000 kr., sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots.

Beita skal ákvæðum laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla vegna brota gegn 
lögum þessum eftir því sem við á.

26. gr.
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 25. gr. má ákvarða 

lögaðila sekt þótt sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá 
einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir 
lögaðilann. Með sama skilorði má einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn 
hans eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa hafa gerst sekir um brot.

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í almennum 
hegningarlögum.

27. gr. …1)

1)L. 88/2008, 233. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Á fiskveiðiárunum 2001/2002 til og með [2014/2015]1) hefur ráðherra til sérstakrar ráð-
stöfunar aflaheimildir sem nema 500 lestum af óslægðum þorski. Þessum aflaheimildum 
skal ráðstafað til tilrauna með áframeldi á þorski í samráði við [Hafrannsóknastofnun]2) sem 
fylgist með tilrauninni og birtir niðurstöður um gang hennar. Ráðherra setur frekari reglur3) 
um skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessu ákvæði.

1)L. 11/2009, 1. gr. 2)L. 157/2012, 21. gr. 3)Rg. 736/2009, sbr. 10/2011. 

II.
[Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 21. gr. skal við ákvörðun veiðigjalds miða við 4,8% í stað 

9,5% fiskveiðiárin 2007/2008 og 2008/2009.
Á fiskveiðiárunum 2007/2008 og 2008/2009 skal ekki innheimta veiðigjald vegna úthlut-

unar veiðiheimilda í þorski. Fiskistofa skal endurgreiða veiðigjald sem innheimt hefur verið 
á fiskveiðiárinu 2007/2008 vegna úthlutunar í þorski og ofgreitt veiðigjald vegna úthlutunar 
í öðrum tegundum sem þegar hefur verið innheimt. Skiptist veiðigjaldið á fleiri gjalddaga, 
sbr. 1. mgr. 23. gr., skal ofgreitt gjald koma til frádráttar á næsta gjalddaga.]1)

1)L. 151/2007, 1. gr. 

III.
Í upphafi fiskveiðiárs 2006/2007 skal úthluta aflahlutdeild í þorski þeim fiskiskipum 

sem réttur skv. 9. gr. a laga nr. 38 15. maí 1990 er bundinn við þegar lögin taka gildi. 
Reiknigrunnur hvers úthlutunarréttar samkvæmt bráðabirgðaákvæði þessu skal vera hvort 
sem hærra reynist: aflamark sem úthlutun á grundvelli viðkomandi réttar gefur án tillits til 
aflamarksstöðu fiskiskips eða aflamark sem er meðaltal þess aflamarks sem úthlutað hefur 
verið á grundvelli viðkomandi réttar á fiskveiðiárunum 1999/2000–2005/2006, að báðum 
árum meðtöldum. Þó skal skerða reiknigrunn hvers úthlutunarréttar hlutfallslega þannig að 
heildarreiknigrunnurinn verði ekki hærri en meðaltal úthlutana fyrrgreindra fiskveiðiára 
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að teknu tilliti til lækkunar leyfilegs heildarafla þorsks milli fiskveiðiáranna 1999/2000 og 
2005/2006. Aflahlutdeild hvers fiskiskips skal síðan reiknuð út frá reiknigrunni sem hlutfall 
af úthlutuðu aflamarki fiskveiðiársins 2005/2006 í þorski. Að lokinni þessari úthlutun skal 
aflahlutdeild allra fiskiskipa í þorski endurreiknuð með hliðsjón af þeim breytingum sem 
af þessari úthlutun leiðir. Heimilt er ráðherra að setja nánari reglur1) um framkvæmd þessa 
ákvæðis, þar á meðal um flutning réttar milli fiskiskipa.

1)Rg. 504/2006, sbr. 585/2006. 

IV.
Þrátt fyrir ákvæði 1.–2. málsl. 5. mgr. 15. gr. skal úthlutað aflamark í úthafsrækju á 

fiskveiðiárunum 2005/2006, 2006/2007, [2007/2008 og 2008/2009]1) ekki leiða til þess að 
fiskiskip missi aflahlutdeild í úthafsrækju eða öðrum tegundum.

Þrátt fyrir lokamálslið 1. mgr. 23. gr. skal endurgreiða útgerð gjald vegna úthlutaðs afla-
marks í úthafsrækju á fiskveiðiárinu 2005/2006. Veiðigjald skv. V. kafla laganna vegna úthafs-
rækju fiskveiðiárin 2005/2006, 2006/2007, [2007/2008 og 2008/2009]1) skal innheimt í lok 
hvers fiskveiðiárs miðað við landaðan úthafsrækjuafla fiskiskips á því fiskveiðiári. Þá skal 
endurgreiða gjald vegna úthlutunar aflaheimilda í rækju á Flæmingjagrunni fyrir árið 2006 
og skal veiðigjald fyrir árin 2006, 2007, [2008 og 2009]1) innheimt í lok hvers árs miðað við 
rækjuafla hvers skips á því ári.

1)L. 151/2007, 2. gr. 

V.
Sé krókaaflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, einstaklinga eða lögaðila, eða í eigu 

tengdra aðila við gildistöku laga þessara yfir þeim mörkum sem sett eru í 1. eða 2. mgr. 13. 
gr. skal viðkomandi aðili þegar í stað senda Fiskistofu tilkynningu í samræmi við 1. mgr. 
14. gr. og gilda þá ákvæði 2. mgr. þeirrar greinar. Aðili skal þó hafa frest til [1. september 
2014]1) til að ráðstafa krókaaflahlutdeildinni þannig að hún rúmist innan settra marka. Að 
öðru leyti gildir 2. mgr. 14. gr. um hámark krókaaflahlutdeildar.

1)L. 81/2013, 1. gr. 

[VI.
Á fiskveiðiárunum 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 skal ráðstafa hluta þeirra afla-

heimilda, sem tilgreindar eru í 1. mgr. 10. gr., til þeirra byggðarlaga sem fengið hafa úthlutað 
aflaheimildum á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða XXVI í lögum nr. 38/1990, sem hér segir: 
750 þorskígildislestum á fiskveiðiárinu 2006/2007, 500 þorskígildislestum á fiskveiðiárinu 
2007/2008 og 250 þorskígildislestum á fiskveiðiárinu 2008/2009 og skulu þær skiptast milli 
byggðarlaga í sömu hlutföllum og úthlutun samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu skiptist á fisk-
veiðiárinu 2005/2006. Úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessu ákvæði skal ekki hafa áhrif 
á ákvörðun um ráðstöfun aflaheimilda skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 10. gr., sbr. 3. og 4. mgr. 
sömu greinar. Um framkvæmd þessa ákvæðis gilda að öðru leyti ákvæði 2. mgr. og 5.–8. 
mgr. 10. gr. og reglur settar samkvæmt þeim.]1)

1)L. 21/2007, 2. gr. 

[VII.
[Ráðherra]1) getur á fiskveiðiárunum 2009/2010 [til 2013/2014]2) bundið meðferð afla-

heimilda ákveðnum skilyrðum eða ákveðið að óheimilt sé að framselja eða ráðstafa með 
öðrum hætti aflaheimildum úr einstökum sveitarfélögum eða byggðarlögum þegar um er 
að ræða umtalsverðan hluta aflaheimilda í viðkomandi sveitarfélagi eða byggðarlagi, a.m.k. 
fimmtung eða meira, og ætla má að framsal eða önnur ráðstöfun þeirra út fyrir sveitarfélagið 
eða byggðarlagið hafi veruleg neikvæð áhrif í atvinnu- og byggðalegu tilliti. Handhafa afla-
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hlutdeildar (aflaheimildar) ber að tilkynna Fiskistofu ef áformað er að framselja eða ráðstafa 
með öðrum hætti aflaheimildum frá sveitarfélagi eða byggðarlagi, innan mánaðar áður en 
umrætt framsal eða ráðstöfun á að fara fram. Fiskistofa skal þegar í stað tilkynna ráðherra ef 
framsal eða önnur ráðstöfun aflaheimilda fer yfir fimmtung eða meira. Ákvörðun ráðherra 
um að framsal eða önnur ráðstöfun sé óheimil skal tilkynnt handhafa aflaheimildar innan 
tveggja mánaða frá því að tilkynning barst Fiskistofu.]3)

1)L. 126/2011, 440. gr. 2)L. 81/2013, 2. gr. 3)L. 74/2010, 2. gr. 

[VIII.
Á fiskveiðiárunum 2010/2011 [til 2013/2014]1) hefur ráðherra til ráðstöfunar, til sérstakrar 

úthlutunar, 2.000 lestir af síld (íslenskri sumargotssíld) og 2.000 lestir af norsk-íslenskri síld. 
[Á fiskveiðiárunum 2011/2012 [til 2013/2014]1)]2) hefur ráðherra til ráðstöfunar, til sérstakrar 
úthlutunar, 1.200 lestir af skötusel. Þessar heimildir miðast við óslægðan afla og skulu dragast 
frá heildarafla þeim sem veiða má á hverju tímabili, sbr. 3. gr.

Aflaheimildum þessum er heimilt að ráðstafa til fiskiskipa sem hafa leyfi til veiða í 
atvinnuskyni. Útgerð á þess kost að fá úthlutað fyrir hvert skip, gegn greiðslu gjalds, allt 
að 10 lestum af skötusel og 20 lestum af síld í senn. Ráðherra setur nánari reglur um fram-
kvæmd þessa ákvæðis. [Aflaheimildir sem úthlutað er samkvæmt þessu ákvæði er óheimilt 
að framselja.]1)

Verð á aflaheimildum skv. 1. mgr. skal vera 176 kr. fyrir hvert kg af skötusel og 13 kr. 
fyrir hvert kg af síld. Gjaldið skal greitt Fiskistofu fyrir úthlutun. Með aflaheimildir þessar 
skal að öðru leyti fara eins og aflamark sem úthlutað er á grundvelli aflahlutdeildar.

Tekjur af aflaheimildum þessum skulu renna til ríkissjóðs og skal þeim ráðstafað á þann 
veg að þær renni í rannsóknasjóð til að auka verðmæti sjávarfangs, með það að markmiði að 
stuðla að rannsóknum, nýsköpun og þróun í sjávarbyggðum.]3)

1)L. 81/2013, 3. gr. 2)L. 75/2012, 5. gr. 3)L. 70/2011, 8. gr. 

[IX.
Á fiskveiðiárinu 2010/2011 hefur ráðherra til ráðstöfunar allt að 1.900 lestum af óslægð-

um þorski og 600 lestum af óslægðum ufsa til strandveiða, til viðbótar við það aflamagn 
sem tiltekið er í 6. gr. a.

[Á fiskveiðiárunum 2011/2012 [til 2013/2014]1)]2) hefur ráðherra til ráðstöfunar [allt að 
2.600 lestum af óslægðum botnfiski]1) til strandveiða, til viðbótar við það aflamagn sem til-
tekið er í 6. gr. a.

[Á fiskveiðiárunum 2011/2012 [til 2013/2014]1)]2) skal [allt að 3.000 lestum af óslægðum 
botnfiski],1) til viðbótar við það aflamagn sem tiltekið er í 1. mgr. 10. gr., ráðstafað til 
stuðnings byggðarlögum skv. 2. tölul. 1. mgr. 10. gr.

…2)

[Aflaheimildir þessar skal draga frá leyfðum heildarafla áður en kemur til skiptingar og 
frádráttar skv. 3. mgr. 8. gr.]1)]3)

1)L. 81/2013, 4. gr. 2)L. 75/2012, 6. gr. 3)L. 70/2011, 8. gr. 

[X.
[Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 8. gr. laganna skulu frádráttarliðir samkvæmt þeirri málsgrein 

eins og þeir voru fyrir gildistöku 3. gr. laga nr. 70/2011 koma til frádráttar að 1/5 hluta frá 
leyfðum heildarafla á fiskveiðiárinu 2012/2013. Skal frádráttarhlutfall skv. 3. mgr. 8. gr. 
laganna á því fiskveiðiári aðeins koma til frádráttar svo nemi 4/5 hlutum þess. Skal aflamagni 
samkvæmt þessari málsgrein ráðstafað skv. 5. og 6. mgr. 8. gr. laganna.]1)]2)

1)L. 75/2012, 7. gr. 2)L. 70/2011, 8. gr. 
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[XI.

Lokamálsliður 5. mgr. 6. gr., 2. mgr. 23. gr. a og 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VIII 
skulu ekki gilda [á árunum 2012, 2013 og 2014].1) Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. skal rann-
sóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs fá 30 millj. kr. framlag til ráðstöfunar [á árunum 
2012, 2013 og 2014]1) af tekjum vegna aflaheimilda skv. 5. mgr. 6. gr. og 4. mgr. ákvæðis 
til bráðabirgða VIII.]2)

1)L. 81/2013, 5. gr. 2)L. 164/2011, 37. gr. 

[XII.
Þeir bátar sem hafa veiðileyfi með krókaaflamarki og eru stærri en nemur hámarksstærð 

skv. 2. mgr. 4. gr. laganna, við gildistöku þessara laga, skulu halda leyfi sínu til veiða með 
krókaaflamarki. Verði bátar þessir stækkaðir eftir gildistöku laga þessara skal veiðileyfi þeirra 
með krókaaflamarki falla úr gildi frá og með næstu fiskveiðiáramótum.]1)

1)L. 82/2013, 6. gr. 

[XIII.
Á fiskveiðiárunum 2013/2014 til og með 2017/2018 hefur Byggðastofnun til ráðstöfunar 

aflaheimildir sem nema 1.800 þorskígildislestum til að styðja byggðarlög í alvarlegum og 
bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Hafa skal samráð við viðkomandi sveitar-
stjórnir við ráðstöfunina. Aflaheimildir skulu vera í þorski, ýsu, steinbít og ufsa í hlutfalli 
við leyfðan heildarafla af þessum tegundum. Aflaheimildir þessar miðast við þorskígildi og 
skulu þær dregnar frá með sama hætti og greinir í 3. mgr. 8. gr. laganna, sbr. 5. mgr. sömu 
greinar. Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum Byggðastofnunar, að setja nánari ákvæði 
um framkvæmd þessa ákvæðis í reglugerð.]1)

1)L. 82/2013, 6. gr. 
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Nr. 57, 3. júní 1996.

Lög
um umgengni um nytjastofna sjávar

með síðari breytingum.

I. kafli.
Almenn ákvæði. 

1. gr.
Markmið laga þessara er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar og stuðla að því að 

þeir verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku 
þjóðina.

II. kafli.
Veiðar.
2. gr.

[Veiðum skal hagað þannig að afli skemmist ekki í veiðarfærum. Ráðherra er heimilt í 
reglugerð að kveða nánar á um notkun einstakra veiðarfæra.

Skylt er að hirða og landa öllum afla sem kemur í veiðarfæri fiskiskipa. Ráðherra getur 
með reglugerð ákveðið að sleppa skuli lifandi afla sem er undir tiltekinni lengd eða þyngd 
eða fæst í ákveðin veiðarfæri. Þá getur ráðherra með reglugerð1) ákveðið að heimilt sé að 
varpa fyrir borð verðlausum fiski og innyflum, hausum og öðru því sem til fellur við verkun 
eða vinnslu um borð í veiðiskipum.

Komi afli í veiðarfæri fiskiskips sem er selbitinn eða skemmdur á annan hátt og ekki er 
unnt að komast hjá við tilteknar veiðar er ráðherra heimilt að ákveða að hann reiknist ekki 
til aflamarks skipsins. Þeim afla skal haldið aðgreindum frá öðrum afla skipsins, hann veginn 
og skráður sérstaklega. Ráðherra setur frekari reglur um framkvæmd þessarar málsgreinar, 
þar á meðal um leyfilega nýtingu þessa afla.]2)

1)Rg. 468/2013. 2)L. 13/2002, 1. gr. 

3. gr.
Fiskistofa skal fylgjast með aflasamsetningu fiskiskipaflotans þannig að jafnan liggi fyrir 

sem gleggstar upplýsingar um aflasamsetningu skipa eftir stærð og gerð skips, gerð og búnaði 
veiðarfæra, veiðislóð og veiðitíma. Skal Fiskistofa taka saman og birta árlega yfirlit yfir afla-
samsetningu fiskiskipaflotans á liðnu fiskveiðiári.

Óheimilt er að hefja veiðiferð skips sem leyfi hefur til veiða í atvinnuskyni nema skipið 
hafi aflaheimildir sem telja má líklegt að dugi fyrir afla í ferðinni með hliðsjón af þeim 
veiðarfærum sem notuð eru.

4. gr.
Net og önnur veiðarfæri, sem skilin eru eftir í sjó, skulu dregin með eðlilegum og reglu-

bundnum hætti eftir því sem aðstæður leyfa.
Fiskistofu er heimilt að taka eða láta taka upp veiðarfæri sem ekki hefur verið vitjað með 

eðlilegum hætti. Sama á við um veiðarfæri sem liggja í sjó eftir að veiðitímabili lýkur, svo 
og veiðarfæri sem eru ólögleg eða eru á svæðum þar sem notkun þeirra er óheimil.

Fiskistofa skal krefja eigendur veiðarfæra, sem dregin eru úr sjó samkvæmt heimild í 
2. mgr., um kostnað sem af því hlýst. Verði ekki upplýst hver er eigandi veiðarfæra er 
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Fiskistofu heimilt að selja veiðarfærin og rennur andvirði þeirra að frádregnum kostnaði til 
[Hafrannsóknastofnunar].1)

1)L. 157/2012, 7. gr. 

III. kafli.
Vigtun sjávarafla.

5. gr.
[Öllum afla, sem íslensk skip veiða úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í 

efnahagslögsögu Íslands, skal landað innan lands og hann veginn í innlendri höfn.
Ráðherra getur með reglugerð heimilað að ísfiski sé landað í erlendum höfnum eða hann 

fluttur úr landi án þess að hafa verið endanlega veginn, enda sé fiskurinn seldur á opinberum 
fiskmarkaði sem hlotið hefur leyfi Fiskistofu. Sé fyrirhugað að flytja út óunninn afla til sölu á 
fiskmarkaði erlendis sem ekki hefur verið endanlega vigtaður og skráður í aflaskráningarkerfi 
Fiskistofu skal útgerð og skipstjóri fiskiskips tryggja að Fiskistofu séu sendar upplýsingar 
um aflann eigi síðar en 24 klukkustundum áður en aflinn fer um borð í flutningsfar eða skip 
fer af miðum, sigli fiskiskip með eigin afla. Útgerð skal einnig upplýsa hvaða lágmarksverðs 
er krafist fyrir afla. Upplýsingar þessar skulu birtar á opnum uppboðsvef uppboðsmarkaðar 
fyrir sjávarafla þar sem aflinn skal boðinn upp. Ráðherra skal kveða á um uppboðsskilmála 
og framkvæmd uppboðs í reglugerð.

Þá getur ráðherra heimilað með reglugerð að afla sem veiddur er úr íslenskum deili-
stofnum sé landað erlendis, enda sé eftirlit með löndun afla og vigtun hans talið fullnægjandi.

Þegar sérstaklega stendur á, t.d. vegna alvarlegrar vélarbilunar, getur Fiskistofa heimilað 
að skip sem vinna afla um borð landi erlendis.

Fiskistofa skal innheimta af fiskmarkaði erlendis kostnað sem til fellur við upphaflega 
úttekt á fiskmarkaði í kjölfar umsóknar, vegna launa eftirlitsmanna erlendis og við sérstakar 
eftirlitsúttektir af hálfu Fiskistofu. Enn fremur er Fiskistofu heimilt að innheimta af útgerð 
skips sem landar afla sínum erlendis, sbr. 3. og 4. mgr., kostnað vegna ferðar eftirlitsmanns 
til að fylgjast með löndun úr skipinu erlendis. Ráðherra setur nánari reglur um greiðslu 
kostnaðar samkvæmt ákvæði þessu.]1)

1)L. 144/2008, 1. gr. 

6. gr.
Allur afli skal veginn á hafnarvog í löndunarhöfn þegar við löndun aflans. Skal við vigt-

unina nota löggilta vog. Vigtun skal framkvæmd af starfsmanni hafnar sem hlotið hefur til 
þess löggildingu. Sé hafnarvog ekki í verstöð eða ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur 
Fiskistofa tímabundið leyft vigtun með öðrum hætti.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. getur Fiskistofa veitt einstökum aðilum leyfi til vigtunar án þess 
að afli sé veginn á hafnarvog að fenginni umsögn hafnaryfirvalda á löndunarstað. Slíkt leyfi 
skal því aðeins veitt að veruleg vandkvæði séu á því að vega aflann á hafnarvog, eftirlit hafnar 
sé nægilegt og innra eftirlit þess aðila sem í hlut á sé traust, auk þess sem vigtunarbúnaður 
sé löggiltur og vigtun framkvæmd af löggiltum vigtarmanni. [Þá er Fiskistofu heimilt, að 
fenginni umsögn hafnaryfirvalda á löndunarstað, að veita einstökum aðilum leyfi til að vigta 
afla, enda hafi hann áður verið veginn á hafnarvog.]1)

Hafnir skulu uppfylla kröfur um aðstöðu til vigtunar sjávarafla og eftirlit sem kveðið er á 
um í reglugerð. [Ráðuneytið]2) getur bannað löndun sjávarafla í einstökum höfnum sem ekki 
fullnægja kröfum samkvæmt þessari málsgrein.

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. getur [ráðuneytið]2) við sérstakar aðstæður, svo sem vegna róðra 
frá afskekktum stöðum, veitt undanþágu frá löndun í viðurkenndri höfn. Skilyrði fyrir þessari 
undanþágu er að vigtun afla og skýrsluskil séu fullnægjandi.

1)L. 163/2006, 1. gr. 2)L. 126/2011, 222. gr. 



21
7. gr.

Löggiltir vigtarmenn, er vigta sjávarafla, skulu gæta þess að fara í hvívetna eftir reglum 
um framkvæmd vigtunar, skráningu upplýsinga og skil á þeim.

8. gr.
Eftirlitsmönnum Fiskistofu og starfsmönnum hafnaryfirvalda er heimill aðgangur að fiski-

skipum, flutningstækjum, fiskverkunum og birgðageymslum sem nauðsynlegur er til að vigta 
sjávarafla eða hafa eftirlit með vigtun hans. Hafnaryfirvöld skulu senda Fiskistofu jafnharðan 
upplýsingar um landaðan afla í því formi sem ráðherra ákveður með reglugerð.

Ráðuneytið skal að höfðu samráði við [það ráðuneyti er fer með samgöngumál]1) og 
Hafnasamband sveitarfélaga kveða nánar á um það í reglugerð hvernig afli skuli veginn og 
upplýsingum um landað aflamagn safnað.

1)L. 126/2011, 222. gr. 

9. gr.
Skipstjóra fiskiskips er skylt að halda afla um borð í skipi sínu aðgreindum eftir teg-

undum. Verði því ekki komið við vegna smæðar báts skal afli aðgreindur eftir tegundum 
við löndun. Skipstjóra fiskiskips er skylt að láta vigta hverja tegund sérstaklega. [Ákveði 
ráðherra á grundvelli laga um stjórn fiskveiða að fiskur undir tiltekinni stærð eða þyngd 
teljist aðeins að hluta með í aflamarki skal hann setja reglur um hvernig að frágangi hans um 
borð í veiðiskipi og vigtun skuli staðið.]1) Skipstjóra ber að tryggja að réttar og fullnægjandi 
upplýsingar um aflann berist til vigtarmanns.

[Við veiðar á uppsjávarfiski er ekki skylt að skilja meðafla frá uppsjávarafla. Meðafli 
reiknast þó til aflamarks viðkomandi fiskiskips, en ráðherra setur reglur2) um hvernig mót-
takandi afla eða vigtarleyfishafi skuli standa að sýnatöku og útreikningi meðafla við löndun 
á uppsjávarfiski. Komi til gjaldtöku á grundvelli laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna 
ólögmæts sjávarafla, með síðari breytingum, vegna fisktegunda sem veiðast sem meðafli við 
veiðar á uppsjávarfiski skal gjaldið þó aldrei vera lægra en nemur 70% af meðalfiskverði 
sömu tegundar í næsta mánuði fyrir gjaldtöku.]3)

Skipstjórar fiskiskipa skulu halda sérstaka afladagbók sem Fiskistofa leggur til. Þá er 
skipstjórum skipa sem vinna afla um borð skylt að halda um vinnslu aflans sérstaka vinnslu-
dagbók sem Fiskistofa leggur til.

1)L. 65/2004, 2. gr. 2)Rg. 246/2008, sbr. 891/2008, 618/2012 og 132/2013. 3)L. 61/2005, 1. gr. 

10. gr.
Ökumaður, sem flytur óveginn afla, skal aka rakleiðis frá skipshlið að hafnarvog, að 

undanteknum þeim tilvikum þegar Fiskistofa hefur veitt undanþágu frá vigtun á hafnarvog, 
sbr. 2. mgr. 6. gr. Ökumaðurinn skal kynna sér samsetningu farmsins eins og kostur er og 
gefa vigtarmanni upplýsingar um hann.

11. gr.
Starfsmenn hafnarvoga skulu sannreyna að uppgefin tegund vigtaðs afla sé rétt, m.a. með 

beinni skoðun úrtaks úr lönduðum afla eftir því sem við getur átt. Sama á við varðandi afla 
sem gefinn er upp sem undirmálsafli. Skulu þeir með reglubundnum hætti gefa Fiskistofu 
yfirlit yfir framkvæmdar úrtaksskoðanir og niðurstöður þeirra.

12. gr.
[Aðili sem stundar viðskipti með afla]1) skal ganga úr skugga um að afli sem hann tekur 

við hafi verið veginn samkvæmt gildandi reglum um vigtun sjávarafla.
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[Aðilar sem stunda viðskipti með afla og forsvarsmenn útgerða vegna viðskipta með afla 

eða afurðir vinnsluskipa skulu fylla út og skila skýrslum um ráðstöfun afla í því formi og 
með þeim hætti er ráðuneytið ákveður.]1)

[Hver sá sem vanrækir að veita Fiskistofu upplýsingar skv. 2. mgr. skal sæta dagsektum. 
Dagsektir geta numið allt að 25.000 kr. á dag eftir eðli og umfangi brots. Ákvörðun um 
dagsektir skal tilkynna skriflega þeim sem hún beinist að. Dagsektir eru aðfararhæfar og 
greiðast í ríkissjóð.

Ákvörðun um dagsektir má kæra til [ráðuneytisins]2) innan fjórtán daga frá því að hún 
er tilkynnt þeim sem hún beinist að. Dagsektir reiknast ekki fyrr en kærufrestur er liðinn. 
Ef ákvörðun er kærð til ráðuneytisins falla dagsektir ekki á fyrr en niðurstaða ráðuneytisins 
liggur fyrir.]1)

1)L. 9/2011, 1. gr. 2)L. 126/2011, 222. gr. 

IV. kafli.
Framkvæmd og viðurlög.

13. gr.
Fiskistofa og eftirlitsmenn í hennar þjónustu annast eftirlit með framkvæmd laga þessara. 

Getur Fiskistofa enn fremur leitað aðstoðar lögreglu og Landhelgisgæslunnar í því skyni.
[Telji Fiskistofa að afli tiltekins skips sé að stærðarsamsetningu, aflasamsetningu eða 

gæðum frábrugðinn afla annarra skipa sem stunda sambærilegar veiðar skal Fiskistofa setja 
veiðieftirlitsmann um borð í skipið til að fylgjast sérstaklega með veiðum þess. Hafi veiði-
eftirlitsmaður í þessu skyni verið um borð í veiðiskipi sjö daga eða sjö veiðiferðir samtals 
á sama fiskveiðiári skal Fiskistofa ákveða hvort ástæða sé til að fylgjast sérstaklega með 
veiðum skipsins áfram. Skal útgerð skipsins tilkynnt ákvörðun Fiskistofu. Hafi veiðieftirlits-
maður á sama fiskveiðiári verið fleiri en sjö daga eða sjö veiðiferðir um borð í veiðiskipi sam-
kvæmt þessari grein skal útgerð skipsins greiða allan kostnað, þar með talinn launakostnað, 
af veru hans um borð frá og með áttunda degi [eða áttundu veiðiferð].1)]2)

Heimildir Fiskistofu og eftirlitsmanna samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða gilda um 
eftirlit samkvæmt lögum þessum.

1)L. 162/2000, 1. gr. 2)L. 161/2000, 1. gr. 

14. gr.
[[Útgerð og skipstjóra fiskiskips er skylt að fylgjast með stöðu aflaheimilda skipa sinna 

með hliðsjón af úthlutuðum aflaheimildum, flutningi aflaheimilda og lönduðum afla. Fiskistofa 
skal fylgjast með nýtingu fiskiskipa á aflaheimildum. Bendi upplýsingar Fiskistofu til að skip 
hafi veitt umfram aflaheimildir sínar í einhverri tegund skal Fiskistofa tilkynna það útgerð 
og skipstjóra viðkomandi skips með símskeyti og jafnframt að skipið sé svipt leyfi til veiða 
í atvinnuskyni frá og með fjórða virka degi hafi fullnægjandi aflaheimildir ekki verið fluttar 
til skipsins innan þess tíma. Telji móttakandi tilkynningar að upplýsingar Fiskistofu um afla 
skips séu rangar og að skipið hafi ekki veitt umfram aflaheimildir skal hann innan þriggja 
virkra daga koma athugasemdum á framfæri við Fiskistofu. Fiskistofa getur veitt lengri frest 
til athugasemda ef ástæða er til að ætla að skráning afla eða aflaheimilda sé röng. Óheimilt er 
að stunda veiðar í atvinnuskyni eftir að símskeyti hefur borist móttakanda nema að fenginni 
staðfestingu Fiskistofu. Séu aflaheimildir skips að liðnum fresti auknar þannig að afli skipsins 
á fiskveiðiárinu rúmist innan þeirra skal því veitt leyfi að nýju. Útgerð viðkomandi skips skal 
bera kostnað af símskeytum og öðrum tilkynningum samkvæmt ákvæðum þessarar greinar 
eftir nánari reglum sem ráðherra setur og er heimilt að bæta þeim kostnaði við gjald sem 
greitt er fyrir tilkynningu um flutning aflamarks til viðkomandi skips, sbr. 3. mgr. 12. gr. laga 
nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Heimilt er Fiskistofu að fallast á að 
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tilkynningar samkvæmt þessari grein fari fram með öðrum sannanlegum hætti en símskeyti, 
enda hafi útgerðir lagt fram tillögur um slíka framkvæmd sem Fiskistofa metur fullnægjandi. 
Ráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.]1)

Komi til leyfissviptingar í annað sinn á sama fiskveiðiári vegna veiða umfram aflaheim-
ildir skal Fiskistofa svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni í tvær vikur til viðbótar þeim 
tíma sem leiðir af leyfissviptingu skv. 1. mgr., í sex vikur gerist það í þriðja sinn og í tólf 
vikur gerist það oftar. Úthlutun aflaheimilda í upphafi nýs fiskveiðiárs hefur ekki áhrif á 
lengd leyfissviptingar samkvæmt þessari málsgrein. Um framkvæmdina fer að öðru leyti 
skv. 1. mgr.]2)

1)L. 61/2005, 2. gr. 2)L. 24/2001, 1. gr. 

15. gr.
[Fiskistofa skal svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni ef útgerð eða áhöfn skips eða 

aðrir þeir sem í þágu útgerðar starfa hafa brotið gegn ákvæðum laga þessara eða reglum 
settum samkvæmt þeim.

Við fyrsta brot, sem varðar sviptingu veiðileyfis, skal leyfissvipting ekki standa skemur 
en eina viku og ekki lengur en tólf vikur eftir eðli og umfangi brots. Við ítrekuð brot skal 
svipting ekki standa skemur en fjórar vikur og ekki lengur en eitt ár.

Við fyrsta minni háttar brot skal Fiskistofa, þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr., veita hlutað-
eigandi útgerð skriflega áminningu.]1)

1)L. 163/2006, 2. gr. 

16. gr.
Hafi skip ítrekað verið svipt leyfi til veiða í atvinnuskyni skv. 14. og 15. gr. laga þessara 

getur Fiskistofa ákveðið að veiðieftirlitsmaður skuli vera um borð á kostnað útgerðar í til-
tekinn tíma, allt að tveimur mánuðum. Skal útgerð skips þá greiða allan kostnað sem hlýst 
af veru eftirlitsmanns um borð, þar með talinn launakostnað.

17. gr.
[Fiskistofa skal afturkalla leyfi aðila til vigtunar sjávarafla skv. 2. mgr. 6. gr. ef hann, fyrir-

svarsmenn hans, starfsmenn eða aðrir þeir sem í þágu hans starfa hafa brotið gegn ákvæðum 
III. kafla laga þessara eða reglum settum samkvæmt þeim.

Hafi vigtunarleyfi aðila verið afturkallað skv. 1. mgr. skal ekki veita honum slíkt leyfi að 
nýju fyrr en átta vikur eru liðnar frá afturköllun leyfis. Hafi ítrekað komið til afturköllunar 
á vigtunarleyfi aðila skal honum ekki veitt slíkt leyfi að nýju fyrr en sextán vikur eru liðnar 
frá því að leyfi var síðast afturkallað.

Við fyrsta minni háttar brot skal Fiskistofa, þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr., veita hlutað-
eigandi aðila skriflega áminningu.

Brjóti aðili sem hefur vigtunarleyfi eða þeir sem í þágu hans starfa gegn ákvæðum III. 
kafla laga þessara eða reglum settum samkvæmt þeim þannig að bersýnilega leiði til þess að 
afli verði ranglega skráður skal Fiskistofa afturkalla vigtunarleyfi hlutaðeigandi aðila. Hafi 
vigtunarleyfi aðila verið afturkallað samkvæmt þessari málsgrein skal honum ekki veitt slíkt 
leyfi að nýju fyrr en 26 vikur eru liðnar frá afturköllun, enda geri aðili þá í umsókn um leyfi 
fullnægjandi grein fyrir hvernig hann hyggst tryggja að framkvæmd vigtunar verði í samræmi 
við lög og reglur. Heimavigtunarleyfi, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 6. gr., skal þó ekki veitt aðila 
fyrr en eitt ár er liðið frá afturköllun fyrra leyfis.

Hafi ítrekað komið til afturköllunar á vigtunarleyfi aðila skv. 4. mgr. skal ekki veita 
honum slíkt leyfi að nýju fyrr en tvö ár eru liðin frá því að leyfi var síðast afturkallað.]1)

[Fiskistofa skal afturkalla leyfi erlends fiskmarkaðar til að móttaka afla íslenskra fiski-
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skipa sem ekki hefur verið endanlega veginn ef fyrirsvarsmenn fiskmarkaðar, starfsmenn 
eða aðrir þeir sem í þágu hans starfa hafa brotið gegn ákvæðum III. kafla eða reglum settum 
samkvæmt þeim. Hið sama á við standi erlendur fiskmarkaður ekki í skilum með greiðslu 
kostnaðar skv. 5. mgr. 5. gr.]2)

1)L. 163/2006, 3. gr. 2)L. 144/2008, 2. gr. 

18. gr.
Ákvörðunum Fiskistofu samkvæmt þessum kafla verður skotið til [ráðuneytisins], enda 

sé það gert innan eins mánaðar frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun. Kæra samkvæmt 
þessari grein frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

1)L. 126/2011, 222. gr. 

19. gr.
[Áminningar, sviptingar veiðileyfa og afturkallanir vigtunarleyfa, sem ákveðnar eru skv. 

15. og 17. gr. laga þessara eða 24. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, skulu hafa 
ítrekunaráhrif í tvö ár.]1)

1)L. 163/2006, 4. gr. 

20. gr.
Ákvarðanir stjórnvalda samkvæmt þessum kafla má bera undir dómstóla. Slíkt málskot 

frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

21. gr.
Fiskistofa skal reglulega birta opinberlega upplýsingar um sviptingu veiðiheimilda sam-

kvæmt þessum kafla. Skal þar tilgreina heiti skips, skipaskrárnúmer, útgerð skips, tilefni 
leyfissviptingar og til hvaða tímabils svipting nái. Þá skulu birtar opinberlega ákvarðanir um 
afturköllun heimilda [skv. 17. gr. laga þessara].1)

1)L. 163/2006, 5. gr. 

22. gr.
Upplýsingar um aflahlutdeild einstakra skipa, úthlutun aflamarks til þeirra, afla einstakra 

skipa og ráðstöfun aflaheimilda eru opinberar upplýsingar sem öllum er heimill aðgangur að. 
Fiskistofa skal reglulega birta upplýsingar um þau skip sem veitt hafa umfram aflaheimildir. 
Þá skal Fiskistofa árlega birta upplýsingar um álagningu gjalds vegna ólögmæts sjávarafla 
á liðnu fiskveiðiári.

23. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum hvort 

sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að 
ræða skulu þau að auki varða …1) fangelsi allt að sex árum.

[Við fyrsta brot skal sekt eigi nema hærri fjárhæð en 4.000.000 kr. eftir eðli og umfangi 
brots. Við ítrekað brot skal sekt eigi nema lægri fjárhæð en 400.000 kr. og eigi hærri fjárhæð 
en 8.000.000 kr., sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots.]2)

Beita skal ákvæðum laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla vegna brota gegn 
lögum þessum eftir því sem við á.

1)L. 82/1998, 225. gr. 2)L. 22/2005, 1. gr. 
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24. gr.

Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 23. gr. má ákvarða 
lögaðila sekt þótt sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá 
einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir 
lögaðilann. Með sama skilorði má einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn 
hans eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa hafa gerst sekir um brot.

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í almennum 
hegningarlögum.

25. gr.
…1)

1)L. 88/2008, 233. gr. 

V. kafli.
…

VI. kafli.
Ýmis ákvæði.

30. gr.
Ráðherra getur með reglugerð1) kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara.
1)Rg. 409/1997. Rg. 601/1997. Rg. 303/1999, sbr. 463/2004. Rg. 910/2001, sbr. 1073/2009, 4/2010 og 325/2011. Rg. 

54/2003. Rg. 559/2005, sbr. 588/2005. Rg. 224/2006, sbr. 684/2006, 70/2007, 651/2007, 893/2007, 114/2008, 96/2009, 

548/2009, 5/2010, 152/2012 og238/2013. Rg. 214/2010, sbr. 802/2010, 823/2011 og 1094/2011. Rg. 258/2012, sbr. 

375/2012, 854/2012, 865/2012, 964/2012, 355/2013, 379/2013 og 540/2013. Rg. 431/2013. Rg. 433/2013. 

31. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. …
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Nr. 79, 26. maí 1997.

Lög 
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

með síðari breytingum.

1. gr.
Tilgangur laga þessara er að stuðla að viðgangi og hagkvæmri nýtingu nytjastofna innan 

íslenskrar fiskveiðilandhelgi og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu.

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, efnahags-
lögsögu og landgrunn.

3. gr.
Erlendum skipum eru bannaðar allar veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með ákvæði 

þessu eru ekki skert þau réttindi sem veitt hafa verið eða kunna að verða veitt öðrum ríkjum 
samkvæmt milliríkjasamningum.

4. gr.
Aðeins þeim íslensku skipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðiland-

helgi Íslands samkvæmt ákvæðum laga nr. 38 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari 
breytingum, er heimilt að stunda veiðar í fiskveiðilandhelginni.

5. gr.
Íslenskum skipum eru bannaðar veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiði-

landhelgi Íslands nema á þeim veiðisvæðum og veiðitímum sem tilgreind eru í þessari grein, 
enda undanþiggi ráðherra ekki tiltekin svæði slíkum veiðum. Þegar rætt er um viðmiðunarlínu 
er átt við línu sem dregin er umhverfis landið á milli eftirtalinna staða: 

 1.  Horn (grp. 1)  66°27’4 N – 22°24’3 V
 2.  Selsker (viti)  66°07’5 N – 21°30’0 V
 3.  Ásbúðarrif (grp. 2) 66°08’1 N – 20°11’0 V
 4.  Siglunes (grp. 3)  66°11’9 N – 18°49’9 V
 5.  Flatey (Skjálfanda) (grp. 4)  66°10’3 N – 17°50’3 V
 6.  Mánáreyjar (Lágey) (grp. 5)  66°17’8 N – 17°06’8 V
 7.  Rauðinúpur (grp. 6)  66°30’7 N – 16°32’4 V
 8.  Rifstangi (grp. 7)  66°32’3 N – 16°11’8 V
 9.  Hraunhafnartangi (grp. 8)  66°32’2 N – 16°01’5 V
10.  Langanes (grp. 9)  66°22’7 N – 14°31’9 V
11.  Skálatáarsker  65°59’7 N – 14°36’4 V
12.  Almenningsfles  65°33’1 N – 13°40’5 V
13.  Glettinganes (grp. 10)  65°30’5 N – 13°36’3 V
14.  Norðfjarðarhorn (grp. 11)  65°10’0 N – 13°30’8 V
15.  Gerpir (grp. 12)  65°04’7 N – 13°29’6 V
16.  Hólmur (Seley) (grp. 13)  64°58’9 N – 13°30’6 V
17.  Skrúður (Þursi) (grp. 15)  64°54’1 N – 13°36’8 V
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18.  Papey (viti)  64°35’5 N – 14°10’5 V
19.  Hvítingar (grp. 18)  64°23’9 N – 14°28’0 V
20.  Stokksnes (grp. 19)  64°14’1 N – 14°58’4 V
21.  Hrollaugseyjar (grp. 20)  64°01’7 N – 15°58’7 V
22.  Ingólfshöfði (grp. 22)  63°47’8 N – 16°38’5 V
23.  Hvalsíki (grp. 23)  63°44’1 N – 17°33’5 V
24.  Meðallandssandur I (grp. 24)  63°32’4 N – 17°55’6 V
25.  Meðallandssandur II (grp. 25)  63°30’6 N – 17°59’9 V
26.  Mýrnatangi (grp. 26)  63°27’4 N – 18°11’8 V
27.  Kötlutangi (grp. 27)  63°23’4 N – 18°42’8 V
28.  Lundadrangur (grp. 28)  63°23’5 N – 19°07’5 V
29.  Bakkafjara (skúr við sæstreng)  63°32’3 N – 20°10’9 V
30.  Knarrarós (viti)  63°49’4 N – 20°58’6 V
31.  Hafnarnes  63°50’6 N – 21°23’5 V
32.  Selvogur (viti)  63°49’3 N – 21°39’1 V
33.  Krýsuvíkurberg (viti)  63°49’8 N – 22°04’2 V
34.  Reykjanes (aukaviti)  63°48’0 N – 22°41’9 V
35.  Önglabrjótsnef  63°49’0 N – 22°44’3 V
36.  Stafnes (viti)  63°58’3 N – 22°45’5 V
37.  1. sjm. r/v V af Garðskagavita  64°04’9 N – 22°43’6 V
38.  Malarrif (viti)  64°43’7 N – 23°48’2 V
39.  Dritvíkurtangi  64°45’0 N – 23°55’3 V
40.  Skálasnagi  64°51’3 N – 24°02’5 V
41.  Öndverðarnes (viti)  64°53’1 N – 24°02’7 V
42.  Skor (viti)  65°24’9 N – 23°57’2 V
43.  Bjargtangar (grp. 33)  65°30’2 N – 24°32’1 V
44.  Kópanes (grp. 34)  65°48’4 N – 24°06’0 V
45.  Barði (grp. 35)  66°03’7 N – 23°47’4 V
46.  Straumnes (grp. 36)  66°25’7 N – 23°08’4 V
47.  Kögur (grp. 37)  66°28’3 N – 22°55’5 V
48.  Horn (grp. 38)  66°27’9 N – 22°28’2 V

Heimildir fiskiskipa til veiða með botnvörpu, flotvörpu og dragnót innan fiskveiðiland-
helgi Íslands miðast við stærðir skipa og aflvísa þeirra. Er skipum skipt niður í þrjá flokka 
miðað við stærðir þeirra og aflvísa þannig:

1. flokkur: Fiskiskip 42 metrar og lengri. Enn fremur öll fiskiskip með aflvísa 2.500 eða 
hærri.

2. flokkur: Fiskiskip lengri en 29 metrar en styttri en 42 metrar með aflvísa lægri en 
2.500. Enn fremur fiskiskip styttri en 29 metrar en með aflvísa 1.600 og 
hærri. Í þennan flokk falla einnig fiskiskip 39 metrar og styttri sem togveiði-
heimildir höfðu eftir þeirri viðmiðun skv. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um 
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, enda verði ekki um aukningu á aflvísum 
þeirra að ræða eftir 1. júní 1997.

3. flokkur: Fiskiskip styttri en 29 metrar, enda séu þau með lægri aflvísa en 1.600. Enn 
fremur fiskiskip 26 metrar og styttri sem togveiðiheimildir höfðu eftir þeirri 
viðmiðun skv. 3. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 
Íslands, enda verði ekki um aukningu á aflvísum þeirra að ræða eftir 1. júní 
1997.
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Þar sem í lögum þessum er rætt um aflvísi skips er miðað við reiknaðan aflvísi þess. Sé 

skip búið skrúfuhring er aflvísir þess reiknaður þannig: HÖ x ÞS. Sé skip ekki búið skrúfu-
hring er aflvísir þess reiknaður þannig: 0,60 x HÖ x ÞS. HÖ merkir hér skráð afl aðalvélar 
skipsins í hestöflum, ÞS merkir þvermál skrúfu í metrum.

Siglingastofnun Íslands skal halda skrá yfir aflvísa þeirra skipa sem stunda veiðar með 
botnvörpu, flotvörpu og dragnót og skal sú skrá lögð til grundvallar við

ákvörðun veiðiheimilda samkvæmt þessari grein.
Þar sem í lögum þessum er rætt um lengd skipa er miðað við mestu lengd þeirra sam-

kvæmt mælingum Siglingastofnunar Íslands.
Botnvarpa og flotvarpa samkvæmt þessari grein merkir fiskivörpur sem notaðar eru til 

veiða á helstu botnfisktegundum hér við land og tekur ekki til varpna sem notaðar eru til 
veiða á humri, rækju eða uppsjávarfiskum. Setja skal nánari ákvæði í reglugerð um gerð og 
útbúnað fiskivarpna og dragnótar.

Stundi tvö eða fleiri skip veiðar með sömu botnvörpu, flotvörpu eða dragnót skulu 
heimildir þeirra samkvæmt þessari grein miðast við samanlagða lengd þeirra og samanlagða 
aflvísa þeirra.

Hér á eftir eru tilgreind þau svæði og tímar þar sem einstökum flokkum fiskiskipa, sbr. 
2. mgr. þessarar greinar, er heimilt að stunda veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót:

A.  Norðurland.
Allir flokkar:
A.1. Allt árið frá línu réttvísandi norður frá Horni (vms. 1) að línu réttvísandi norðaustur 

frá Langanesi (vms. 10), utan línu sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu.
A.2. Allt árið utan línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Grímseyjar.
A.3. Allt árið utan línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Kolbeinseyjar 

(67°08’80 N – 18°40’60 V).

B. Austurland.
Allir flokkar:
B.1. Allt árið frá línu réttvísandi norðaustur frá Langanesi (vms. 10) að línu réttvísandi 

austur frá Hvítingum (vms. 19), utan línu sem dregin er 12 sjómílur utan viðmiðunar-
línu.

B.2. Allt árið utan línu sem dregin er í 5 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Hvalbaks 
(64°35’80 N – 13°16’60 V).

Flokkar 2 og 3:
B.3. Allt árið utan línu sem dregin er 6 sjómílur utan viðmiðunarlínu milli lína réttvísandi 

norðaustur frá Langanesi (vms. 10) og réttvísandi austur frá Glettinganesi (vms. 13).

C.  Suðausturland.
Allir flokkar:
C.1. Allt árið frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms. 19) að línu réttvísandi suður 

frá Lundadrangi (vms. 28), utan línu sem dregin er 12 sjómílur utan viðmiðunarlínu.
C.2. Tímabilið 1. maí – 31. desember frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms. 19) að 

línu réttvísandi suður frá Hvalnesi (64°24’10 N – 14°32’50 V), utan línu sem dregin 
er 4 sjómílur utan viðmiðunarlínu.

C.3. Tímabilið 1. maí – 31. janúar á svæði milli lína réttvísandi austur frá Hvítingum (vms. 
19) og réttvísandi suður frá Ingólfshöfða (vms. 22), utan línu sem dregin er 9 sjómílur 
utan viðmiðunarlínu.
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C.4. Tímabilið 15. september – 31. janúar á svæði milli lína réttvísandi suður frá Ingólfshöfða 

(vms. 22) og réttvísandi suður frá Lundadrangi (vms. 28), utan línu sem dregin er 4 
sjómílur utan viðmiðunarlínu.

Flokkar 2 og 3:
C.5. Allt árið utan línu sem dregin er í 4 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins 

frá línu austur frá Hvítingum (vms. 19) að 18°00’00 V.
Á svæði milli línu sem dregin er réttvísandi suður frá Stokksnesi (vms. 20) og að 15°45’00 

V er þó ekki heimilt að stunda veiðar innan 6 sjómílna frá landi tímabilið 1. maí – 30. 
september.

C.6. Allt árið utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunarlínu frá 18°00’00 V að 
línu réttvísandi suður frá Lundadrangi (vms. 28).

Flokkur 3:
C.7. Allt árið utan línu sem dregin er í 3 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins 

frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms. 19) að 18°00’00 V.
C.8. Allt árið utan línu sem dregin er í 3 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins 

frá 18°00’00 V að línu réttvísandi suður af Lundadrangi (vms. 28).

D.  Suðurland.
Allir flokkar:
D.1. Allt árið utan línu sem dregin er úr punkti í 12 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður 

frá Lundadrangi (vms. 28) í punkt 63°08’00 N – 19°57’00 V og þaðan í 4 sjómílna 
fjarlægð réttvísandi suður frá Surtsey (63°17’60 N – 20°36’30 V).

D.2. Allt árið utan línu sem dregin er úr punkti í 4 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá 
Surtsey í punkt í 5 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá Geirfugladrangi (63°40’7 
N–23°17’1 V)

D.3. Tímabilið 1. ágúst – 31. desember utan línu sem dregin er úr punkti í 4 sjómílna 
fjarlægð réttvísandi suður frá Lundadrangi (vms. 28) í punkt í 4 sjómílna fjarlægð 
réttvísandi suður frá Surtsey.

Flokkar 2 og 3:
D.4. Allt árið utan línu sem dregin er úr punkti í 4 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá 

Lundadrangi (vms. 28) í punkt í 4 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá Surtsey.
D.5. Tímabilið 16. maí – 31. desember utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunar-

línu frá línu réttvísandi suður úr Lundadrangi (vms. 28) að línu réttvísandi suðvestur 
frá Reykjanesaukavita (vms. 34)

Flokkur 3:
D.6. Allt árið utan línu sem dregin er í 3 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins 

frá línu réttvísandi suður frá Lundadrangi (vms. 28) að línu réttvísandi suðvestur frá 
Reykjanesaukavita.

E.  Reykjanes- og Faxaflóasvæði.
Allir flokkar:
E.1. Allt árið úr punkti í 5 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá Geirfugladrangi og utan 

línu í 5 sjómílna fjarlægð frá Geirfugladrangi í punkt 64°43’70 N–24°12’00 V.
E.2. Tímabilið 1. nóvember – 31. desember utan línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð 

frá viðmiðunarlínu á svæði sem að sunnan markast af línu dreginni réttvísandi suður 



30
frá Reykjanesaukavita (vms. 34) og að vestan af línu sem dregin er réttvísandi vestur 
frá Reykjanesaukavita.

Flokkar 2 og 3:
E.3. Allt árið utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunarlínu frá línu réttvísandi 

suðvestur frá Reykjanesaukavita (vms. 34) að línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms. 
38).

F.  Breiðafjörður.
Allir flokkar:
F.1. Allt árið utan línu sem dregin er frá punkti 64°43’70 N – 24°12’00 V í punkt 

64°43’70 N – 24°26’00 V og þaðan í punkt í 12 sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur 
frá Bjargtöngum (vms. 43).

Flokkar 2 og 3:
F.2. Tímabilið 1. júní – 31. desember utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunar-

línu frá línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms. 38) að línu réttvísandi vestur frá 
Skálasnaga (vms. 40) og þaðan í punkt í 4 sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur frá 
Bjargtöngum (vms. 43).

Flokkur 3:
F.3. Tímabilið 1. janúar – 31. maí utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunar-

línu frá línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms. 38) að línu réttvísandi vestur frá 
Skálasnaga (vms. 40) og þaðan í punkt í 4 sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur frá 
Bjargtöngum (vms. 43).

F.4. Tímabilið 1. september – 31. desember utan línu sem dregin er 4 sjómílur utan við 
viðmiðunarlínu á Snæfellsnesi, norðan við línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms. 
38) og utan við viðmiðunarlínu milli Öndverðarnesvita (vms. 41) og Skorarvita (vms. 
42). Að norðan markast svæði þetta af 65°16’00 N.

Vestfirðir.
Allir flokkar:
G.1. Allt árið frá línu réttvísandi vestur frá Bjargtöngum (vms. 43) að línu réttvísandi norður 

frá Horni (vms. 48), utan línu sem dregin er 12 sjómílur utan viðmiðunarlínu.

6. gr.
Þrátt fyrir 5. gr. er heimilt að leyfa veiðar með dragnót nær landi en um ræðir í 5. gr. 

samkvæmt sérstökum leyfum Fiskistofu. Aðeins er heimilt að veita leyfi skipum styttri en 
42 metrar, enda séu þau með aflvísi lægri en 2.500, en ráðherra skal með reglugerð kveða 
nánar á um skilyrði fyrir veitingu leyfa samkvæmt þessari málsgrein. Getur ráðherra sett 
almennar og svæðisbundnar reglur í því skyni að stuðla að hagkvæmri nýtingu fiskistofna, 
að teknu tilliti til veiða með öðrum veiðarfærum sem stundaðar eru á viðkomandi svæðum. 
Getur ráðherra m.a. ákveðið að leyfin séu bundin við ákveðið svæði og að aðeins hljóti 
leyfi til veiða á tilteknu svæði tiltekinn fjöldi skipa, skip sem skráð eru á því svæði, skip af 
ákveðinni stærð eða gerð eða skip sem áður hafa stundað dragnótaveiðar. Þá getur ráðherra, 
að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar, ákveðið að dragnótaveiðar á ákveðnu svæði 
miðist við nýtingu ákveðinnar fisktegundar.

Sé talin þörf á að takmarka notkun tiltekins veiðarfæris til að tryggja skynsamlega nýtingu 
þess stofns sem veiðarnar beinast að eða vegna þeirrar skaðsemi sem notkun þess kann að 
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hafa í för með sér fyrir nýtingu annarra stofna getur ráðherra með reglugerð ákveðið að veiðar 
með því veiðarfæri séu háðar sérstöku leyfi Fiskistofu. Um skilyrði fyrir veitingu slíkra leyfa 
skal kveðið á í reglugerð og gilda ákvæði 1. mgr. um þau eftir því sem við á.

7. gr.
Grásleppuveiðar skulu háðar sérstöku leyfi Fiskistofu og eiga þeir bátar einir kost á slíku 

leyfi sem rétt áttu til leyfis á grásleppuvertíðinni 1997 samkvæmt reglum þar um. Ráðherra 
skal í reglugerð kveða nánar á um skipulag grásleppuveiða og veiðitíma samkvæmt þessari 
málsgrein. Getur ráðherra m.a. ákveðið að leyfin séu bundin við ákveðið svæði og að aðeins 
hljóti leyfi til veiða á tilteknu svæði skip sem skráð eru á því svæði. Þá getur ráðherra sett 
reglur um heimildir til flutnings leyfa til grásleppuveiða milli báta.

Sé talin þörf á að koma í veg fyrir staðbundna ofnýtingu á tilteknum stofni, óeðlilegan 
meðafla af öðrum tegundum en veiði beinist að eða önnur óæskileg áhrif veiða getur ráðherra 
ákveðið að veiðar úr tilteknum nytjastofni eða á tilteknu svæði séu háðar leyfi Fiskistofu. 
Sama á við ef þörf er á að skipuleggja veiðar úr stofnum sem ekki er stjórnað með skiptingu 
heildarafla milli einstakra skipa, sbr. 7. gr. laga nr. 38 15. maí 1990, með síðari breytingum, 
t.d. vegna óvissu um veiðiþol viðkomandi stofns. Ráðherra skal í reglugerð kveða nánar á 
um skilyrði fyrir veitingu leyfa samkvæmt þessari málsgrein. Getur ráðherra sett almennar og 
svæðisbundnar reglur og m.a. ákveðið að leyfin séu bundin við ákveðið svæði og að aðeins 
hljóti leyfi til veiða á tilteknu svæði tiltekinn fjöldi skipa, skip sem skráð eru á því svæði, 
skip af ákveðinni stærð eða gerð eða skip sem áður hafa stundað tilteknar veiðar.

8. gr.
Ráðherra er heimilt með reglugerð að skipta veiðisvæðum milli veiðarfæra með því að 

banna notkun ákveðinna veiðarfæra á ákveðnum svæðum í tiltekinn tíma. Áður en ákvarðanir 
um slíka skiptingu veiðisvæða eru teknar skal leita álits samtaka þeirra útgerðar- og sjómanna 
sem ætla má að slík skipting veiðisvæða varði mestu hverju sinni.

Þá er ráðherra heimilt að banna notkun allra eða tiltekinna gerða veiðarfæra á svæðum 
þar sem veiðarfæri geta valdið skemmdum á neðansjávarstrengjum og vatnslögnum.

9. gr.
Ráðherra skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að sporna við því að stundaðar séu 

veiðar sem skaðlegar geta talist með tilliti til hagkvæmrar nýtingar nytjastofna og varð-
veislu viðkvæmra hafsvæða1. Getur ráðherra með reglugerð m.a. ákveðið sérstök frið-
unarsvæði þar sem veiðar með öllum eða tilteknum veiðarfærum eru bannaðar.2 Ráðherra 
ákveður hvort reglugerðir um friðunarsvæði gildi um ákveðinn tíma eða séu ótímabundn-
ar. Áður en ákvarðanir eru teknar samkvæmt þessari grein skal að jafnaði leita umsagnar 
Hafrannsóknastofnunarinnar.

Heimilt er að banna tímabundið allar veiðar eða notkun tiltekinna veiðarfæra á ákveðnu 
svæði sé þess talin þörf vegna tilrauna eða vísindalegra rannsókna Hafrannsóknastofnunarinnar.

10. gr
Veiðieftirlitsmönnum Fiskistofu er heimilt að fara í veiðiferðir með fiskiskipum og er skip-

stjórum þeirra skylt að veita þeim alla aðstoð og aðstöðu um borð í skipum sínum til þess 
að þeir geti sinnt eftirliti með veiðum. Í erindisbréfum til eftirlitsmanna, sem útgefin eru af 
ráðuneytinu, skal nánar kveðið á um starfsskyldur veiðieftirlitsmanna um borð í veiðiskipum.

1 Sjá a lið 1. gr. laga nr. 149/2007.
2 Sjá b lið 1. gr. laga nr. 149/2007.
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Verði veiðieftirlitsmenn Fiskistofu, leiðangursstjórar skipa, sem eru á vegum 

Hafrannsóknastofnunarinnar, eða starfsmenn Landhelgisgæslunnar varir við að stundaðar séu 
skaðlegar veiðar skv. 3. mgr. skulu þeir þegar tilkynna það til Hafrannsóknastofnunarinnar 
eða þeirra aðila sem stofnunin tilnefnir í því skyni.

Skaðlegar veiðar skv. 2. mgr. teljast veiðar þegar smáfiskur í afla fer yfir þau viðmiðunar-
mörk sem ráðherra hefur ákveðið að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar. Sama 
gildir um veiðar á smáhumri, smárækju eða öðrum tegundum nytjastofna, enda hafi verið sett 
viðmiðunarmörk varðandi nýtingu hlutaðeigandi stofns. Þá teljast það enn fremur skaðlegar 
veiðar í þessu sambandi ef telja verður að veiðarnar séu ekki í samræmi við aðrar ákvarðanir 
sem teknar hafa verið um hagkvæma nýtingu viðkomandi nytjastofna.

Að fengnum upplýsingum skv. 2. mgr. getur Hafrannsóknastofnunin bannað tilteknar 
veiðar á ákveðnum svæðum í allt að 14 sólarhringa með tilkynningu til strandstöðva og í 
útvarpi. Jafnframt skal veiðieftirliti Fiskistofu og stjórnstöð Landhelgisgæslunnar tilkynnt um 
skyndilokanir. Ráðherra skal setja nánari reglur um framkvæmd slíkra skyndilokana.

Sjávarútvegsráðuneytið skal, í samráði við Hafrannsóknastofnunina, áður en skyndilokun 
fellur úr gildi, ákveða til hvaða ráðstafana skuli grípa ef ástæða er talin til frekari friðunar á 
viðkomandi svæði. Hafrannsóknastofnuninni er þó heimilt að grípa til skyndilokunar svæðis 
aftur í allt að sjö daga sé þess talin þörf þar sem ekki liggja fyrir nægar upplýsingar um ástand 
svæðisins eða ef talið er að skyndilokun svæðisins aftur tryggi að ekki verði um að ræða frekari 
skaðlegar veiðar á því svæði. Ákvörðun um til hvaða ráðstafana verði gripið í framhaldi af 
lokun skv. 4. mgr. skal tilkynnt a.m.k. einum sólarhring áður en fyrri skyndilokun fellur úr gildi.

Heimilt er ráðuneytinu að leyfa einstökum fiskiskipum að stunda tilraunaveiðar á svæðum 
sem lokað hefur verið tímabundið skv. 4. mgr. Slíkt skal þó jafnan gert undir eftirliti Fiskistofu, 
Hafrannsóknastofnunarinnar eða Landhelgisgæslunnar og skal skipstjórnarmönnum skylt að 
fara að fyrirmælum eftirlitsaðila varðandi tilraunaveiðarnar.

11. gr.
Heimilt er að grípa til skyndilokana veiðisvæða skv. 10. gr. vegna upplýsinga sem komnar 

eru frá skipstjórum um að skaðlegar veiðar fari fram á ákveðnu svæði. Skilyrði þess eru 
eftirfarandi: 

1. Að upplýsingar berist frá a.m.k. þremur skipstjórum sem telji að skaðlegar veiðar séu 
stundaðar á tilteknu svæði.

2. Upplýsingarnar séu studdar nýjum mælingum á aflasamsetningu hjá viðkomandi 
skipum, sbr. 1. tölul., enda séu mælingarnar framkvæmdar á fullnægjandi hátt að 
mati Hafrannsóknastofnunarinnar og fyrir liggi ákveðnar tillögur frá skipstjórunum 
um mörk þess svæðis sem lagt er til að lokað verði.

 Ekki verði viðkomið að staðreyna upplýsingarnar án tafar með mælingum frá eftir-
litsaðilum skv. 10. gr.

Skyndilokanir samkvæmt þessari grein gilda í allt að viku. Að öðru leyti gilda ákvæði 10. 
gr. um skyndilokanir þessar eftir því sem við á.

12. gr.
Sé veiðieftirlitsmaður Fiskistofu um borð í veiðiskipi getur hann óskað eftir því að skip-

stjóri láti kasta eða leggi veiðarfæri á tilteknu svæði í tilraunaskyni, enda hafi hann rökstudda 
ástæðu til að ætla að önnur skip stundi skaðlegar veiðar á því svæði. Slíka tilraun skal gera 
með þeim hætti að hún tefji veiðar skipsins óverulega og valdi útgerðinni ekki teljandi óhag-
ræði. Skal framkvæmd tilraunarinnar ákveðin í samráði við skipstjóra skipsins.
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13. gr.

Ráðherra getur, að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar, veitt tímabundnar heimildir 
til veiðitilrauna og annarra vísindalegra rannsókna í fiskveiðilandhelgi Íslands og þurfa þær 
heimildir ekki að vera bundnar við íslenska aðila. Slíkar tilraunir eða rannsóknir skulu að jafn-
aði fara fram undir eftirliti Hafrannsóknastofnunarinnar, Landhelgisgæslunnar eða Fiskistofu. 
Verði því ekki viðkomið að hafa sérstakan eftirlitsmann um borð í skipi því er heimild fær 
samkvæmt þessari grein skal heimildin veitt með því skilyrði að Hafrannsóknastofnunin fái 
nákvæmar upplýsingar um niðurstöður þessara tilrauna eða rannsókna. Heimilt er að ákveða 
að leyfishafi skuli greiða allan kostnað sem leiðir af veru eftirlitsmanns um borð í skipi 
samkvæmt þessari grein.

14. gr.
Ráðherra setur reglur um framkvæmd laga þessara. Getur hann m.a. sett allar reglur um 

útbúnað, gerð og frágang veiðarfæra og takmarkað notkun þeirra. Þá getur ráðherra sett reglur 
um lágmarksstærðir sjávardýra sem heimilt er að veiða og leyfilegan veiðitíma.

15. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða viðurlögum skv. 

16.–17. gr. laga þessara, hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfelld 
eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau þar að auki varða fangelsi allt að sex árum.

Beita skal ákvæðum laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla vegna brota á lögum 
þessum eftir því sem við á.

16. gr.
Við stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot gegn 3.–5. gr. laga þessara skal gera upptæk þau 

veiðarfæri skips sem notuð hafa verið við hinar ólögmætu veiðar, þar með talda dragstrengi, 
svo og ólögmætan afla þess. Sama gildir sé skip staðið að veiðum á svæðum þar sem veiðar 
hafa verið bannaðar með stoð í 1. mgr. 8. gr. og 9.–11. gr.

Í stað þess að gera afla og veiðarfæri upptæk skv. 1. mgr. er heimilt að gera upptæka fjár-
hæð sem svarar til andvirðis afla og veiðarfæra samkvæmt mati dómkvaddra kunnáttumanna.3

17. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglum settum samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum 

leyfisbréfa varða sektum sem eigi skulu nema hærri fjárhæð en 4.000.000 kr. eftir eðli og 
umfangi brots.4 Við ítrekað brot skal sekt eigi nema lægri fjárhæð en 400.000 kr. og eigi 
hærri fjárhæð en 8.000.000 kr., sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots.

18. gr.
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 15. gr. má ákvarða 

lögaðila sekt þótt sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn, starfsmenn hans eða aðra þá 
einstaklinga er í þágu hans starfa enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir 
lögaðilann. Með sama skilorði má einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn 
hans eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa hafa gerst sekir um brot.

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í 
almennum hegningarlögum.

3 Sjá III. kafla 8. gr. laga nr. 163/2006.
4 Sjá III. kafla 9. gr. laga nr. 163/2006.
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19. gr.

Heimilt er að leggja löghald á skip sem fært er til hafnar vegna brota á lögum þessum. 
Sé slíkt gert er dómara heimilt að láta það laust ef sett er bankatrygging eða önnur jafngild 
trygging, að hans mati, fyrir greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku skv. 2. mgr. 16. gr.5

Til tryggingar greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku skal vera lögveð í skipinu.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð opinberra mála.
Sektarfé samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptæks afla og veiðarfæra skal renna 

í Landhelgissjóð Íslands.

20. gr.
Heimilt er að gera ólögleg veiðarfæri upptæk. Ólögleg eru þau veiðarfæri eða hluti veiðar-

færa sem ekki eru í samræmi við þær reglur sem settar eru um veiðarfæri með stoð í lögum 
þessum.6

21. gr.
Fiskistofa skal svipta skip leyfi, sem veitt hefur verið skv. 6. eða 7. gr. laga þessara, ef 

útgerð eða áhöfn skips eða aðrir þeir sem í þágu útgerðar starfa hafa brotið gegn ákvæðum 
laganna eða reglum settum samkvæmt þeim.

Við fyrsta brot, sem varðar sviptingu veiðileyfis, skal leyfissvipting ekki standa skemur 
en eina viku og ekki lengur en tólf vikur eftir eðli og umfangi brots. Við ítrekuð brot skal 
svipting ekki standa skemur en fjórar vikur og ekki lengur en eitt ár.

Við fyrsta minni háttar brot skal Fiskistofa, þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr., veita hlutað-
eigandi útgerð skriflega áminningu.

Áminningar og sviptingar veiðileyfa, sem ákveðnar eru samkvæmt þessari grein, skulu 
hafa ítrekunaráhrif í tvö ár.

Ákvörðunum Fiskistofu um áminningar og veiðileyfissviptingar samkvæmt þessari grein 
verður skotið til sjávarútvegsráðuneytisins, enda sé það gert innan eins mánaðar frá því að 
aðila var tilkynnt um ákvörðun. Kæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.7

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda 1. janúar 1998. 

5 Sjá III. kafla 10. gr. laga nr. 163/2006.
6 Sjá III. kafla 11. gr. laga nr. 163/2006.
7 Sjá III. kafla 12. gr. laga nr. 163/2006.
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Nr. 151, 27. desember 1996.

Lög
um fiskveiðar utan lögsögu Íslands

með síðari breytingum.

I. kafli.
Fiskveiðar íslenskra skipa.

1. gr.
Ákvæði þessa kafla taka til veiða íslenskra skipa úr nytjastofnum utan lögsögu Íslands, 

sbr. lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. Til veiða samkvæmt lögum þessum 
telst hvers konar nýting nytjastofna. Til nytjastofna í þessu sambandi teljast sjávardýr og 
sjávargróður sem nytjuð eru og kunna að verða nytjuð.

2. gr.
Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkall-

anlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.

3. gr.
Ráðherra getur sett reglur um veiðar íslenskra skipa utan lögsögu sem nauðsynlegar eru 

til að fullnægja almennum skyldum Íslands til verndunar lifandi auðlindum hafsins eins og 
nánar er kveðið á um í lögum þessum.

4. gr.
Öllum íslenskum skipum eru heimilar veiðar utan lögsögu Íslands með þeim takmörk-

unum sem leiðir af lögum og reglum settum með stoð í þeim.
Ráðherra skal með reglugerð binda veiðar íslenskra skipa á úthafinu sérstökum leyfum 

sé það nauðsynlegt vegna alþjóðlegra samningsskuldbindinga Íslands, til þess að fullnægja 
almennum ákvörðunum sem teknar eru með stoð í 3. gr., eða til að vernda hagsmuni Íslands 
að því er varðar fiskstofna sem um ræðir í 5. gr., og eru veiðar í þessum tilvikum óheimilar 
án slíkra leyfa. Skulu leyfin bundin þeim skilyrðum sem nauðsynleg eru. Því aðeins er heimilt 
að veita skipum leyfi samkvæmt þessari grein að eigendur þeirra og útgerðir fullnægi þeim 
skilyrðum til að stunda veiðar í efnahagslögsögu Íslands sem kveðið er á um í lögum um fjár-
festingu erlendra aðila í atvinnurekstri og í lögum um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands.

Ákvæði 2. mgr. gilda einnig um veiðar íslenskra skipa í lögsögu annarra ríkja úr þeim 
stofnum sem um ræðir í 5. gr.

Fiskveiðar íslenskra skipa innan lögsögu annarra ríkja eru ekki heimilar nema með leyfi 
þar til bærra yfirvalda.

Ráðherra getur sett sérstakar reglur um stjórn veiða íslenskra skipa í þeim tilvikum sem 
Ísland hefur nýtt rétt sinn til að mótmæla samþykktum um fiskveiðistjórn sem gerðar hafa 
verið á grundvelli samnings sem Ísland er aðili að, enda þótt ákvæði 1. málsl. 2. mgr. eigi 
ekki við. Getur hann í því skyni bundið veiðarnar sérstökum leyfum og eru þær þá óheimilar 
án slíkra leyfa. Binda má leyfin nauðsynlegum skilyrðum. Ákvæði 5. og 6. gr. gilda í þessum 
tilvikum eftir því sem við getur átt.
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5. gr.

Um veiðar utan lögsögu Íslands úr stofnum, sem veiðast bæði innan og utan hennar, 
íslenskum deilistofnum, skulu gilda ákvæði laga um stjórn fiskveiða eftir því sem við getur 
átt, sbr. þó ákvæði þessarar greinar.

Sé tekin ákvörðun um að takmarka heildarafla úr slíkum stofni sem samfelld veiðireynsla 
er á skal aflahlutdeild einstakra skipa ákveðin á grundvelli veiðireynslu þeirra miðað við þrjú 
bestu veiðitímabil þeirra á undangengnum sex veiðitímabilum. Veiðireynsla telst samfelld 
samkvæmt lögum þessum hafi ársafli íslenskra skipa úr viðkomandi stofni a.m.k. þrisvar 
sinnum á undangengnum sex árum svarað til a.m.k. þriðjungs þess heildarafla sem er til 
ráðstöfunar af hálfu íslenskra stjórnvalda.

Hafi skip, sem reglulega hefur stundað veiðar úr stofni sem varanleg veiðireynsla er á, 
tafist frá veiðum í a.m.k. sex mánuði samfellt vegna meiri háttar tjóns eða bilana skal við 
ákvörðun aflahlutdeildar á grundvelli veiðireynslu skv. 2. mgr. reikna skipinu afla á því 
tímabili sem frátafirnar verða. Skal aflinn fyrir hvert heilt veiðitímabil talinn nema sama 
hlutfalli af heildarafla og nam meðaltalshlutfalli skipsins í heildarafla af viðkomandi tegund á 
þeim tveimur veiðitímabilum sem næst liggja því tímabili eða þeim tímabilum sem frátafirnar 
verða. Verði frátafirnar aðeins hluta veiðitímabils skal reikna aflareynsluna hlutfallslega að 
teknu tilliti til almennra aflabragða þann hluta veiðitímabils sem frátafirnar verða.

Ráðherra getur bundið úthlutun skv. 2. og 6. mgr. því skilyrði að skip afsali sér afla-
heimildum innan lögsögu Íslands er nemi, reiknað í þorskígildum, allt að 15% af þeim afla-
heimildum sem ákveðnar eru á grundvelli þeirra málsgreina. Þær útgerðir, sem ekki geta 
uppfyllt skilyrði þessarar málsgreinar, skulu sæta skerðingu á úthlutuðum aflaheimildum 
samkvæmt þessari grein sem þessu nemur.

Þeim aflaheimildum, sem ekki er úthlutað samkvæmt framansögðu, skal ráðstafað með 
þeim hætti sem um ræðir í 6. mgr.

Sé ekki fyrir hendi samfelld veiðireynsla úr viðkomandi stofni skal ráðherra ákveða aflahlut-
deild einstakra skipa. Skal hann við þá ákvörðun m.a. taka mið af fyrri veiðum skips. Einnig 
getur hann tekið mið af stærð skips, gerð þess eða búnaði og öðrum atriðum er máli skipta. Þá 
getur hann ráðstafað veiðiheimildum til skipa þeirra útgerða sem að undangenginni auglýsingu 
hafa lýst sig með skuldbindandi hætti reiðubúnar til þess að afsala af viðkomandi skipi mestum 
aflaheimildum, reiknaðí þorskígildum, á tegundum sem heildarafli er takmarkaður af.

Þeim aflaheimildum, sem afsalað hefur verið á grundvelli 1. málsl. 4. mgr. eða á grund-
velli 6. mgr., skal úthlutað til annarra skipa í hlutfalli við samanlagða aflahlutdeild sem þau 
hafa, í þorskígildum talið, á grundvelli 2. mgr. 7. gr. laga um stjórn fiskveiða eða á grundvelli 
þessara laga.

Ráðherra er heimilt að veita íslenskum skipum, sem ekki hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni 
í íslenskri lögsögu skv. 1. mgr. 4. gr. laga um stjórn fiskveiða, leyfi til veiða úr þeim stofnum 
sem um ræðir í þessari grein utan lögsögunnar, enda uppfylli þau skilyrði lokamálsliðar 2. 
mgr. 4. gr. þessara laga. Þá skulu slík skip koma til greina við úthlutun aflahlutdeildar, enda 
hafi þau veiðireynslu úr viðkomandi stofni.

Ráðherra getur, þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar, ákveðið að allt að 5% heildaraflans 
verði sérstaklega úthlutað til þeirra skipa sem hófu veiðar úr viðkomandi stofni.

6. gr.
Sé ákveðinn heildarafli úr öðrum stofnum en þeim sem um ræðir í 5. gr., á grundvelli 

samnings sem Ísland er aðili að, skal ráðherra setja reglur um veiðar íslenskra skipa á þeim 
hluta heildaraflans sem kemur í hlut Íslands. Skulu þær reglur tryggja að aflinn verði innan 
umsaminna marka og getur ráðherra í því skyni skipt veiðiheimildum úr stofninum á hverju 
veiðitímabili milli einstakra íslenskra skipa.
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Við skiptingu veiðiheimilda úr stofni sem samfelld veiðireynsla er á skulu veiðiheimildir 

einstakra skipa ákveðnar á grundvelli veiðireynslu skipanna miðað við bestu þrjú veiðitímabil 
þeirra á undangengnum sex veiðitímabilum.

Hafi skip, sem reglulega hefur stundað veiðar úr stofni sem varanleg veiðireynsla er á, 
tafist frá veiðum í a.m.k. sex mánuði samfellt vegna meiri háttar tjóns eða bilana skal við 
ákvörðun aflahlutdeildar á grundvelli veiðireynslu skv. 2. mgr. reikna skipinu afla á því 
tímabili sem frátafirnar verða. Skal aflinn fyrir hvert heilt veiðitímabil talinn nema sama 
hlutfalli af heildarafla og nam meðaltalshlutfalli skipsins í heildarafla af viðkomandi tegund á 
þeim tveimur veiðitímabilum sem næst liggja því tímabili eða þeim tímabilum sem frátafirnar 
verða. Verði frátafirnar aðeins hluta veiðitímabils skal reikna aflareynsluna hlutfallslega að 
teknu tilliti til almennra aflabragða þann hluta veiðitímabils sem frátafirnar verða.

Ráðherra getur bundið úthlutun skv. 2. og 7. mgr. því skilyrði að skip afsali sér afla-
heimildum innan lögsögu Íslands er nemi, reiknað í þorskígildum, allt að 7% af þeim afla-
heimildum sem ákveðnar eru á grundvelli þeirra málsgreina. Þær útgerðir, sem ekki geta 
uppfyllt skilyrði þessarar málsgreinar, skulu sæta skerðingu á úthlutuðum aflaheimildum 
samkvæmt þessari grein sem þessu nemur.

Þeim aflaheimildum, sem ekki er úthlutað samkvæmt framansögðu, skal ráðstafað með 
þeim hætti sem um ræðir í 7. mgr.

Ráðherra getur ákveðið einstökum skipum fasta hlutdeild í afla til lengri tíma en eins veiði-
tímabils þegar veiðiheimildum er úthlutað skv. 2. mgr. og getur hann þá ákveðið að ákvæði 
laga um stjórn fiskveiða varðandi framsal veiðiheimilda gildi eftir því sem við getur átt.

Sé ekki fyrir hendi samfelld veiðireynsla úr viðkomandi stofni skal ráðherra ákveða veiði-
heimildir einstakra skipa. Skal hann við þá ákvörðun m.a. taka mið af fyrri veiðum skips. 
Einnig getur hann tekið mið af stærð skips, gerð þess eða búnaði og öðrum atriðum er 
máli skipta. Þá getur hann ráðstafað veiðiheimildum til skipa þeirra útgerða sem að undan-
genginni auglýsingu hafa lýst sig með skuldbindandi hætti reiðubúnar til þess að afsala af 
viðkomandi skipi mestum aflaheimildum, reiknað til þorskígilda, í tegundum sem heildarafli 
er takmarkaður af.

Þeim aflaheimildum, sem afsalað hefur verið á grundvelli 1. málsl. 4. mgr. eða á grund-
velli 7. mgr., skal úthlutað til annarra skipa í hlutfalli við samanlagða aflahlutdeild sem þau 
hafa, í þorskígildum talið, á grundvelli 2. mgr. 7. gr. laga um stjórn fiskveiða eða á grundvelli 
þessara laga.

Sé ekki ákveðinn heildarafli skv. 1. mgr., en gert ráð fyrir takmörkun veiða á úthafinu á 
annan hátt, skal ráðherra setja reglur sem nauðsynlegar eru til að tryggja að veiðar íslenskra 
skipa verði innan þeirra marka. Getur hann í því skyni m.a. sett reglur um fjölda skipa, fjölda 
veiðiferða og úthaldstíma einstakra skipa.

Ráðherra er einnig heimilt að setja reglur sem nauðsynlegar eru til að takmarka veiðar í 
öðrum tilvikum, sbr. 3. gr., og skal hann í þeim efnum leita álits Hafrannsóknastofnunarinnar.

Ráðherra getur, þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar, ákveðið að allt að 5% heildaraflans 
verði sérstaklega úthlutað til þeirra skipa sem hófu veiðar úr viðkomandi stofni.

7. gr.
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um gerð og frágang veiðarfæra íslenskra skipa við 

veiðar utan lögsögu Íslands, þar á meðal um lágmarksmöskvastærð. Þá getur hann sett reglur 
um lokun veiðisvæða og aðrar þær aðgerðir sem nauðsynlegar kunna að vera til að tryggja 
verndun smáfisks og ábyrgar veiðar. Ráðherra skal í þessum efnum byggja á samningum sem 
Ísland er aðili að. Jafnframt getur ráðherra tekið mið af þeim reglum sem gilda við veiðar í 
lögsögu Íslands, reglum sem gilda í lögsögu annarra ríkja sem liggur að viðkomandi hafsvæði 
eða reglum sem settar hafa verið af viðkomandi svæðisstofnun.
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8. gr.

Eftirlitsmönnum Fiskistofu er heimilt að fara í eftirlitsferðir með íslenskum skipum við 
veiðar utan íslensku lögsögunnar. Um eftirlit með framkvæmd laga þessara gilda ákvæði laga 
um stjórn fiskveiða og laga um fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipum eftir því sem 
við á. Auk þess skal ráðherra með reglugerð gera íslenskum skipum að sæta því eftirliti sem 
kveðið er á um í samningum sem Ísland er aðili að. Þá getur ráðherra sett reglur um eftirlit 
á grundvelli 5. mgr. 4. gr.

Þá skulu íslensk skip er stunda veiðar utan lögsögu Íslands fullnægja öllum sömu ákvæð-
um um skil á aflaskýrslum og gilda um veiðar innan lögsögunnar. Að auki skal ráðherra með 
reglugerð gera íslenskum skipum að fullnægja ákvæðum samninga sem Ísland er aðili að um 
tilkynningarskyldu og upplýsingagjöf til erlendra stjórnvalda eða alþjóðastofnana.

9. gr.
Íslensk lög og reglur settar samkvæmt þeim varðandi hreinlæti, búnað og innra eftirlit, sem 

og um meðferð og nýtingu afla, sem gilda um veiðar íslenskra skipa innan lögsögu Íslands, 
skulu jafnframt gilda um veiðar þeirra utan hennar. Ráðherra er þó heimilt að veita undan-
þágur varðandi aflanýtingu við veiðar utan lögsögunnar ef fjarlægð frá landi, lengd veiðiferða 
eða aðrar aðstæður gera slíkt nauðsynlegt.

II. kafli.
Fiskveiðar erlendra skipa.

10. gr
(úr gildi)

11. gr.
Íslenskum stjórnvöldum er heimilt að gera aðrar þær ráðstafanir gagnvart erlendum skip-

um vegna veiða þeirra á úthafinu sem nauðsynlegar eru til að framfylgja samningum sem 
Ísland er aðili að.

III. kafli.
Viðurlög.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða viðurlögum 

skv. 13.–14. gr., hvort sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi.
Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau þar að auki varða fangelsi 

allt að sex árum.
Beita skal ákvæðum laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla við brot á lögum 

þessum eftir því sem við á.

13. gr.
Við stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot gegn reglum, sem settar hafa verið skv. 2. málsl. 

7. gr. laga þessara, skal gera upptæk þau veiðarfæri skips sem notuð hafa verið við hinar 
ólögmætu veiðar, þar með talda dragstrengi, svo og ólögmætan afla þess.

Í stað þess að gera afla og veiðarfæri upptæk skv. 1. mgr. er heimilt að gera upptæka fjár-
hæð sem svarar til andvirðis afla og veiðarfæra samkvæmt mati dómkvaddra kunnáttumanna.1

1 Sjá IV. kafla 13. gr. laga nr. 163/2006.



39
14. gr.

Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglum settum samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum 
leyfisbréfa varða sektum sem eigi skulu nema hærri fjárhæð en 4.000.000 kr. eftir eðli og 
umfangi brots.2 Við ítrekað brot skal sekt eigi nema lægri fjárhæð en 400.000 kr. og eigi 
hærri fjárhæð en 8.000.000 kr., sömuleiðis eftir eðli og umfangi brots.

Fiskistofa skal svipta lögaðila leyfi til veiða fyrir brot á þessum lögum eftir því sem nánar 
er fyrir mælt í lögum um umgengni um nytjastofna sjávar.

15. gr.
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Þrátt fyrir ákvæði 12. gr. má ákvarða 

lögaðila sekt þótt sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn, starfsmenn hans eða aðra þá 
einstaklinga er í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir 
lögaðilann. Með sama skilorði má einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn 
hans, eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa, hafa gerst sekir um brot.

Tilraun og hlutdeild í brotum gegn lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í almenn-
um hegningarlögum.

16. gr.
Heimilt er að leggja löghald á skip sem fært er til hafnar vegna brota gegn lögum þessum. 

Sé það gert er dómara heimilt að láta það laust ef sett er bankatrygging eða önnur jafngild 
trygging, að hans mati, fyrir greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku skv. 2. mgr. 13. gr.3

Til tryggingar greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku skal vera lögveð í skipinu.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð opinberra mála.
Sektarfé samkvæmt lögum þessum, svo og andvirði upptæks afla og veiðarfæra, skal renna 

í Landhelgissjóð Íslands.

17. gr.
Heimilt er að gera ólögleg veiðarfæri upptæk. Ólögleg eru þau veiðarfæri eða hluti veiðar-

færa sem ekki eru í samræmi við þær reglur sem settar eru um veiðarfæri með stoð í lögum 
þessum.4

IV. kafli.
Ýmis ákvæði.

18. gr.
Hafi íslensk stjórnvöld á grundvelli milliríkjasamnings veitt heimild til þess að eftirlitsað-

ilar erlends ríkis fari til eftirlitsstarfa um borð í íslensk fiskiskip utan lögsögu Íslands skal 
ráðherra með reglugerð kveða nánar á um eftirlit þetta.

Í reglugerðinni skal m.a. kveða á um heimildir eftirlitsaðilanna til þess að rannsaka meint 
brot gegn veiðistjórnunarreglum á viðkomandi hafsvæði og um réttarvernd þeirra í samræmi 
við viðkomandi samning. Einnig skal kveðið á um skyldur skipverja á íslenskum skipum m.a. 
til þess að ljá atbeina sinn við eftirlitið þegar uppganga fer fram.

2 Sjá IV. kafla 14. gr. laga nr. 163/2006.
3 Sjá IV. kafla 15. gr. laga nr. 163/2006.
4 Sjá IV. kafla 16. gr. laga nr. 163/2006.
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19. gr.

Ráðherra kveður nánar á um framkvæmd laga þessara með reglugerð.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
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Lög nr. 22, 8. apríl 1998.

Lög
um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands

1. gr.
Fiskveiðar og vinnslu sjávarafla um borð í skipum í fiskveiðilandhelgi Íslands, eins og 

hún er skilgreind í lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, mega eftirtaldir 
aðilar einir stunda:

1. Íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar.
2. Íslenskir lögaðilar sem að öllu leyti eru í eigu íslenskra aðila eða lögaðila sem uppfylla 

eftirfarandi skilyrði:
a. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila.
b. Eru ekki í eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við hlutafé eða stofnfé. 

Fari eignarhlutur íslensks lögaðila í lögaðila, sem stundar veiðar eða vinnslu í fisk-
veiðilandhelgi Íslands, ekki yfir 5% má eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt að 
33%.

c. Eru að öðru leyti í eigu íslenskra ríkisborgara eða íslenskra lögaðila sem eru undir 
yfirráðum íslenskra aðila.

Með vinnslu sjávarafurða í 1. mgr. er átt við frystingu, söltun, herslu og hverja þá aðra 
verkun sem ver fisk og aðrar sjávarafurðir skemmdum, þar með taldar bræðsla og mjöl-
vinnsla. Til vinnslu í þessu sambandi telst hins vegar ekki reyking, súrsun, niðursuða, niður-
lagning og umpökkun afurða í neytendaumbúðir eða frekari vinnsla afurða til að gera þær 
hæfari til dreifingar, neyslu eða matreiðslu.

Til fiskveiða og vinnslu sjávarafla um borð í skipum í fiskveiðilandhelgi Íslands má aðeins 
hafa íslensk skip og gildir það einnig um vinnslu sjávarafla skv. 2. málsl. 2. mgr. Íslensk 
skip eru þau skip sem skráð eru hér á landi samkvæmt lögum um skráningu íslenskra skipa.

2. gr.
Erlendum veiðiskipum og vinnsluskipum er óheimilt að hafast við í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. Þó er þeim heimil óslitin sigling um fiskveiðilandhelgina, enda hafi þau tilkynnt um 
veru sína skv. 4. gr. Með ákvæði þessu eru ekki skert þau réttindi sem veitt hafa verið eða 
kunna að verða veitt öðrum ríkjum með milliríkjasamningum.

3. gr.
Erlendum skipum er heimilt að landa eigin afla, umskipa afla og selja í íslenskum höfnum 

og sækja þangað alla þá þjónustu er varðar útgerð skips.
Erlendum skipum, sem stunda veiðar eða vinnslu á afla úr sameiginlegum nytjastofnum 

sem veiðast bæði innan og utan íslenskrar fiskveiðilandhelgi og sem íslensk stjórnvöld hafa 
ekki gert milliríkjasamning um nýtingu á, er þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. óheimilt að koma til 
íslenskra hafna. [Sama gildir um erlend skip sem stunda veiðar eða vinnslu á afla sem brýtur 
í bága við samninga um nýtingu og varðveislu lifandi auðlinda hafsins sem Ísland er aðili að, 
þar með talið skip sem hafa verið skráð hjá svæðisbundnum fiskveiðistjórnunarstofnunum, 
og sigla ekki undir fána aðildarríkja þeirra, fyrir brot gegn reglum settum á grundvelli slíkra 
samninga. Komist skip sem um ræðir í þessari málsgrein til íslenskrar hafnar er þeim óheimilt 
að landa eða umskipa afla í höfn og skal án tafar vísa þeim úr höfn eftir að þau hafa verið 
skoðuð af eftirlitsaðilum og eftir atvikum veitt neyðaraðstoð. Óheimilt er að veita skipum sem 
um ræðir í þessari málsgrein, skipum sem flytja afla þeirra, skipum sem þjónusta þau, sem 
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og útgerðum þessara skipa, þjónustu, þar með talið í íslenskum höfnum, í fiskveiðilandhelgi 
Íslands og utan hennar. Kaupendum afla, svo og umboðsmönnum, útflytjendum, flutningsað-
ilum, bönkum, lánastofnunum og opinberum stofnunum er skylt að láta [ráðuneytinu]1) eða 
Fiskistofu í té, ókeypis og í því formi sem þessi stjórnvöld ákveða, allar þær upplýsingar 
sem unnt er að láta í té og nauðsynlegar eru taldar vegna eftirlits með framkvæmd framan-
greindra ákvæða.]2)

Ráðherra getur ákveðið að ákvæði 2. mgr. gildi gagnvart skipum ef fánaríki skipsins er 
ekki aðili að samningi sem gildir um stjórn þeirra veiða sem viðkomandi skip stundar eða 
fylgir ekki þeim reglum sem settar eru samkvæmt þeim samningi, enda sé Ísland aðili að 
honum. Þá getur ráðherra ákveðið að ákvæði 2. mgr. taki til erlendra skipa sé slíkt talið 
nauðsynlegt til verndar lifandi auðlindum hafsins.

Ákvæði þessarar greinar takmarka ekki rétt erlendra skipa til löndunar, umskipunar 
eða þjónustu hér á landi samkvæmt alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að eða gildandi 
þjóðarétti. Ráðherra er heimilt að víkja frá ákvæði 2.–3. mgr. þegar sérstaklega stendur á. 
Ákvæði þessarar greinar skerða ekki rétt erlendra skipa til að koma til hafnar þurfi þau á 
neyðarþjónustu að halda og heimilt er þeim að leita vars við strendur landsins, enda verði 
Landhelgisgæslu Íslands tilkynnt um það.

1)L. 126/2011, 261. gr. 2)L. 22/2007, 1. gr.

4. gr.
Erlend veiðiskip og vinnsluskip skulu tilkynna Landhelgisgæslu Íslands með sex klukku-

stunda fyrirvara um komu sína í og siglingu út úr fiskveiðilandhelgi Íslands og gefa upp 
staðsetningu. Meðan á siglingu þeirra í landhelginni stendur skulu þau á tólf klukkustunda 
fresti gefa upp staðsetningu, stefnu og hraða. Auk þess skulu þau erlendu skip sem hyggjast 
leita hafnar hér á landi tilkynna Landhelgisgæslunni um magn afla og tegundir um borð í 
skipinu, hvaða veiðar skipið hefur stundað og á hvaða svæði og hvaða þjónustu skipið sækir 
til viðkomandi hafnar. Landhelgisgæslan skal tilkynna Fiskistofu megi ætla að veiðar skipsins 
falli undir 2.–3. mgr. 3. gr.

5. gr.
Um veiðar erlendra skipa í fiskveiðilandhelginni skulu, ef ekki er um annað samið í 

milliríkja samningum, gilda ákvæði laga og reglugerða sem gilda um veiðar íslenskra skipa 
í fiskveiðiland helginni varðandi veiðarfæri, friðunarsvæði og veiðitíma, sbr. 8.–14. gr. laga 
nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nýtingu nytjastofna og eftirlit með fisk-
veiðum, þar með talda færslu afladagbóka, sbr. 2., 9. og 13. gr. laga nr. 57/1996, um umgengni 
um nytjastofna sjávar, og 15. og 17. gr. laga nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða. Þá skulu gilda 
ákvæði laga og reglugerða sem gilda um vigtun sjávarafla í íslenskum höfnum landi erlend 
veiðiskip afla sínum hér á landi. Að öðru leyti skulu gilda um veiðar erlendra skipa í fisk-
veiðilandhelginni sambærilegar reglur og gilda um veiðar íslenskra skipa, eftir því sem við 
á, sbr. þó 9. gr.

6. gr.
Fiskistofa gefur út tímabundin leyfi til erlendra skipa í samræmi við ákvarðanir [ráðu-

neytisins]1) þar að lútandi. Stjórnvöld í því ríki sem veitt hafa verið réttindi með milliríkja-
samningi skulu sækja til Fiskistofu um leyfi til að stunda veiðar á grundvelli samningsins. 
[Óheimilt er að gefa út leyfi til erlendra skipa sem notuð hafa verið til brota gegn lögum 
þessum, öðrum lögum um fiskveiðar, stjórnvaldsreglum settum með heimild í þeim, reglum 
svæðisbundinna fiskveiðistjórnunarstofnana og/eða milliríkjasamninga.]2)

1)L. 126/2011, 261. gr. 2)L. 22/2007, 2. gr.
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7. gr.

Eftirlit með framkvæmd laga þessara er í höndum Landhelgisgæslunnar, Fiskistofu og 
eftirlits manna í hennar þjónustu. Fiskistofu er heimilt að setja veiðieftirlitsmenn um borð 
í erlend veiðiskip sem stunda veiðar innan fiskveiðilandhelginnar. Skal útgerð skipsins sjá 
eftirlitsmönnum fyrir fæði og aðstöðu meðan þeir eru við eftirlitsstörf um borð í veiðiskipinu 
og enn fremur greiða allan kostnað af veru þeirra um borð í skipinu.

Telji Landhelgisgæslan eða Fiskistofa að eftirlit skv. 1. mgr. geti ekki farið fram á sjó 
skal hlutað eigandi skipi skylt að hlíta fyrirmælum um að halda til nálægrar hafnar þar sem 
eftirlit getur farið fram.

8. gr.
Fiskistofa getur svipt erlent skip leyfi til veiða innan fiskveiðilandhelginnar brjóti útgerð 

eða áhöfn skipsins eða aðrir þeir sem í þágu útgerðar starfa gegn lögum þessum, öðrum lögum 
sem um veiðarnar gilda, reglugerðum settum með stoð í lögum eða ákvæðum milliríkja-
samninga.

9. gr.
Ráðherra er heimilt að setja frekari reglur1) um framkvæmd laga þessara og um fram-

kvæmd einstakra milliríkjasamninga í samræmi við reglur um sambærilegar veiðar íslenskra 
skipa innan fiskveiðilandhelginnar ef ekki hefur verið um annað samið í milliríkjasamningum. 
Þá er ráðherra heimilt, telji hann slíks þörf, að setja frekari reglur um veiðarfæri, veiðisvæði 
og veiðitíma og reglur sem lúta að eftirliti með veiðum erlendra skipa, svo sem um vigtun 
afla, færslu afladagbóka, tilkynningar til stjórnvalda, fjareftirlit og skyldu til að sigla inn í og 
út úr fiskveiðilandhelgi Íslands á tilteknum athugunarstöðvum.

1)Rg. 175/1999. Rg. 151/2001, sbr. 52/2008 og 41/2009.

10. gr.
Ákvæði 11.–15. gr. eiga við sé brotið gegn lögum þessum eða reglum settum samkvæmt 

þeim nema þyngri refsing liggi við brotinu samkvæmt öðrum lögum eða reglugerðum settum 
með stoð í þeim.

11. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum, hvort 

sem þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Sé um stórfellt eða ítrekað ásetningsbrot að ræða 
gilda ekki sektar hámörk þau sem sett eru í 12. gr. Auk þess skal heimilt í þeim tilvikum að 
gera allan afla skipsins og öll veiðarfæri um borð í skipinu upptæk. Í stað þess að gera afla 
og veiðarfæri upptæk samkvæmt þessari grein er heimilt að gera upptæka fjárhæð sem svarar 
til andvirðis aflans og veiðarfæranna samkvæmt mati dómkvaddra manna.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglum settum samkvæmt þeim eða ákvæðum leyfis-

bréfa varða sektum sem eigi skulu nema lægri fjárhæð en 400.000 kr. og eigi hærri fjárhæð 
en 4.000.000 kr., eftir eðli og umfangi brots.

13. gr.
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Ákvarða má sekt þótt sök verði ekki sönnuð 

á fyrirsvarsmann lögaðila, starfsmenn hans eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, 
enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann. Með sama skilorði má 
einnig gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn, starfsmenn hans eða aðrir einstaklingar sem í 
þágu hans starfa hafa gerst sekir um brot.
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Tilraun til eða hlutdeild í brotum á lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim er 

refsiverð eftir því sem segir í almennum hegningarlögum.

14.gr.
Hafi afli fengist á ólögmætan hátt skulu brot auk refsingar samkvæmt framansögðu varða 

upptöku afla. Komi í ljós við athugun á afla um borð í erlendu veiðiskipi að aflamagn um borð 
í skipinu er ekki í samræmi við skráðan afla í afladagbókum eða tilkynningar til stjórnvalda 
er heimilt að gera það aflamagn sem umfram er hinn skráða eða uppgefna afla upptækt. Á 
sama hátt skal gera þann afla upptækan sem umfram er þær heimildir sem erlendum skipum 
eru veittar af íslenskum stjórnvöldum. Í stað þess að gera afla upptækan samkvæmt þessari 
grein er heimilt að gera upptæka fjárhæð sem svarar til andvirðis aflans samkvæmt mati 
dómkvaddra matsmanna.

Ólögleg veiðarfæri skulu gerð upptæk. Ólögleg eru þau veiðarfæri eða hluti veiðarfæra 
sem ekki eru í samræmi við þær reglur sem settar eru um veiðarfæri með stoð í lögum þessum 
eða í samræmi við ákvæði annarra laga sem vísað er til í lögum þessum.

15. gr.
Heimilt er að kyrrsetja skip sem fært er til hafnar vegna brota á lögum þessum eða 

reglugerðum settum samkvæmt þeim. Sé slíkt gert er dómara heimilt að láta það laust ef 
sett er bankatrygging eða önnur jafngild trygging, að hans mati, fyrir greiðslu sektar, sakar-
kostnaðar og upptöku.

Til tryggingar greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku skal vera lögveð í skipinu.
…1)

Sektarfé samkvæmt lögum þessum skal renna í Landhelgissjóð Íslands.
1)L. 88/2008, 233. gr.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. …
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Nr. 74/2012.

Lög
um veiðigjöld,

með síðari breytingum.

I. KAFLI
Gildissvið, markmið og skilgreiningar.

1. gr. 
Gildissvið.

Lög þessi taka til veiðigjalda, almenns veiðigjalds og sérstaks veiðigjalds, sem lögð eru á 
aflamark, aðrar úthlutaðar aflaheimildir eða landaðan afla, fari stjórn veiða fram með öðrum 
hætti en með úthlutun aflamarks, samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða eða öðrum lögum 
er við geta átt.

2. gr.
Markmið.

Veiðigjöld eru lögð á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, 
eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild 
í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar.

3. gr.
Skilgreiningar.

Í lögum þessum hafa hugtökin aflahlutdeild, aflamark, fiskveiðiár, veiðiheimild, þorskí-
gildi og þorskígildisstuðull þá merkingu sem í þau er lögð í lögum um stjórn fiskveiða. 
Eftirtalin hugtök hafa þessa merkingu í lögum þessum:

1. Uppsjávarafli: Afli af fisktegundunum síld, loðnu, kolmunna, makríl og öðrum hlið-
stæðum tegundum smáfiska.

2. Botnfiskafli: Annar sjávarafli.
3. Veiðar: Veiðar og meðhöndlun afla um borð í fiskiskipi.
4. Vinnsla: Meðferð sjávarafla í landi.
5. Auðlindarenta (reiknuð renta): Arður sem myndast í atvinnustarfsemi sem byggist á 

nýtingu náttúruauðlinda umfram rekstrarkostnað og ávöxtun þess fjár sem bundið er í 
starfseminni sem eðlileg er talin með tilliti til þeirrar áhættu sem í henni felst.

4. gr.
Veiðigjaldsnefnd.

Ráðherra skipar þrjá menn og aðra þrjá til vara í nefnd til fimm ára í senn til að ákvarða 
sérstakt veiðigjald, sbr. 9. gr., og gera tillögur um lækkun sérstaks veiðigjalds eða undanþágur 
frá greiðsluskyldu þess, sbr. 3. mgr. 9. gr. Nefndin skal skipuð mönnum sem hafa þekkingu 
á sviði hagfræði, sjávarútvegsmála og reikningshalds.

Ráðherra skal birta fjárhæð sérstaks og almenns veiðigjalds fyrir komandi fiskveiðiár með 
reglugerð fyrir 15. júlí ár hvert.

Ráðherra skal gera þjónustusamninga, um öflun og úrvinnslu upplýsinga um rekstur og 
afkomu veiða og vinnslu sem veiðigjaldsnefnd þarf til að sinna hlutverki sínu, við embætti 
ríkisskattstjóra, Fiskistofu og Hagstofu Íslands að teknu tilliti til verkefna þessara stofnana 
og þeirra lagaákvæða og starfsreglna sem um starfsemi þeirra gilda að öðru leyti. Fyrir þann 
hluta verkefnanna sem fellur utan lögbundinna verkefna Hagstofu Íslands og ríkisskattstjóra 
skal greitt úr ríkissjóði.
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Veiðigjaldsnefnd skal viðhafa viðvarandi könnun á því hvort haga megi öflun upplýsinga 

og úrvinnslu gagna þannig að sérgreina megi útreikning rentu frekar en gert er ráð fyrir í 
lögum þessum, t.d. eftir fisktegundum, útgerðarformum eða tegund aflaheimilda, og gera 
tillögur til ráðherra um breytingar á lögum, reglum eða þjónustusamningum telji hún tilefni 
til. Að sama skapi skal nefndin kanna útfærslur gjaldstofns veiðigjalda og hlutfall sérstaks 
veiðigjalds af gjaldstofni. Veiðigjaldsnefnd getur í þessum tilgangi efnt til samstarfs við sér-
fræðinga og fagaðila á sviði útgerðar og fiskvinnslu.

Áður en veiðigjaldsnefnd ákvarðar sérstakt veiðigjald skal hún leita álits samráðsnefndar 
um veiðigjöld um fyrirhugaða ákvörðun sína.

5. gr.
Samráðsnefnd um veiðigjöld.

Alþingi kýs nefnd fimm þingmanna til að fjalla um fyrirhugaðar ákvarðanir veiðigjalds-
nefndar um sérstakt veiðigjald.

II. KAFLI
Gjaldtaka.

6. gr.
Gjaldskyldir aðilar.

Gjaldskyldir aðilar eru einstaklingar og lögaðilar sem fá úthlutað aflamarki, öðrum afla-
heimildum eða landa afla á grundvelli laga um stjórn fiskveiða, laga um fiskveiðar utan 
lögsögu Íslands eða annarra laga er kveða á um stjórn fiskveiða.

7. gr.
Gjaldstofn.

Gjaldstofn almenns og sérstaks veiðigjalds er afli hvers gjaldskylds aðila í þorskígildum 
samkvæmt úthlutuðu aflamarki, öðrum aflaheimildum eða lönduðum afla. Afli veiddur utan 
fiskveiðilandhelgi Íslands sem ekki fellur undir samninga við önnur ríki telst þó ekki gjald-
stofn sérstaks veiðigjalds.

Þegar um er að ræða tegundir sem úthlutað er til einstakra skipa skulu gjöldin miðast við 
úthlutað aflamark í kílóum talið.

Fari stjórn veiða fram með öðrum hætti en greinir í 2. mgr. skulu gjöldin miðast við 
landaðan afla skips í viðkomandi tegund samkvæmt aflaupplýsingakerfi Fiskistofu á tólf 
mánaða tímabili sem lýkur einum mánuði fyrir upphaf fiskveiðiárs eða veiðitímabils. Gjöld 
vegna strandveiða miðast við landaðan afla í strandveiðum og miða skal við landaðan afla 
krókabáta í þeim tegundum sem þeir eru ekki bundnir aflatakmörkunum í en sæta ákvörðun 
um heildarafla.

8. gr.
Almennt veiðigjald.

Almennt veiðigjald skal vera 9,50 kr. á hvert þorskígildiskíló. Almennt veiðigjald á hvert 
skip skal þó aldrei vera lægra en 5.000 kr.

9. gr.
Sérstakt veiðigjald.

Sérstakt veiðigjald skal skilgreint í krónum á hvert þorskígildiskíló eftir veiðiflokkum, þ.e. 
botnfiskveiðum og uppsjávarveiðum. Sérstakt veiðigjald skal vera 65% af stofni til útreikn-
ings á gjaldinu eins og stofninn er skilgreindur í 10. gr. að frádregnu almennu veiðigjaldi 
skv. 8. gr.
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Álagning sérstaks veiðigjalds samkvæmt þessari grein skal vera þannig á hvern gjald-

skyldan aðila, sbr. 6. gr., á fiskveiðiárinu:
a. af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum greiðist ekkert gjald,
b. af næstu 70.000 þorskígildiskílóum greiðist hálft gjald,
c. af þorskígildiskílóum umfram 100.000 greiðist fullt gjald.

Leggi veiðigjaldsnefnd til við ráðherra að hann lækki sérstakt veiðigjald eða veiti undan-
þágur frá greiðsluskyldu þess skal ráðherra leggja frumvarp þar að lútandi fyrir Alþingi.

10. gr.
Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi.

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi er samtala reiknaðrar rentu á hvert þorskígildis-
kíló, annars vegar í fiskveiðum og hins vegar í fiskvinnslu. Rentu á þorskígildiskíló skal 
reikna sérstaklega fyrir veiðar og vinnslu botnfisks og fyrir veiðar og vinnslu uppsjávarfisks 
eins og nánar er kveðið á um í 11. gr.

Rentu í veiðum og vinnslu skal jafnað á afla í veiðum og vinnslu á sama tekjuári og 
skattframtöl sem lögð eru til grundvallar útreikningum Hagstofu Íslands byggjast á. Skal 
sá afli umreiknaður til þorskígilda fyrir komandi fiskveiðiár samkvæmt ákvæðum laga um 
stjórn fiskveiða.

Reiknaðri rentu í uppsjávarveiðum skal jafnað á þorskígildi afla í uppsjávarveiðum. 
Reiknaðri rentu í vinnslu uppsjávarafla skal að 80/100 hlutum jafnað á þorskígildi afla í upp-
sjávarveiðum að viðbættum uppsjávarafla sem keyptur var til vinnslu af erlendum fiskiskipum 
eða fluttur inn með öðrum hætti.

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi í uppsjávarveiðum skal vera reiknuð renta á 
þorskígildi í veiðum á uppsjávarfiski að viðbættri reiknaðri rentu á þorskígildi í vinnslu á 
uppsjávarfiski.

Reiknaðri rentu í botnfiskveiðum skal jafnað á þorskígildi afla í botnfiskveiðum. Reiknaðri 
rentu í vinnslu botnfisks skal að 80/100 hlutum jafnað á þorskígildi afla í botnfiskveiðum 
að viðbættum botnfiskafla sem keyptur var til vinnslu af erlendum fiskiskipum eða fluttur 
inn með öðrum hætti.

Stofn til útreiknings sérstaks veiðigjalds á þorskígildi í botnfiskveiðum skal vera reiknuð 
renta á þorskígildi í veiðum á botnfiski að viðbættri reiknaðri rentu á þorskígildi í vinnslu 
á botnfiski.

Sé renta reiknuð fyrir vinnslu sem nær til beggja aflaflokka, botnfiskafla og uppsjávarafla, 
skal henni skipt á milli aflaflokkanna í hlutfalli við þorskígildi hvors flokks um sig.

11. gr.
Reiknuð renta.

Renta reiknast sem söluverðmæti afla eða afurða að frádregnum annars vegar rekstrar-
kostnaði vegna veiða og vinnslu, öðrum en fjármagnskostnaði og afskriftum rekstrarfjármuna, 
og hins vegar reiknaðri ávöxtun á verðmæti rekstrarfjármuna.

Til söluverðmætis afla eða afurða skal telja tekjur af sölu og leigu aflaheimilda. Til rekstr-
arkostnaðar skal telja niðurfærslu keyptra aflaheimilda í samræmi við ákvæði skattalaga.

Söluverðmæti afla og afurða skal byggjast á upplýsingum sem Hagstofa Íslands vinnur 
árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu, ásamt upp-
lýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á verðvísitölu sjávarafurða fyrir botn-
fiskafla annars vegar og uppsjávarafla hins vegar frá meðaltali þess tekjuárs sem framtölin 
byggjast á til meðaltalsins janúar til apríl fyrir ákvörðun veiðigjaldsins ár hvert.

Rekstrarkostnaður sem kemur til frádráttar, sbr. 1. mgr., skal byggjast á upplýsingum 
sem Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum 
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og fiskvinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á verðvísitölu 
sjávarafurða fyrir botnfiskafla annars vegar og uppsjávarafla hins vegar frá meðaltali þess 
tekjuárs sem framtölin byggjast á til meðaltalsins janúar til apríl fyrir ákvörðun veiðigjaldsins 
ár hvert. Til rekstrarkostnaðar í þessu samhengi teljast ekki veiðigjöld sem lögð eru á sam-
kvæmt lögum þessum.

Reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna, að meðtöldum birgðum, skal miða við 8% af áætluðu 
verðmæti þeirra í lok tekjuárs sem Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar 
frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu. Verðmæti skipakosts skal miða við vátrygg-
ingarverðmæti skipa eins og það er ákveðið af vátryggingafélögum að viðbættum 20% vegna 
búnaðar og tækja við fiskveiðar. Verðmæti fasteigna og annarra rekstrarfjármuna skal miða 
við bókfært verð þeirra án afskrifta, að teknu tilliti til breytinga á vísitölu byggingarkostnaðar 
frá meðaltali stofnárs samkvæmt skattframtali til 1. apríl næst fyrir ákvörðun veiðigjaldsins.

Sé reiknuð renta í botnfiskveiðum eða uppsjávarveiðum, eins og hún er ákvörðuð sam-
kvæmt þessari grein, lægri en 0 skal heimilt að draga hana frá við útreikning sambærilegrar 
rentu á næsta ári eða síðar í allt að fimm ár.

12. gr.
Rentugrunnur.

Reikna skal og birta árlega grundvöll útreiknings reiknaðrar rentu í fiskveiðum og fisk-
vinnslu skv. 11. gr.

Í þeim tilgangi skal afla upplýsinga um tekjur af fiskveiðum og fiskvinnslu, þ.e. söluverð-
mæti sjávarafla og sjávarafurða, og tekjur af sölu og leigu aflaheimilda, svo og um kostnað af 
þeirri starfsemi, þ.e. rekstrarkostnað, fjármagnskostnað og afskriftir rekstrarfjármuna. Meðal 
þess sem koma skal fram eru birgðir og verðmæti þeirra, stofnverð og bókfært verð fasteigna, 
skipa og annarra rekstrarfjármuna og afskriftir þeirra, vátryggingarverðmæti skipa, óefnis-
legar eignir, þar á meðal keyptar aflaheimildir, og niðurfærsla þeirra. Upplýsingarnar skulu 
flokkaðar eftir tegund veiða og fiskstofnum, svo og stærð og tegund skipa, eftir því sem 
nánar er ákveðið í reglugerð. Upplýsinganna skal aflað úr skattframtölum og reikningum 
fyrirtækja í fiskveiðum og fiskvinnslu og öðrum gögnum frá þeim, frá tryggingafélögum og 
frá Fiskistofu.

Heildartölur og sundurgreining þeirra eftir flokkum skulu birtar opinberlega fyrir hvert 
almanaksár og eigi síðar en 12 mánuðum eftir lok þess.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um útreikning og birtingu rentugrunns.

III. KAFLI
Álagning og innheimta.

13. gr.
Álagning veiðigjalda.

Veiðigjöld samkvæmt lögum þessum skulu lögð á af Fiskistofu og renna í ríkissjóð.
Álagning vegna aflamarks fer fram við úthlutun þess á hverju fiskveiðiári. Álagning á 

landaðan afla skal fara fram 31. ágúst ár hvert vegna afla sem landað var frá 1. ágúst næst-
liðins árs til 31. júlí á álagningarárinu. Fiskistofa tilkynnir gjaldskyldum aðilum álagningu 
á þá.

14. gr.
Innheimta veiðigjalda.

Fiskistofa innheimtir veiðigjöld. Ráðherra er þó heimilt að fela innheimtumönnum ríkis-
sjóðs eða öðrum aðilum innheimtu þeirra.

Gjöld vegna aflamarks sem úthlutað er 1. september falla í gjalddaga með fjórum jöfnum 
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greiðslum ár hvert, þ.e. 1. október sama árs, 1. janúar, 1. apríl og 1. júlí næsta árs. Taki 
úthlutun aflamarks gildi á tímabilinu 2. september til 31. ágúst er gjalddagi við útgáfu til-
kynningar um úthlutað aflamark. [Þegar umtalsverður tími líður frá úthlutun þar til veiðar fara 
fram á viðkomandi tegund er ráðherra þó heimilt að ákveða aðra gjalddaga. Síðasti gjalddagi 
skal þó eigi vera síðar en 1. júlí.]1)

Gjalddagi veiðigjalda á landaðan afla einstakra tegunda sem ekki eru háðar aflamarki og 
á afla sem veiddur er við strandveiðar er 1. október á því ári sem fiskveiðiári lýkur.

Eindagi skv. 2. og 3. mgr. er 15 dögum eftir gjalddaga. Ef gjald er ekki greitt á eindaga 
reiknast dráttarvextir af fjárhæð gjalds frá gjalddaga til greiðsludags í samræmi við reglur 
laga um vexti og verðtryggingu.

Hafi greiðsla ekki borist innan mánaðar frá eindaga fellur veiðileyfi skips niður. Kröfum 
um greiðslu veiðigjalda fylgir lögveð ríkissjóðs í hlutaðeigandi skipi. Lögveðið nær einnig 
til vaxta og innheimtukostnaðar af kröfunni ef því er að skipta.

Sé ákvörðun tekin innan fiskveiðiársins um að lækka áður leyfðan heildarafla einstakra 
tegunda skal endurgreiða eiganda skips þann hluta veiðigjaldanna sem nemur sömu fjárhæð 
og innheimt var fyrir hvert þorskígildi sem aflaheimildir skips skerðast um. Sérstakt veiði-
gjald sem innheimt hefur verið vegna úthlutaðs aflamarks skal endurgreitt á sama hátt að því 
marki sem það hefur ekki verið nýtt með veiðum, leigu eða öðrum hætti.

Eigandi skips við álagningu veiðigjalda er ábyrgur fyrir greiðslu þeirra.
1)L. 84/2013, 1. gr. 

IV. KAFLI
Gildistaka o.fl.

15. gr.
Rekstrarkostnaður.

Almennt og sérstakt veiðigjald telst rekstrarkostnaður skv. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, 
um tekjuskatt.

16. gr.
Reglugerð.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, m.a. um starfs-
reglur veiðigjaldsnefndar og forsendur útreiknings á sérstöku veiðigjaldi.

17. gr.
Gildistaka.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 9. gr. skal sérstakt veiðigjald vera með eftirfarandi hætti:
a. 23,20 kr. á hvert þorskígildiskíló í botnfiskveiðum og 27,50 kr. á þorskígildiskíló 

í uppsjávarveiðum á fiskveiðiárinu 2012/2013.
b. …1)

c. …1)

d. …1)

[Þrátt fyrir ákvæði 1. málsl. 8. gr. og 1. mgr. 9. gr. skulu veiðigjöld á fiskveiði árinu 
2013/2014 vera sem hér segir: 7,38 kr. á hvert sérstakt þorskígildiskíló í botnfiskveiðum og 
38,25 kr. á hvert sérstakt þorskígildiskíló í uppsjávarveiðum. Almennt veiðigjald skal vera 
9,5 kr. á hvert sérstakt þorskígildiskíló.
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Sérstakt þorskígildi hverrar fisktegundar, sbr. 2. mgr., skal ákveðið af ráðherra með reglu-

gerð, eigi síðar en 15. júlí 2013, með þeim hætti sem hér segir: Taka skal mið af tólf mánaða 
tímabili frá 1. maí 2012 til 30. apríl 2013. Sé tekin ákvörðun um stjórn veiða á tegund sem 
ekki hefur áður sætt slíkri ákvörðun skal þegar reikna þorskígildi fyrir tegundina miðað við 
sama tímabil. Sérstök þorskígildi skulu reiknuð sem hlutfall verðmætis einstakra tegunda sem 
sæta ákvörðun um stjórn veiða af verðmæti slægðs þorsks. Til grundvallar verðmætaútreikn-
ingi skal leggja heildaraflamagn og heildarverðmæti þessara tegunda, að frádregnu því magni 
og verðmæti sem unnið er um borð í fiskiskipi, samkvæmt upplýsingum Fiskistofu. Þegar 
fisktegund er að nær öllu leyti unnin um borð í fiskiskipi er heimilt að líta til sambærilegra 
tegunda til hliðsjónar við mat á sérstöku þorskígildi hennar. Þegar botnfiskur er seldur ferskur 
erlendis skal draga frá verði hans 85 kr. á hvert kíló af slægðum fiski vegna kostnaðar við 
útflutning. Varðandi botnfisk, að undanskildum karfa, skal miða við slægðan fisk. Miða skal 
við slitinn humar. Að öðru leyti fer um sérstök þorskígildi og sérstök þorskígildiskíló sem 
væru þorskígildi og þorskígildiskíló samkvæmt lögum þessum.

Ráðherra skal vinna tillögur að endurskoðun þessara laga sem lagðar verði fram á Alþingi 
löggjafarþingið 2013–2014.]1)

1)L. 84/2013, 2. gr. 

II.
Á fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2017/2018 skal félag eða einstaklingur með atvinnu-

rekstur sem greiða skal sérstakt veiðigjald skv. 13. gr. eiga rétt á lækkun þess vegna vaxta-
kostnaðar við kaup á aflahlutdeildum til ársloka 2011 samkvæmt þessu ákvæði enda séu 
eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

a. Keypt aflahlutdeild sé enn í höndum viðkomandi og hann hafi greitt veiðigjöld af 
aflamarki samkvæmt henni fyrir viðkomandi fiskveiðiár.

b. Vaxtaberandi skuldir viðkomandi í árslok 2011 samkvæmt skattframtali hans fyrir 
það ár án bókfærðra tekjuskattsskuldbindinga og að frádregnum peningalegum 
eignum séu hærri en svarar 4% af bókfærðu verðmæti ófyrnanlegra eigna sam-
kvæmt framtali fyrir sama ár.

Séu skilyrði 1. mgr. uppfyllt skal lækka sérstakt veiðigjald á hverju fiskveiðiári frá 
2012/2013 til 2017/2018 um sem nemur vaxtagjöldum samkvæmt skattframtali fyrir árið 
2011 í sama hlutfall og skuldir skv. b-lið 1. mgr. eru sem hlutfall af vaxtaberandi skuldum í 
heild eftir að frá þannig reiknuðum vaxtagjöldum hafa verið dregin 4% af reiknuðu stofnverði 
rekstrarfjármuna, sbr. b-lið 1. mgr. Lækkunin skal þó aldrei vera meiri en sem svarar 4% af 
bókfærðu verðmæti ófyrnanlegra eigna samkvæmt skattframtali fyrir sama ár.

Fjárhæð til lækkunar veiðigjaldsins skal taka breytingu samkvæmt vísitölu neysluverðs frá 
desember 2011 til desembermánaðar næst fyrir upphaf viðkomandi fiskveiðiárs.

Taka skal tillit til vaxtakostnaðar vegna kaupa á aflahlutdeildum á árinu 2012 sem gerð 
hafa verið fyrir gildistöku laganna með sama hætti og gildir um fyrri ár.

Taka skal tillit til skulda vegna kvótakaupa sem eru ekki hjá handhafa aflahlutdeildanna 
sem greiðir veiðigjöldin.

Ráðherra setur reglugerð1) um nánari framkvæmd þessa ákvæðis.
1)Rg. 838/2012, sbr. 859/2012.
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Nr. 662, 10. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2013/2014.

I. KAFLI
Veiðileyfi í atvinnuskyni.

1. gr.
Veiðar í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands eru óheimilar nema að fengnu leyfi 

Fiskistofu. Um veitingu veiðileyfa í atvinnuskyni fer skv. 5. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn 
fiskveiða.

II. KAFLI
Heildarafli og veiðitímabil.

2. gr.
Leyfilegur heildarafli í óslægðum botnfiski, íslenskri sumargotssíld og humri er sem hér 

segir:

Tegund/Lestir A B C D E F G H I J

1. Þorskur

Til úthlutunar 214.400 777 2.914 1.764 3.921 157 758 10.291 204.109

4,8 % sbr. 3. mgr. 
8. gr. úr öðrum 
tegundum

709 2.660 1.611 3.579 143 692 1.348 10.742

Samtals þorskur 1.486 5.574 3.375 7.500 300 1.450 1.348 21.033

2. Ýsa

Til úthlutunar 38.000 116 508 1.079 121 1.824 36.176

4,8 % sbr. 3. mgr. 
8. gr. úr öðrum 
tegundum

110 480 1.021 115 822 2.548

Samtals ýsa 226 988 2.100 236 822 4.372

3. Ufsi

Til úthlutunar 57.000 367 1.103 0 818 0 448 2.736 54.264

4,8 % sbr. 3. mgr. 
8. gr. úr öðrum 
tegundum

126 379 0 282 0 154 0 941

Samtals ufsi 493 1.482 1.100 602 0 3.677

4. Steinbítur

Til úthlutunar 7.500 15 59 271 0 0 15 360 7.140

4,8 % sbr. 3. mgr. 
8. gr. úr öðrum 
tegundum

35 136 629 0 0 35 45 880

Samtals steinbítur 50 195 900 50 45 1.240
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Tegund/Lestir A B C D E F G H I J

5.1 Gullkarfi 52.000 2.496 49.504

5.2 Djúpkarfi 10.000 480 9.520

6. Grálúða 12.480 599 11.881

7. Sandkoli 500 24 476

8. Skrápflúra 200 10 190

9. Skarkoli 6.500 312 6.188

10. Þykkvalúra 1.600 77 1.523

11. Langlúra 1.100 53 1.047

12. Keila 5.900 283 5.617

13. Langa 13.500 648 12.852

14. Skötuselur 1.500 72 1.428

15. Humar 1.750 84 1.666

16. Íslensk sumar-
gotssíld

86.500 4.152 82.348

Skýringar á töflu:
A. Leyfilegur heildarafli.
B. Til uppbóta skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006 (skel- og rækjubætur). 
C. Til ráðstöfunar skv. 2. tl. 1. mgr. 10. gr. og ákv. til brb. IX laga nr. 116/2006 (til 

stuðnings byggðarlögum).
D. Til línuívilnunar skv. 8. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006. 
E. Til strandveiða skv. 6. gr. a og ákv. til brb. IX laga nr. 116/2006. 
F. Til frístundaveiða skv. 5. mgr. 6. gr. laga nr. 116/2006. 
G. Byggðakvóti Byggðastofnunar skv. ákv. til brb. XIII laga nr. 116/2006
H  Flutt milli fiskveiðiára skv. 3. ml. 6. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006
I.  Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (4,8 %).
J. Fiskistofa úthlutar á grundvelli aflahlutdeildar.

Aflamark í botnfiski miðast við slægðan fisk með haus nema í gullkarfa og djúpkarfa 
sem miðast við óslægðan fisk.

Veiðitímabil botnfisks er frá og með 1. september 2013 til og með 31. ágúst 2014.
Aflamark í sandkola og skrápflúru miðast við afla sem veiddur er á svæði sunnan 64°30´N 

við Austurland og sunnan við línu sem dregin er réttvísandi vestur úr Öndverðarnesi. Afli í 
sandkola og skrápflúru sem veiddur er norðan þessara lína reiknast ekki til aflamarks, sbr. 
2. mgr. 15. gr.

Aflamark í humri miðast við slitinn humar.
Veiðitími humars og íslenskrar sumargotssíldar er ákveðinn í sérstakri reglugerð.
Aflamark í uppsjávarfiski miðast við óslægðan fisk.

3. gr.
Á tímabilinu frá og með 1. september 2013 til og með 31. ágúst 2014 er leyfilegur heildar-

afli í eftirfarandi tegundum sem hér segir:
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Lestir
Skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 

116/2006 (4,8%)
Til úthlutunar á grundvelli 

aflahlutdeildar

1. Hörpudiskur 0

2. Innfjarðarækja 0

þ.a. Ísafjarðardjúp 0

þ.a. Arnarfjörður 0

Breiðafjörður, norðurfirðir 0

Húnaflói 0

Skagafjörður 0

Skjálfandaflói 0

Öxarfjörður 0

Eldeyjarsvæði 0

Leyfilegur heildarafli í innfjarðarækju er miðaður við bráðabirgðatillögur 
Hafrannsóknastofnunar og verður ákvörðun um heildarafla innfjarðarækju endurskoðuð að 
fengnum nýjum tillögum stofnunarinnar.

Veiðitími og heildarafli annarra tegunda er ákveðinn í sérstakri reglugerð eða með sér-
stökum leyfum.

Veiðitímabil innfjarðarækju er skv. reglugerð um rækjuveiðar innfjarða.. Heimilt er með 
tilkynningu til leyfishafa að breyta veiðitíma á ákveðnum veiðisvæðum innfjarðarækju, að 
fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar.

3. gr. a
Á árinu 2013 er íslenskum skipum heimilt að veiða 30,97 tonn af Austur-Atlantshafs 

bláuggatúnfiski miðað við afla upp úr sjó. Af þeim heimildum er 26 tonnum úthlutað til eins 
skips sem stundar veiðar með línu, 2 tonnum til báta sem stunda sjóstangaveiðar og 2,97 
tonnum til að standa straum af hugsanlegum meðafla annarra íslenskra skipa, sbr. reglugerð 
um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski.

III. KAFLI
Frádráttur aflaheimilda fyrir úthlutun aflamarks og skiptimarkaður með aflamark.

4. gr.
Fyrir úthlutun aflamarks allra tegunda til einstakra skipa, sem háðar eru takmörkun á 

leyfilegum heildarafla fiskveiðiárið 2013/2014 skal draga 4,8% frá úthlutun hverrar tegundar, 
sbr. 3.,5. og 6. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006. Skal því ráðstafað samkvæmt 6. gr. a, 1. tl. 1. mgr. 
10. gr., 2. tl. 1. mgr. 10. gr. og 11. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, og samkvæmt 
ákvæðum til bráðabirgða IX og XIII laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða,sbr. töflu í 2. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar er eigendum skipa heimilt að láta þorsk, ýsu, 
ufsa, eða steinbít í skiptum fyrir einstakar aðrar tegundir sem viðkomandi skip hefur aflahlut-
deild í, enda séu skiptin jöfn í þorskígildum talið. Útgerð skal senda Fiskistofu tilkynningu 
þar að lútandi eigi síðar en 27. ágúst 2013 vegna tegunda sem úthlutað er um fiskveiðiáramót 
og eigi síðar en viku eftir að birt hefur verið ákvörðun ráðherra um úthlutun tegunda sem 
fram fer á öðrum tíma.

5. gr.
Fiskistofa skal sjá um framkvæmd skipta sbr. 6. og 7. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006, um 

stjórn fiskveiða og annast skiptimarkað fyrir aflamark.
Við framkvæmd skiptimarkaðar skal Fiskistofa auglýsa hverju sinni eftir tilboðum í það 

magn aflamarks sem ráðherra ákveður. Auglýsa skal eftir tilboðum í tiltekið magn aflamarks 
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í einstakri tegund í skiptum fyrir aflamark í einni af eftirfarandi tegundum: Þorski, ýsu, ufsa 
og steinbít, svo lengi sem aflamark er til ráðstöfunar. Fiskistofa hefur heimild til að binda 
tilboð við tiltekna tegund til að ná markmiðum 2. ml. 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar.

Fiskistofa skal auglýsa eftir tilboðum eigi síðar en 10. hvers mánaðar, frá og með 10. 
október til og með 10. júlí. Tilboð skulu berast Fiskistofu fyrir kl. 16.00 sjö dögum frá 
birtingu auglýsingar á heimasíðu Fiskistofu. Þegar tilboð berst Fiskistofu er það bindandi 
fyrir aðila. Þó er aðila heimilt að afturkalla tilboð sitt enda berist afturköllunin Fiskistofu 
áður en tilboðsfrestur er liðinn. Fiskistofu er einungis heimilt að veita upplýsingar um tilboð 
eftir að tilboðsfrestur er liðinn og skal þá birta upplýsingarnar á heimasíðu Fiskistofu. Birta 
skal einungis upplýsingar um samþykkt tilboð.

Fiskistofa ákveður form tilboða. Í tilboði skal tilgreina magn þeirrar tegundar sem boðið er 
í og magn þeirrar tegundar sem boðin er í skiptum, svo og önnur atriði sem Fiskistofa ákveður. 
Tilboð og eftir atvikum afturköllun tilboðs skal vera undirritað af eiganda og útgerðaraðila 
skips.

Fiskistofa skal samþykkja það tilboð sem hæst er. Við mat tilboða skal Fiskistofa, þar sem 
tilboð geta falið í sér mismunandi tegundir sem endurgjald, miða við meðalverð tegunda í 
viðskiptum með aflamark, sem birt er á vef Fiskistofu, undanfarinn mánuð eða eftir atvikum 
síðasta mánuð sem viðskipti voru með tegund. Ef hæstu tilboð eru jöfn skal magni skipt 
hlutfallslega á milli tilboðsgjafa. Ef hæsta tilboð er aðeins í hluta þess magns sem í boði er 
skal það samþykkt. Síðan skal næst hæsta tilboðið samþykkt, þar til því aflamarki sem var í 
boði hefur verið ráðstafað. Fiskistofa getur hafnað tilboðum þegar hlutfall magns tegunda er 
lægra en 20% af hlutfalli verðmætis aflamarks tegundanna. Miða skal í þessu sambandi við 
meðalverð beggja tegunda í viðskiptum með aflamark, sem birt er á vef Fiskistofu, undan-
farinn mánuð eða eftir atvikum síðasta mánuð sem viðskipti voru með tegund.

Ef aflamark í þorski, ýsu, ufsa eða steinbít, sem látið hefur verið í skiptum, er umfram 
það aflamark sem innheimta skal er heimilt að bjóða þær tegundir á skiptimarkaði.

Aflamark sem látið er í skiptum telst ekki flutt af skipi í skilningi 15. gr. laga nr. 116/2006, 
um stjórn fiskveiða.

Frá og með 16. september til og með 30. september stendur hverju skipi til boða það 
aflamark sem það lagði af mörkum vegna frádráttar skv. 1. og 2. mgr. 4. gr. í skiptum fyrir 
þorsk, steinbít og ýsu enda séu skiptin jöfn í þorskígildum talið.

IV. KAFLI
Úthafsrækjuveiðisvæði.

6. gr.
Til úthafsrækju telst rækja, sem veidd er á svæðum, sem skilgreind eru í reglugerð nr. 

396/2005, um úthafsrækjuveiðisvæði o.fl., og rækja, sem veidd er innan viðmiðunarlínu á 
Breiðafirði sunnan 65°10´N.

Úthafsrækju sem veidd er á Dohrnbanka vestan 26°V og norðan 65°30´N skal skrá sér-
staklega. Skip sem stunda veiðar á Dohrnbanka skulu búin fjarskiptabúnaði, sem sendir upp-
lýsingar með sjálfvirkum hætti til Landhelgisgæslunnar um staðsetningu skipsins á klukku-
stundar fresti, frá því skipið lætur úr höfn og þar til það kemur til hafnar að nýju til löndunar 
afla.

V. KAFLI
Skipting leyfilegs afla.

7. gr.
Veiðiheimildum í þeim tegundum sem heildarafli er takmarkaður af, skv. 2. og 3. gr. skal 

skipt milli einstakra skipa í samræmi við aflahlutdeild eða krókaaflahlutdeild þeirra í við-
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komandi tegund. Úthlutað aflamark/krókaaflamark hvers skips í hverri einstakri tegund ræðst 
annars vegar af aflahlutdeild/krókaaflahlutdeild skipsins í viðkomandi tegund en hins vegar 
af úthlutuðu heildaraflamarki í tegundinni skv. 2. og 3. gr.

VI. KAFLI
Krókaaflamarksbátar.

8. gr.
Þeir bátar einir geti öðlast veiðileyfi með krókaaflamarki sem eru styttri en 15 metrar að 

mestu lengd og minni en 30 brúttótonn, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fisk-
veiða. Óheimilt er að stækka bátana þannig að þeir verði stærri en þessu nemur. Þeir bátar sem 
eru umfram þá stærð og hafa krókaaflamarksleyfi við gildistöku þessarar reglugerðar halda 
þó leyfinu, sbr. ákvæði til bráðabirgða XII laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Bátum, 
sem leyfi hafa til veiða með krókaaflamarki, skal úthlutað krókaaflamarki í þorski, ýsu, ufsa, 
steinbít, löngu, keilu og gullkarfa á grundvelli krókaaflahlutdeildar þeirra. Um krókaafla-
hlutdeild og krókaaflamark gilda sömu reglur um útreikning, nýtingu og framsal og gilda 
um aflahlutdeild og aflamark nema öðruvísi sé kveðið á um í lögum eða reglugerð þessari.

Bátum sem leyfi hafa til veiða með krókaaflamarki, er einungis heimilt að stunda veiðar 
með línu og handfærum. Fiskistofa getur veitt undanþágu frá banni þessu með sérstökum 
leyfum til veiða á botndýrum með plógum og gildrum svo og til hrognkelsaveiða í net. Afli 
sem fæst við slíkar veiðar reiknast til aflamarks bátsins.

Heimilt er að flytja til krókaaflamarksbáts aflamark í öðrum tegundum botnfisks en til-
greindar eru í 1. mgr. þessarar greinar. Aflahlutdeild í öðrum tegundum en tilgreindar eru í 
1. mgr. er ekki heimilt að flytja til krókaaflamarksbáts. Veiði bátur aðrar tegundir en hann 
hefur krókaaflamark í, skal skerða aflamark hans í öðrum tegundum skv. 1. mgr. 11. gr. laga 
nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, og reglur settar samkvæmt þeim ákvæðum. Hverjum báti 
skal þó heimilt, sbr. 7. gr. laganna, án þess að til skerðingar komi, að veiða allt að 2,0% af 
heildarafla sínum í kvótabundnum botnfisktegundum, öðrum en þeim sem tilgreindar eru í 
1. mgr., þó þannig að afli í einni tegund fari aldrei yfir 1% af heildarafla bátsins.

VII. KAFLI
Útreikningur aflamarks.

9. gr.
Þegar umreikna skal óslægðan fisk í slægðan skal margfalda magn þorsks, ýsu og ufsa 

með 0,84, grálúðu, skarkola, sandkola, skrápflúru, langlúru og þykkvalúru með 0,92, stein-
bíts, keilu og skötusels með 0,90 og löngu með 0,80.

Þegar umreikna skal slægðan fisk í óslægðan skal deila í magn þorsks, ýsu og ufsa með 
0,84, grálúðu, skarkola, sandkola, skrápflúru, langlúru og þykkvalúru með 0,92, steinbíts, 
keilu og skötusels með 0,90 en löngu með 0,80.

Þegar umreikna skal slitinn humar yfir í óslitinn skal margfalda vegið magn humarhala 
með 3,25. Þegar umreikna skal óslitinn humar yfir í slitinn humar skal deila í vegið magn 
óslitins humars með 3,25.

Við umreikning landaðra grásleppuhrogna í heila grásleppu til skráningar í aflaskráningar-
kerfi Fiskistofu skal að frádreginni þyngd íláta miða við margföldunarstuðulinn 3,4.

Grásleppa skal vegin á hafnarvog samkvæmt ákvæðum 6. gr. reglugerðar nr. 224/2006, 
um vigtun og skráningu sjávarafla. Við vigtun grásleppuhrogna skal brúttóvigta aflann og 
skrá fjölda tunna eða kara. Við ákvörðun magns hrogna til skráningar í aflaskráningarkerfi 
Fiskistofu skal að frádreginni þyngd íláta miða við reiknistuðulinn 0,80.

Þorskur styttri en 50 sm (27 sm hausaður) og ufsi styttri en 50 sm (31 sm hausaður), ýsa 
styttri en 45 sm (26,5 sm hausuð) og karfi styttri en 33 sm teljast að hálfu til aflamarks, enda 
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fari afli undir áðurgreindum stærðarmörkum ekki yfir 10% af viðkomandi tegund í veiðiferð. 
Undirmálsafla skal haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn sérstaklega af 
löggiltum vigtarmanni. Þó er heimilt að ákvarða magn undirmáls í gull- og djúpkarfaafla við 
endurvigtun í vinnsluhúsi. Skal gullkarfa og djúpkarfa sem þannig er flokkaður frá í vinnslu-
húsi til ákvörðunar á magni undirmáls, haldið aðgreindum frá öðrum afla. Ákvæði þessarar 
málsgreinar gilda þó ekki um afla sem flakaður er um borð í veiðiskipi. Hausaðan fisk skal 
mæla frá sporðsenda að gotrauf.

Komi afli í veiðarfæri skips, sem er selbitinn eða skemmdur á annan hátt, sem ekki er unnt 
að komast hjá við tilteknar veiðar, skal ekki reikna þann afla til aflamarks enda sé honum 
haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn og skráður sérstaklega. Þennan afla 
er eingöngu heimilt að nýta til bræðslu.

Heimilt er skipstjóra að ákveða að hluti aflans reiknist ekki til aflamarks skipsins. Þessi 
heimild takmarkast við 0,5% af uppsjávarafla og 5% af öðrum sjávarafla, sem viðkomandi 
skip veiðir á fiskveiðiárinu og er bundin eftirfarandi skilyrðum:

a. Aflanum sé haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn og skráður 
sérstaklega.

b. Aflinn sé seldur á uppboði á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafla og 
andvirði hans renni til Verkefnasjóðs sjávarútvegsins sbr. lög nr. 37/1992, með 
síðari breytingum.

c. Heimildin skiptist í fjögur þriggja mánaða tímabil á fiskveiðiárinu. Ekki er heimilt 
að flytja ónýttar heimildir milli tímabilanna. Þó má miða afla, sem fæst sem með-
afli við grásleppuveiðar, við heimild fiskveiðiársins í heild, enda sé sá afli gerður 
upp í lok þess.

Um heimild til veiða umfram aflamark í einstökum fisktegundum sem skerðir aflamark 
annarra botnfisktegunda hlutfallslega gilda ákvæði 1. mgr. 11. gr. laga nr. 116/2006, um 
stjórn fiskveiða.

Sé botnfiskafli fluttur óunninn á erlendan markað án þess að hafa verið endanlega vigt-
aður hér á landi og skráður í aflaskráningarkerfi Fiskistofu skal reikna aflann með 5% álagi.

10. gr.
Þegar meta skal til hvaða fiskveiðiárs tiltekinn afli telst, skal miða við hvenær afla er 

landað hér á landi. Þannig telst afli sem landað er 1. september 2013 eða síðar til fiskveiði-
ársins 2013/2014, enda þótt veiðiferð hefjist fyrir upphaf þess fiskveiðiárs.

Sigli skip með eigin afla á erlendan markað, skal afli teljast til þess fiskveiðiárs, þá er 
skipið sannanlega hættir veiðum fyrir siglingu.

VIII. KAFLI
Framsal aflamarks og aflahlutdeildar.

11. gr.
Þegar fiskiskipi hefur verið úthlutað aflamarki, er heimilt að flytja aflamarkið á milli 

fiskiskipa enda leiði flutningurinn ekki til þess að veiðiheimildir skipsins verði bersýnilega 
umfram veiðigetu þess. Krókaaflamark verður aðeins flutt til báts, sem hefur veiðileyfi með 
krókaaflamarki og uppfyllir stærðarmörk sem kveðið er á um í 8. gr.

Á hverju fiskveiðiári er heimilt að flytja af fiskiskipi 50% þess aflamarks sem skipi var 
úthlutað í þorskígildum talið á grundvelli verðmætahlutfalla einstakra tegunda. Auk þess er 
heimilt að flytja frá skipi það aflamark í einstökum tegundum sem flutt hefur verið til skips. 
Heimilt er Fiskistofu að víkja frá þessari takmörkun á heimild til flutnings á aflamarki vegna 
varanlegra breytinga á skipakosti útgerða eða þegar skip hverfur úr rekstri um lengri tíma 
vegna alvarlegra bilana eða sjótjóns.
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Tilkynna skal Fiskistofu um flutning aflamarks á eyðublaði sem Fiskistofa gefur út og 

öðlast flutningurinn ekki gildi fyrr en Fiskistofa hefur staðfest hann. Í tilkynningunni skulu 
koma fram upplýsingar um nöfn og skipaskrárnúmer þeirra skipa sem aflamark er flutt á 
milli og magn aflamarks, auk upplýsinga um verð aflamarks nema skipin séu í eigu sama 
aðila. Eigandi og útgerðaraðili þess skips sem aflamarkið er flutt frá skulu undirrita og leggja 
fram tilkynningu um flutning og skal tilkynningin einnig vera undirrituð af útgerðaraðila þess 
skips sem aflamarkið er flutt til.

Tilkynningu um flutning aflamarks skal fylgja staðfesting Verðlagsstofu skiptaverðs um að 
fyrir liggi samningur útgerðar og áhafnar þess skips sem aflamarkið er flutt til, um fiskverð 
til viðmiðunar hlutaskiptum. Skal sá samningur uppfylla kröfur sem Verðlagsstofa skiptaverðs 
gerir skv. ákvæðum laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjó-
manna og útvegsmanna með síðari breytingum. Telji Verðlagsstofa skiptaverðs að gildissvið 
laga nr. 13/1998 nái ekki yfir viðkomandi skip, skal staðfesting Verðlagsstofu skiptaverðs 
lúta að því.

Sá sem tilkynnir um flutning aflamarks skal greiða Fiskistofu flutningsgjald að fjárhæð 
kr. 3.200 með hverri tilkynningu. Þá skal útgerð greiða kr. 7.100 hafi komið til skeytasend-
ingar Fiskistofu til útgerðar og skipstjóra skv. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 57/1996, með síðari 
breytingum. Gjalddagi reiknings er við útgáfu hans og eindagi 15 dögum síðar. Gjaldið er 
óendurkræft. Hafi reikningur ekki verið greiddur á eindaga er Fiskistofu heimilt að stöðva 
frekari flutning aflamarks frá og til viðkomandi fiskiskips.

Heimilt er Fiskistofu að gera þjónustusamninga um rafrænar tilkynningar um flutning 
aflamarks milli fiskiskipa sem eru í eigu sama einstaklings eða lögaðila og skal greiða kr. 
12.000 til Fiskistofu fyrir slíka samninga fyrir hvert fiskveiðiár. Sækja skal til Fiskistofu 
um gerð þjónustusamnings um rafrænar tilkynningar um flutning aflamarks á eyðublöðum 
sem Fiskistofa leggur til. Á umsóknareyðublöðunum skulu koma fram þær upplýsingar sem 
Fiskistofa telur nauðsynlegar og óskar þar eftir. Verði breytingar á atriðum sem útgerð hefur 
tilgreint í umsókn sinni skal hlutaðeigandi útgerð tilkynna Fiskistofu skriflega um breyting-
arnar án tafar.

Útgerð ber alfarið ábyrgð á öllum rafrænum tilkynningum um flutning aflamarks sem 
framkvæmdar eru samkvæmt þjónustusamningi hennar við Fiskistofu og skal útgerðin tryggja 
að óviðkomandi aðilar komist ekki yfir aðgang hennar til að tilkynna Fiskistofu rafrænt um 
flutning aflamarks. Þjónustusamningur um rafrænar tilkynningar um flutning aflamarks fellur 
úr gildi verði vanskil á greiðslu gjalds fyrir samninginn og ef hlutaðeigandi útgerð hefur 
brotið gegn reglum er gilda um flutning aflamarks eða skilyrðum sem sett hafa verið varðandi 
rafrænar tilkynningar um flutning aflamarks.

Fiskistofa skal daglega birta aðgengilegar upplýsingar um flutning aflamarks, þar á meðal 
um magn eftir tegundum, auk upplýsinga um verð, þar sem við á.

Tilkynning um flutning aflamarks skal hafa borist Fiskistofu eigi síðar en 15 dögum eftir 
að veiðitímabili lýkur.

12. gr.
Flutning á aflahlutdeild milli fiskiskipa skal tilkynna Fiskistofu skriflega fyrirfram. 

Krókaaflahlutdeild verður aðeins flutt til báts sem hefur veiðileyfi með krókaaflamarki og 
uppfyllir stærðarmörk sem kveðið er á um í 8.gr. . Eigandi þess skips, sem aflahlutdeildin er 
flutt frá, skal undirrita beiðni um flutning. Við flutning á aflahlutdeild skal leggja fram veð-
bókarvottorð þess skips sem flutt er frá auk skriflegs samþykkis eftirgreindra aðila:

a. þeirra er þinglýst samningsveð áttu í skipinu 1. janúar 1991,
b. þeirra, sem eiga þinglýsta kvöð á skipinu þar sem kveðið er á um að framsal afla-

hlutdeildar sé óheimilt án samþykkis kvaðarhafa,
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c. þinglýst samþykki þeirra, sem eiga þinglýst samningsveð í skipinu frá og með 1. 

janúar 1998.
Flutningur aflahlutdeildar öðlast ekki gildi fyrr en staðfesting Fiskistofu liggur fyrir. Aldrei 

er heimilt að flytja aflahlutdeild milli skipa, leiði slíkur flutningur til þess að veiðiheimildir 
þess skips sem flutt er til verði bersýnilega umfram veiðigetu þess.

Umsóknir um flutning aflahlutdeildar milli fiskiskipa ásamt fullnægjandi fylgigögnum 
skulu hafa borist Fiskistofu eigi síðar en einum mánuði fyrir lok fiskveiðiárs. Berist umsókn 
innan mánaðar, hefur flutningur aflahlutdeildar ekki áhrif á úthlutun aflamarks komandi fisk-
veiðiárs.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má samanlögð aflahlutdeild fiskiskipa í eigu einstakra aðila, 
einstaklinga eða lögaðila eða í eigu tengdra aðila ekki nema hærra hlutfalli af heildaraflahlut-
deild en tilgreint er í 13. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Að auki skal steinbítur 
lúta takmörkunum skv. 2. mgr. sömu lagagreinar. Fyrir staðfestingu Fiskistofu á flutningi 
aflahlutdeildar og krókaaflahlutdeildar milli skipa skal eigandi þess skips sem flutt er frá 
greiða kr. 5.000.

IX. KAFLI
Veiðiskylda.

13. gr.
Veiði fiskiskip minna en 50% á fiskveiðiári af úthlutuðu aflamarki sínu og aflamarki sem 

flutt hefur verið frá fyrra fiskveiðiári, í þorskígildum talið, fellur aflahlutdeild þess niður 
og skal aflahlutdeild annarra skipa í viðkomandi tegundum hækka sem því nemur. Skal 
við mat á þessu hlutfalli miðað við verðmæti einstakra tegunda í aflamarki skips skv. 14. 
gr. Viðmiðunarhlutfall, sem ákveðið er í þessari málsgrein, lækkar þó um 5% fyrir hverja 
fulla 30 daga sem skipi er haldið til veiða utan fiskveiðilandhelgi Íslands á fiskveiðiárinu 
á þeim tegundum sem ekki hefur verið samið um veiðistjórn á. Hið sama á við þegar skipi 
er haldið til veiða utan lögsögu á tegundum sem samið hefur verið um veiðistjórn á og ekki 
teljast til deilistofna. Tefjist skip frá veiðum í fimm mánuði samfellt vegna tjóns eða meiri 
háttar bilana hefur afli þess fiskveiðiárs ekki áhrif til niðurfellingar aflahlutdeildar samkvæmt 
þessari grein.

X. KAFLI
Þorskígildisstuðlar.

14. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2013 til 31. ágúst 2014 eru þessir:

Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar

Þorskur 1,00 Ýsa 1,15 Þykkvalúra 1,51

Ufsi 0,82 Grálúða 2,67 Loðna 0,14

Keila 0,52 Langlúra 0,68 Síld 0,26

Langa 0,73 Sandkoli 0,28 Humar, slitinn 6,46

Skötuselur 1,98 Skarkoli 0,71 Gullkarfi 0,89

Steinbítur 0,95 Skrápflúra 0,19 Djúpkarfi 0,89

Ofangreindir stuðlar gilda við mat á því hvernig veiðiheimildir eru nýttar og varðandi 
færslu milli tegunda eftir því sem við á, sbr. 11. og 15. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn 
fiskveiða.
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XI. KAFLI

Ýmis ákvæði.
15. gr.

Skipstjóra er skylt að halda fiski um borð í veiðiskipum aðgreindum eftir tegundum. Verði 
slíku ekki við komið vegna smæðar báts skal afli aðgreindur eftir tegundum við löndun. 
Ennfremur er skylt að láta vigta afla skv. ákvæðum III. kafla laga nr. 57/1996 um umgengni 
um nytjastofna sjávar og gildandi reglugerðar um vigtun sjávarafla.

Afla af skrápflúru og sandkola sem fenginn er á því veiðisvæði sem tilgreint er í 4. mgr. 
2. gr. skal haldið aðskildum frá öðrum afla af þessum tegundum og hann veginn og skráður 
sérstaklega.

Skipstjórar fiskiskipa, sem halda til úthafsrækjuveiða á Dohrnbanka, sbr. 2. mgr. 6. gr., 
skulu tilkynna sérstaklega til Fiskistofu hvenær þær hefjast og hvenær þeim lýkur.

Ef haldið er til veiða utan fiskveiðilandhelgi Íslands skal, þegar haldið er úr höfn, til-
kynna Fiskistofu hvar fyrirhugað sé að stunda veiðar. Þá skal tilkynna hvenær veiðar hefjast 
og hvenær þeim lýkur, nema annað sé ákveðið í sérstökum reglugerðum um viðkomandi 
veiðar. Í tilkynningunni komi fram, eftir því sem við á, áætlaður afli um borð, sundurliðaður 
eftir tegundum.

Í einni og sömu veiðiferð er óheimilt að stunda veiðar bæði innan og utan fiskveiðilög-
sögu Íslands. Þetta gildir þó ekki, haldi skip til veiða utan lögsögunnar á úthafskarfa, síld, 
loðnu, kolmunna, túnfiski eða makríl, enda sé Fiskistofu tilkynnt um slíkt í samræmi við 
reglur þar að lútandi.

Heimilt er þó með samþykki Fiskistofu að víkja frá banni skv. 5. mgr., enda hafi afli og 
aflasamsetning um borð í fiskiskipi verið staðfest með fullnægjandi hætti að mati Fiskistofu, 
áður en skip flytur sig milli veiðisvæða utan og innan lögsögunnar.

Þegar skip stundar veiðar utan lögsögu Íslands, í fiskveiðilögsögu annars ríkis eða á 
alþjóðlegu hafsvæði, og um er að ræða veiðar sem grundvallast á samningi sem íslensk 
stjórnvöld eru ekki aðilar að, skal skipstjóri tilkynna Fiskistofu mánaðarlega um veiðisvæði, 
veiðitíma, löndunarhöfn og landaðan afla sundurliðað eftir tegundum.

16. gr.
Útgerðum skipa sem fengið hafa leyfi Fiskistofu til að vinna afla um borð er skylt að 

lokinni veiðiferð að skila sérstakri skýrslu um afla til Fiskistofu á eyðublöðum sem Fiskistofa 
leggur til.

Þá er skipstjórum fiskiskipa skylt að halda sérstakar afladagbækur sbr. reglugerð nr. 
557/2007, um afladagbækur.

Kaupendum afla er skylt að skila til Fiskistofu skýrslum um móttekinn afla í því formi, 
sem Fiskistofa ákveður sbr. reglugerð nr. 910/2001, um skýrsluskil vegna viðskipta með afla, 
með síðari breytingum.

17. gr.
Heimilt er að nýta báta, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni, til veiða í frístundum, 

sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, enda séu engin veiðarfæri um borð 
önnur en handfæri án sjálfvirknibúnaðar og/eða sjóstangir. Óheimilt er að selja aflann eða 
fénýta á annan hátt.

Skipstjórar báta, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni og fara til veiða skv. 1. mgr., skulu 
tilkynna Fiskistofu um það áður en veiðiferð hefst.
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18. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn 
fiskveiða, laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, laga nr. 57/1996, um 
umgengni um nytjastofna sjávar og laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 
Með mál út af brotum skal farið að hætti sakamála.

Um áminningar og sviptingu veiðileyfa vegna brota á ákvæðum reglugerðar þessarar fer 
skv. ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan 
lögsögu Íslands, laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar með síðari breytingum 
og laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

Um gjald vegna ólögmæts sjávarafla skal beita ákvæðum laga nr. 37/1992, um sérstakt 
gjald vegna ólögmæts sjávarafla.

19. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum 

nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum nr. 151/1996, um fiskveiðar utan 
lögsögu Íslands og laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Reglugerðin 
öðlast þegar gildi. Ákvæði 4. gr. koma til framkvæmda við gildistöku þessarar reglugerðar, 
en ákvæði annarra greina 1. september 2013.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. júlí 2013.
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Nr. 663, 10. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um sérstaka úthlutun til skel- og rækjubáta 

skv. 1. tl. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 116, 10 ágúst 2006, um stjórn fiskveiða.

1. gr.
Þar sem takmarkaðar innfjarðarækjuveiðar voru stundaðar í Ísafjarðardjúpi, Skjálfanda 

og Eldey og engar innfjarðarrækjuveiðar voru stundaðar á Húnaflóa, Skagafirði, Öxarfirði 
og Norðurfjörðum Breiðafjarðar á fiskveiðiárinu 2012/2013, skal á fiskveiðiárinu 2013/2014 
úthluta aflamarki sem nemur samtals 664 þorskígildislestum til báta, sem hafa hlutdeild í 
innfjarðarækju á áðurgreindum svæðum.

Við útreikning uppbóta er miðað við að skerðingin verði ekki meiri en 30% frá meðal-
afla rækjuvertíðanna 1996/1997 – 2005/2006 að frádregnum afla í innfjarðarrækju fiskveiði-
ársins 2012/2013 á viðkomandi svæði. Verðmætastuðullinn fyrir rækju er 0,52, miðað við 
þorskígildi og koma 100 þorskígildislestir í hlut báta frá Ísafirði, 148 þorskígildislestir í hlut 
báta við Húnaflóa, 153 þorskígildislestir í hlut báta við Skagafjörð, 25 þorskígildislestir í 
hlut báta á Skjálfanda, 201 þorskígildislest í hlut báta við Öxarfjörð, 23 þorskígildislestir í 
hlut báta á Eldeyjarsvæði og 14 þorskígildislestir í hlut báts í Norðurfjörðum Breiðafjarðar.

2. gr.
Þar sem engar hörpudisksveiðar voru stundaðar í Arnarfirði, Húnaflóa, Breiðafirði og 

Hvalfirði á fiskveiðárinu 2012/2013 skal á fiskveiðiárinu 2013/2014 úthluta aflamarki sem 
samtals nemur 1.185 þorskígildislestum til báta, sem aflahlutdeild hafa í hörpudiski á áður-
greindum svæðum.

Skipting bóta milli einstakra veiðisvæða er hlutfallslega sú sama og á fyrra fiskveiðiári, 
og koma 8 þorskígildislestir í hlut báta frá Arnarfirði, 40 þorskígildislestir í hlut báta við 
Húnaflóa, 1.108 þorskígildislestir í hlut báta við Breiðafjörð og 29 þorskígildislestir í hlut 
báts við Hvalfjörð. 

3. gr.
Úthluta skal uppbótum til einstakra báta á grundvelli þeirrar aflahlutdeildar sem þeir hafa 

í rækju og skel á viðkomandi svæði og miðast við aflahlutdeild eins og hún er 1. ágúst 2013. 
Uppbæturnar skulu skiptast á eftirgreindar tegundir: Þorsk, ýsu, ufsa og steinbít, í hlutfalli 
við leyfilegt heildarmagn í þessum tegundum.

4. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. mgr. 10. gr. laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn 

fiskveiða, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda 1. sept-
ember 2013.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. júlí.2013.
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Nr. 664, 18. ágúst 2010.

REGLUGERÐ
um línuívilnun.

1. gr.
Frá og með 1. september 2010, má við línuveiðar dagróðrabáta með línu, sem beitt er í 

landi, landa 20% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra, 
í einstökum róðrum. Einnig er heimilt við línuveiðar dagróðrabáta með línu sem stokkuð er 
upp í landi, að landa 15% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks 
þeirra, í einstökum róðrum. Heimild þessi er bundin eftirfarandi skilyrðum:

1. Að línan sé beitt í landi eða stokkuð upp í landi og ekki séu önnur veiðarfæri um borð 
í bátnum.

2. Að bátur komi til löndunar innan 24 klukkustunda frá því að haldið var til veiða.
3. Að sjálfvirkt tilkynningakerfi bátsins sé virkt.
4. Að skipstjóri tilkynni um upphaf og lok róðurs skv. 4. gr.
5. Að við skráningu afla í löndunarhöfn, í aflaupplýsingakerfið Gafl, komi fram, að 

veiðarfæri í tilteknum róðri hafi verið landbeitt lína eða lína stokkuð upp í landi sam-
kvæmt upplýsingum skipstjóra.

2. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal línuívilnun í þorski á hverju fiskveiðiári takmarkast við 3.375 

lestir, 2.100 lestir af ýsu og 900 lestir af steinbít, miðað við óslægðan fisk, sem skiptast 
þannig innan fiskveiðiársins:

Tímabil Þorskur Ýsa Steinbítur

1. September – nóvember 1.080 903 42

2. Desember – febrúar 1.280 673 135

3. Mars – maí 770 388 546

4. Júní – ágúst 245 136 177

3. gr.
Fiskistofa fylgist með línuafla og tilkynnir ráðuneytinu hvenær líklegt megi telja að við-

miðunarafla hvers tímabils verði náð sbr. 2. gr. Náist ekki að veiða viðmiðunarafla einhvers 
tímabils bætast ónýttar heimildir við viðmiðunarafla næsta tímabils á eftir. Ráðuneytið til-
kynnir síðan frá hvaða degi tiltekinn afli reiknast að fullu til aflamarks.

4. gr.
Skipstjóri skal tilkynna Fiskistofu um upphaf róðurs áður en lagt er úr höfn. Telst róður 

hafinn þegar tilkynning er send. Skipstjóri skal einnig tilkynna Fiskistofu þegar komið er til 
hafnar til löndunar. Tilkynningar skal senda í gegnum „Símalínu“, sjálfvirkan þjónustusíma 
Fiskistofu. Í tilkynningu skal koma fram frá hvaða höfn bátur rær sbr. 2. tl. 1. gr.

Línuívilnun reiknast aðeins á þann afla sem endanlega er vigtaður hér á landi samkvæmt 
ákvæðum gildandi reglugerðar um vigtun sjávarafla, með síðari breytingum.



63
5. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í 11. gr. laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn 
fiskveiða, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. september 2010. Jafnframt er felld úr 
gildi reglugerð nr. 464, 27. maí 2010, um línuívilnun, með síðari breytingum.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 18. ágúst 2010.
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Nr. 468, 21.maí 2013.

REGLUGERÐ
um nýtingu afla og aukaafurða.

1. gr.
Skylt er að hirða og landa öllum afla sem í veiðarfæri kemur í íslenskri lögsögu, með 

þeim undantekningum sem í reglugerð þessari greinir. 

2. gr.
Heimilt er að varpa fyrir borð þeim fisktegundum sem ekki eru háðar takmörkun á leyfi-

legum heildarafla, enda verði þær ekki taldar hafa verðgildi. 
Heimilt að varpa fyrir borð innyflum, hausum og öðru slíku sem fellur til við verkun og 

vinnslu afla um borð í veiðiskipum, en ávallt skal nýta þetta hráefni eftir því sem kostur er. 
Að auki gilda eftirtalin skilyrði:

A. Fyrir öll skip gildir: 
 Skylt er að hirða og koma með að landi öll þorsk- og ufsahrogn. Skylt er einnig að 

hirða og koma með að landi hausa og allan afskurð sem fellur til við vinnslu á makríl 
og íslenskri sumargotssíld. 

B.  Fyrir önnur skip en þau er vinna afla um borð gildir: Skylt er að koma með að landi 
alla þorsklifur auk ufsa-, löngu-, keilu- og skötuselslifur. 

C. Fyrir skip sem vinna afla um borð gildir: Skylt er að hirða og koma með að landi alla 
grálúðuhausa. Skipum sem vinna afla um borð og eru með nýtanlegt lestarrúmmál 
(effective space) 600-800 m3 er skylt að hirða og koma með að landi að lágmarki 30% 
af þorskhausum sem til falla við veiðar á hverju fiskveiðiári. Skipum sem eru með 
nýtanlegt lestarrúmmál meira en 800 m3 er skylt að hirða og koma með að landi að 
lágmarki 40% af þorskhausum sem til falla við veiðar á hverju fiskveiðiári. Heimilt 
er þessum skipum í stað hausa, að koma með samsvarandi magn af gellum, kinnum 
og/eða fésum að landi eða af öðrum afurðum sem unnar eru úr hausum um borð. 
Jafnframt er svo skylt að hirða og koma með að landi allan afskurð sem fellur til 
við snyrtingu á þorsk-, ýsu-, karfa- og ufsaflökum um borð í skipum sem vinna afla 
um borð. Lestarrúmmál skipa samkvæmt þessum lið skal staðfest af Siglingastofnun 
Íslands.

3. gr.
Við hrognkelsaveiðar er skylt að koma með öll hrognkelsi að landi. Skipum sem stunda 

netaveiðar, aðrar en grásleppuveiðar samkvæmt sérstöku leyfi Fiskistofu, er skylt að sleppa 
allri grásleppu sem er lifandi í netum þegar þau eru dregin. 

Um skyldu til að sleppa lúðu fer samkvæmt reglugerð um veiðar á lúðu.

4. gr. 
Komi afli í veiðarfæri fiskiskips sem er selbitinn eða skemmdur á annan hátt og sem ekki 

er unnt að komast hjá við tilteknar veiðar, skal ekki reikna þann afla til aflamarks skipsins. 
Þessum afla skal haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins, hann veginn og skráður sér-
staklega. Afla þennan er eingöngu heimilt að nýta til bræðslu.

5. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. er heimilt að varpa fyrir borð afla í rannsóknarleiðöngrum 
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Hafrannsóknastofnunar, sem ekki er mögulegt að nýta vegna þrengsla um borð eða vegna 
skipulags og framkvæmdar leiðangurs. 

6. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum IV. kafla laga nr. 57/1996, 

um umgengni um nytjastofna sjávar með síðari breytingum.

7. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í 2. gr. laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna 

sjávar, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. september 2013 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 810/2011, um 
nýtingu afla og aukaafurða, með áorðnum breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða: 
Þrátt fyrir ákvæði A.-liðs 2. mgr. 3. gr. er skipum sem stunda makrílveiðar ekki skylt að 

koma með afskurð og hausa að landi á tímabilinu 7. júlí til 6. ágúst 2013. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 21. maí 2013.
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Nr. 557, 6. júní 2007.

REGLUGERÐ
um afladagbækur

1. gr.
Reglugerð þessi gildir um allar veiðar íslenskra fiskiskipa hvort sem þær fara fram innan 

eða utan íslensku fiskveiðilögsögunnar, nema annað sé sérstaklega tekið fram í reglum um 
viðkomandi veiðar.

2. gr.
Allir skipstjórar íslenskra fiskiskipa sem stunda veiðar í atvinnuskyni skulu halda sér-

stakar afladagbækur.
Þær upplýsingar sem skráðar eru í afladagbækur skulu nýtast í vísindalegum tilgangi fyrir 

Hafrannsóknastofnunina, sem eftirlitsgögn fyrir Fiskistofu og Landhelgisgæslu og til annarra 
verkefna sem varða stjórnun fiskveiða. Að öðru leyti skulu upplýsingar úr afladagbókum vera 
trúnaðarmál milli ofangreindra aðila og skipstjóra.

3. gr.
Skipstjórum íslenskra fiskiskipa er skylt að halda rafræna afladagbók, sbr. þó ákvæði 

12. gr.
[ Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er skipstjórum fiskiskipa sem eru undir 10 BT að stærð og 

fiskiskipa sem eru undir 15 BT að stærð og fengu í fyrsta sinn haffærisskírteini fyrir 1. maí 
2002 heimilt að halda afladagbók á bókarformi.]1

Við færslu rafrænna afladagbóka skal nota forrit sem hlotið hefur samþykki Fiskistofu 
og skulu skráningar vera samkvæmt leiðbeiningum Fiskistofu. Í rafrænar afladagbækur skal 
færa allar upplýsingar sem kveðið er á um í reglugerð þessari. Allar breytingar sem kunna 
að vera gerðar á skráningum í rafrænar afladagbækur skulu vera sýnilegar og rekjanlegar.

4. gr.
Afladagbækur í bókarformi skulu vera innbundnar, í tvíriti og með númeruðum síðum. 

Skal Fiskistofa hafa yfirlit yfir hvaða síðunúmer eru í bókum sem ætlaðar eru til notkunar í 
hverju skipi. Óheimilt er að fjarlægja síður úr bókum, sbr. þó 9. gr.

Allt sem fært er í afladagbók á bókarformi, skal vera skýrt og læsilegt með varanlegu 
letri. Ekki má eyða eða gera á annan hátt ólæsilegt það sem eitt sinn hefur verið í þær fært 
þótt fyrst hafi verið misfært af vangá. Þurfi að gera breytingu á færslu skal það gert með 
annarri færslu eða þannig að hin ranga færsla verði áfram vel læsileg að leiðréttingu lokinni.

5. gr.
Óheimilt er að hefja veiðiferð nema búnaður til skráningar rafrænnar afladagbókar sé um 

borð, sbr. þó ákvæði 12. gr. Fiskistofu er heimilt að veita tímabundna undanþágu frá þessu 
ákvæði sé staðfest að búnaður til skráningar rafrænnar afladagbókar sé bilaður og skal skip-
stjóri þá, á meðan bilun stendur, halda afladagbók á bókarformi sem Fiskistofa lætur í té. 
Útgerð skips ber án tafar að tilkynna Fiskistofu um sérhverja bilun á búnaði til skráningar 
rafrænnar afladagbókar eða til sendingar upplýsinga úr rafrænni afladagbók enda leiði bilunin 
til þess að ekki sé unnt að skrá í afladagbók skipsins eða skila skráningum til Fiskistofu. 

1 1. gr. rg. 205/2010.
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Jafnframt skal útgerð skips láta lagfæra sérhverja bilun á búnaði til skráningar rafrænnar 
afladagbókar eða til sendingar upplýsinga úr rafrænni afladagbók án ástæðulauss dráttar.

6. gr.
Skipstjórum er skylt að skrá eftirfarandi upplýsingar í afladagbækur:
1. Nafn skips, skipaskrárnúmer og kallmerki,
2. Veiðarfæri, gerð og stærð,
3. Staðarákvörðun (breidd og lengd) og tími þegar veiðarfæri er sett í sjó,
4. Afli eftir magni og tegundum,
5. Veiðidagur,
6. Löndunarhöfn.
Upplýsingar um magn afla eftir tegundum skulu áætlaðar og skráðar eins nákvæmlega 

og unnt er.
Ef fleiri en eitt skip stunda veiðar með sama veiðarfærið, skal færa í afladagbók hvers 

hlutaðeigandi skips í samræmi við þessa reglugerð. Einnig skal skrá hvaða skip önnur stunda 
veiðarnar. Einungis skal skrá þann afla sem tekinn er um borð í viðkomandi skip.

Ef afli í uppsjávartegundum er fluttur milli skipa, er skylt að skrá í afladagbækur beggja 
hlutaðeigandi skipa upplýsingar um magn eftir tegundum, og eftir atvikum afurðum, á milli 
hvaða skipa aflinn er fluttur og hvort skipanna er veiðiskip aflans.

Að auki ber að færa í afladagbækur aðrar upplýsingar sem kveðið er á um í afladagbók-
unum sjálfum eða leiðbeiningum Fiskistofu varðandi færslu rafrænna afladagbóka og skulu 
færslur í afladagbókum vera í samræmi við leiðbeiningar Fiskistofu.

Skipstjóri skal með undirritun sinni staðfesta færslur á hverri síðu í afladagbók. Í raf-
rænum afladagbókum skal vera kvittun skipstjóra fyrir færslum.

7. gr.
Upplýsingum um afla sem fæst í hverju hali/kasti skal færa í afladagbók svo skjótt sem 

verða má. Óheimilt er skipstjóra að eiga ólokið skráningum vegna fleiri en fimm hala/kasta 
áður en næsta hal eða kast er tekið um borð.

Í upphafi hverrar veiðiferðar skal byrja á nýrri síðu í afladagbók. Í rafrænum afladag-
bókum skulu færslur vegna hverrar veiðiferðar aðgreindar með greinilegum hætti.

Við línu-, neta-, og handfæraveiðar er heimilt að færa fleiri en eina veiðiferð á hverja síðu 
í afladagbók. Þó skal færa heildarafla hvers sólarhrings sérstaklega. Við þessar veiðar er ekki 
nauðsynlegt að færa í samræmi við 3. lið 6. gr. að öðru leyti en tíma þegar veiðar hefjast og 
lýkur og veiðisvæði. Það á þó ekki við um færslur í rafrænar afladagbækur.

Í lok hverrar veiðiferðar og áður en lagst er að bryggju skal afladagbók skips vera að 
fullu færð.

8. gr.
Skipstjóra er skylt að veita eftirlitsmönnum Fiskistofu og starfsmönnum Landhelgisgæslu 

Íslands aðgang að rafrænni afladagbók og aðstoð við að sannreyna upplýsingar sem færðar 
hafa verið í afladagbókina. Sama gildir um skipstjóra sem heimild hefur til að færa afla-
dagbók á bókarformi.

9.gr.
Upplýsingar úr rafrænum afladagbókum skal senda til Fiskistofu aldrei síðar en innan 

tveggja vikna frá lokum hvers mánaðar. Fiskistofa getur framlengt skilafrest um allt að fjórar 
vikur vegna sérstakra aðstæðna, s.s. langra veiðiferða, bilunar í tölvu- eða sendingarbúnaði 
skips eða ef veiðar eru stundaðar langt frá Íslandi.
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Skylt er að senda útfyllt og undirritað frumrit afladagbókareyðublaðs til Fiskistofu innan 

tveggja vikna frá lokum hvers mánaðar. Fiskistofa getur framlengt skilafrest um allt að fjórar 
vikur vegna sérstakra aðstæðna s.s. langra veiðiferða, eða ef veiðar eru stundaðar langt frá 
Íslandi.

Rafræn afladagbók skal ávalt vera um borð í fiskiskipi á meðan veiðiferð stendur og þar 
til að löndun og vigtun afla þess hefur verið lokið.

Afladagbók á bókarformi skal ávallt vera um borð í þeim fiskiskipum þar sem heimilað 
hefur verið að færa slíka afladagbók og skal afrit af henni geymt um borð í skipinu í a.m.k. 
2 ár frá því að frumritum var skilað til Fiskistofu.

10. gr.
Fiskistofa skal veita áminningar og svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni, fyrir brot á 

reglugerð þessari eftir því sem nánar er um mælt í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, 
með síðari breytingum.

11. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um 

stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, og lögum nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar 
utan lögsögu Íslands.

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

12. gr.
[Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. er skipstjórum allra skipa, sem skylt er að halda rafræna 

afladagbók, heimilt að halda afladagbók á bókarformi til og með 15. júní 2010.]2.
Þá er Fiskistofu heimilt að veita tilteknum fiskiskipum tímabundna undanþágu til að halda 

afladagbók á bókarformi vegna sérstakra aðstæðna, s.s. þegar aðstæður um borð í fiskiskipi 
eru þannig að ekki er unnt að færa rafræna afladagbók þar.

13. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn 

fiskveiða með síðari breytingum, og laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan 
lögsögu Íslands, öðlast gildi 1. júlí 2007 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 303/1999, um afladagbækur, með síðari breytingum.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. júní 2007.

2 2. gr. rg. 205/2010.
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Nr. 224, 14. mars 2006.

REGLUGERÐ
um vigtun og skráningu sjávarafla

með síðari breytingum

1. gr.
Reglugerð þessi gildir um vigtun og skráningu alls afla sem landað er hér á landi án tillits 

til þess hvar hann er veiddur. 
Öllum afla, sem íslensk skip veiða úr stofnum sem að hluta eða öllu leyti halda sig í 

efnahagslögsögu Íslands, skal landað innanlands og hann veginn í íslenskri höfn.1)

2. gr.
Skipstjóri fiskiskips ber ábyrgð á að afli skipsins sé veginn samkvæmt ákvæðum reglu-

gerðar þessarar. Skipstjóra er skylt að halda afla um borð í skipi sínu aðgreindum eftir 
tegundum. Verði því ekki viðkomið vegna smæðar báts skal afli aðgreindur eftir tegundum 
við löndun. Meðafli við veiðar á uppsjávarfiski skal ákvarðaður af vigtunarleyfishafa sem 
er móttakandi afla.

Afli skal skráður til aflamarks á veiðiskip. Óheimilt er að flytja afla milli skipa, nema 
kveðið sé á um annað í reglugerð.

3. gr.
Ökumaður flutningstækis sem flytur afla skal fá afrit af vigtarnótu og afhenda viðtakanda 

afla. Ökumanni er óheimilt að flytja afla fyrr en hann hefur fengið vigtarnótu afhenta.

4. gr.
Um almennt og sérstakt hæfi löggiltra vigtarmanna skal fara að 2. mgr. 27. gr. laga nr. 

91/2006 um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, sbr. reglur nr. 650/2007, um almennt og 
sérstakt hæfi löggiltra vigtarmanna. 2)

5. gr.
Afli skal veginn í því ástandi sem hann er í við löndun. Þó er heimilt að vigta þorsk, 

ýsu og ufsa eftir slægingu í landi enda sé farið að ákvæðum IV. kafla reglugerðar þessarar. 
Fiskistofu er heimilt að framkvæma sérstaka athugun á íshlutfalli afla vegna eftirlits, og 

getur stofnunin ákveðið að sú mæling verði lögð til grundvallar við aflaskráningu.3)

5. gr. A.
Fiskistofu er heimilt að veita einkaaðilum leyfi til vigtunar sjávarafla í samræmi við ákvæði 

reglugerðar þessarar. Skilyrði leyfisveitingar er að eftirlitsmenn Fiskistofu hafi óhindrað 
aðgengi að aðstöðu þar sem vigtun afla fer fram og skal stofnuninni afhentur lyklakóði sem 
tryggir aðgengi. 

Aðilum sem fengið hafa leyfi til vigtunar sjávarafla er skylt að vigta afla sem móttekinn 
er, í samræmi við útgefið leyfi. 4) 

I. kafli
Vigtun á hafnarvog

6. gr.
Allur afli skal veginn á hafnarvog í löndunarhöfn þegar við löndun aflans og skal vigtun 

afla vera lokið innan tveggja klukkustunda frá því að löndun lauk. Skal við vigtunina nota 
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löggilta vog í eigu viðkomandi hafnar. Vigtun skal framkvæmd af starfsmanni hafnar sem 
hlotið hefur til þess löggildingu.

Sé hafnarvog ekki í viðkomandi verstöð eða ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur 
Fiskistofa leyft vigtun með öðrum hætti, séu skilyrði sem sett eru í III. kafla eða VI. kafla 
uppfyllt.

7. gr.
Allur afli skal veginn í ílátum með ís. Hver tegund skal vegin sérstaklega. Löggiltur 

vigtarmaður á hafnarvog skal skrá á vigtarnótu tegund, fjölda og áætlaða þyngd íláta og draga 
frá vegnum afla. Vigtarmanni er einnig heimilt að draga allt að 3% frá vegnum afla vegna 
áætlaðs íss í afla eftir að hafa gengið úr skugga um að aflinn sé ísaður.

Ef óunninn afli er veginn á hafnarvog og ísaður og frágenginn til útflutnings, skal draga 
16%5) frá vegnum afla vegna íshlutfalls enda fari hann beint í flutningsfar.6)

Frádráttur vegna íss skal tilgreindur á vigtarnótu.

8. gr.
Ökumaður flutningstækis skal láta vigta hverja tegund sérstaklega. Skal hann kynna sér 

aflasamsetningu farms sem hann flytur, og gefa vigtarmanni réttar upplýsingar þar um og 
gæta þess að upplýsingar á vigtarnótu gefi rétta mynd af farminum. Jafnframt skal ökumaður 
gefa vigtarmanni upplýsingar um viðtakanda afla.

9. gr.
Löggiltur vigtarmaður sem jafnframt er starfsmaður hafnar og vigtar aflann, gefur út og 

undirritar vigtarnótu þar sem eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram:
1. Nafn skips og skrásetningarnúmer ásamt umdæmisnúmeri.
2. Löndunarhöfn og löndunardagur.
3. Nafn seljanda, kaupanda og viðtakanda afla eða eftir atvikum fiskmarkaðar.
4. Vegið aflamagn, sundurliðað eftir tegundum.
5. Undirmálsafli.
6. Fjöldi íláta, gerð og þungi (t.d. kör, kassar, tunnur).
7. Veiðarfæri.
8. Sé um að ræða bretti eða palla sem ílátin eru flutt á skal gera grein fyrir fjölda þeirra.
9. Skrásetningarnúmer flutningstækis og eiginþyngd samkvæmt skráningu í ökutækja-

skrá.
10. Tilgreina skal hvort afli fari til endurvigtunar.
11. Tilgreina skal hvort óslægður afli, sbr. 5. gr., verði veginn eftir slægingu eða umreikn-

ist í slægðan afla samkvæmt slægingarstuðli sem útgefinn er af sjávarútvegsráðu-
neytinu.

Upplýsingar samkvæmt vigtarnótu skal hafnarvigtarmaður ávallt skrá í aflaskráningar kerfi 
Fiskistofu án ástæðulauss dráttar.

II. kafli
Endurvigtun

10. gr.
Heimilt er Fiskistofu að veita leyfi til að ísaður afli sem vigtaður hefur verið á hafnarvog 

sé endurvigtaður. Leyfi til endurvigtunar er veitt til heilvigtunar og úrtaksvigtunar afla svo 
sem nánar er kveðið á um í reglugerð þessari.

Leyfi til endurvigtunar skal bundið við nafn og kennitölu umsækjanda og veitir vigtunar-
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leyfishafa rétt til endurvigtunar sjávarafla í því húsnæði sem tilgreint er í leyfisbréfi og með 
þeim skilyrðum sem þar er kveðið er á um. Leyfið gildir til allt að þriggja ára.

Taki nýr rekstraraðili við rekstri fyrirtækis sem hefur endurvigtunarleyfi skal sá aðili 
þegar í stað sækja um leyfi til endurvigtunar afla. Á meðan umsókn er til meðferðar hjá 
stjórnvöldum gildir fyrra leyfi.

11. gr.
Aðili sem óskar eftir leyfi til að vigta afla skal senda skriflega umsókn til Fiskistofu 

og skal Fiskistofa taka ákvörðun um leyfisveitingu eftir að hafa leitað álits viðkomandi 
hafnaryfirvalda.

Í umsókninni skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:
1. Nafn og kennitala umsækjanda.
2. Starfsemi umsækjanda.
3. Staðsetning vinnsluhúss sem vigtun fer fram í.
4. Nöfn þeirra löggiltu vigtarmanna sem munu vigta aflann og upplýsingar um hvenær 

þeir hlutu löggildingu. Þá komi fram hjá hverjum hinn löggilti vigtarmaður starfi.
5. Rekstrarform fyrirtækisins og nöfn aðaleigenda.
6. Vinnsluleyfisnúmer.
7. Gerð leyfis sem óskað er eftir þar sem tilgreind er framkvæmd vigtunar á hverri fisk-

tegund og eftir atvikum aðferð við úrtaksvigtun.7)

Með umsókn skal fylgja nákvæm greinargerð um hvernig staðið verði að vigtun og skrán-
ingu afla, hvers konar vogir verði notaðar og hvenær þær voru löggiltar. Þar skal gerð grein 
fyrir því hvernig niðurstöður vigtunar verða notaðar í viðskiptum með sjávarafla og hvernig 
rekjanleiki þessara upplýsinga verður tryggður.

Fiskistofa skal meta hvort búnaður umsækjanda sé með þeim hætti að unnt verði að fara 
í hvívetna að reglum sem gilda um vigtun sjávarafla. Uppfylli umsækjandi kröfur sem gerðar 
eru til vigtunarleyfishafa skal Fiskistofa gefa út leyfi til endurvigtunar afla. Fiskistofa skal 
tilkynna viðkomandi hafnaryfirvöldum um veitingu leyfa til endurvigtunar afla.

12. gr.
Búnaður til heilvigtunar skal vera með þeim hætti að til staðar sé sjálfvirk vog sem vigtar 

allan afla með samfelldum hætti.

13. gr.
Búnaður til úrtaksvigtunar skal vera með þeim hætti að vigtarmanni sé kleift að annast 

vigtun þess afla sem unninn er daglega hjá viðkomandi vigtunarleyfishafa. Fiskistofa skal 
meta hvort búnaður og aðrar aðstæður hjá umsækjanda séu fullnægjandi og skal í því sam-
bandi m.a. líta til ísskiljubúnaðar, fjölda starfsmanna sem annast vigtun og hvort nægilegt 
rými sé til vigtunar. 

14. gr.
Við heilvigtun skal allur afli veginn. Heimilt er að heilvigta fisk eftir hausun og skal vigta 

búka og hausa sérstaklega.
Við úrtaksvigtun skal, í kjölfar brúttóvigtunar alls afla á hafnarvog, úrtak valið af handa-

hófi þannig að það gefi sem réttasta mynd af aflanum og vigtun framkvæmd á þann veg að:
•	 Afli	í	tilteknum	fjölda	íláta	er	vigtaður	í	samræmi	við	3.	gr.	auglýsingar	sjávarútvegs-	

og landbúnaðarráðuneytis um lágmarksúrtak við vigtun, eða:
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•	 þegar	 hvert	 kar	 hefur	 verið	 brúttóvigtað	 skal	 afli	 í	 tilteknum	 fjölda	 íláta	 vigtaður	 í	

samræmi við 4. gr. auglýsingar ráðherra um reglur um lágmarksúrtak við vigtun.
Vigtunarleyfishafi skal ávallt beita sömu aðferð við vigtun úrtaks.
Vigtun afla skal framkvæmd af vigtarmanni sem hlotið hefur löggildingu til vigtunar og 

notuð skal löggilt vog.
Löggiltur vigtarmaður sem jafnframt er starfsmaður löndunarhafnar getur enn fremur 

annast endurvigtun afla, enda sé löggilt vog notuð. Löggiltur vigtarmaður sjálfstæðs vigtunar-
leyfishafa, sbr. VI. kafla, getur einnig annast endurvigtun afla hafi viðkomandi vigtunarleyfis-
hafi annast vigtun aflans við löndun enda fari vigtun fram í húsnæði hans á löggiltri vog eða 
hjá aðila sem hefur leyfi til endurvigtunar.8)

15. gr.
Þegar afli er endurvigtaður skal það gert svo fljótt sem verða má og án ástæðulauss 

dráttar og þegar afla er landað óslægðum.9) Vigtarnóta skal send löndunarhöfn strax að vigtun 
lokinni. Vigtarnóta skal ávallt send til löndunarhafnar innan tveggja virkra daga frá löndun 
aflans þegar afli er úrtaksvigtaður og innan fimm virkra daga þegar afli er heilvigtaður. 
Vigtarnóta skal þó ávallt send til löndunarhafnar innan tveggja daga þegar afli er veginn 
eftir slægingu í landi.

Afla sem veginn hefur verið hjá endurvigtunarleyfishafa og fluttur er til kaupanda skal 
fylgja vigtarnóta þar sem fram koma þau atriði sem tilgreind eru í 16. gr. Vigtarnóta skal þó 
ávallt send til löndunarhafnar innan tveggja daga þegar afla er landað óslægðum.10)

16. gr.
Löggiltur vigtarmaður sem annast endurvigtun afla skal fylla út og undirrita vigtarnótu 

þar sem, auk þess sem segir í 9. gr., skal tilgreina eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja tegund:
1. Þegar um er að ræða heilvigtun:

a) Heildarþunga fisks.
b) Reiknað hlutfall íss í afla. (Brúttóafli, þ.e. afli og ís samkvæmt vigtun á hafnarvog, 

mínus nettóafli, þ.e. afli án íss við endurvigtun, margfaldað með 100, deilt með 
brúttóafla.)

c) Niðurstöðu vigtunar á óslægðum afla eftir því sem við á, sbr. 24. gr.
2. Þegar um er að ræða úrtaksvigtun A:

a) Fjöldi og gerð íláta sem valin eru í úrtak.
b) Fyrir hvert ílát sem valið er í úrtak skal tilgreina:

i) þunga fisks í hverju íláti,
ii) þunga íss í hverju íláti,
iii) þunga íláts.11)

3. Þegar um er að ræða úrtaksvigtun B: 
a) Niðurstaða brúttóvigtunar hvers kars.
b) Fjöldi og gerð íláta sem valin eru í úrtak. 
c) Fyrir hvert ílát sem valið er í úrtak skal tilgreina: 

i) þunga fisks í hverju íláti 
ii) þunga íss í hverju íláti 
iii) þunga íláts. 

d) Reiknað hlutfall íss í afla. (Brúttóafli, þ.e. afli og ís samkvæmt vigtun á hafnarvog, 
mínus nettóafli, þ.e. afli án íss við endurvigtun, margfaldað með 100, deilt með 
brúttóafla.) 12)
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17. gr.

Endurvigtunarleyfishafa, sem hefur heimild til heilvigtunar, er heimilt að fara með afla 
sem ætlaður er til útflutnings samkvæmt reglum um úrtaksvigtun og skal sá hluti aflans 
brúttóvigtaður á hafnarvog.

III. kafli
Heimavigtun

18. gr.
Fiskistofu er heimilt að veita undanþágu frá vigtun á hafnarvog að uppfylltum skilyrðum 

kafla þessa enda verði til þess notuð sjálfvirk vog sem vigtar afla með samfelldum hætti. 
Auk þessa skal vigta hvern fisk sérstaklega þegar um er að ræða bolfisk. Heimilt er að vigta 
fisk eftir hausun og skal þá vigta hvern búk sérstaklega auk þess sem vigta ber hausa. Þá 
skal vigtunarbúnaður skrá og geyma upplýsingar um vigtaðan afla síðastliðna tólf mánuði.

Leyfi til heimavigtunar skal bundið við nafn og kennitölu umsækjanda og veitir leyfið 
rétt til vigtunar sjávarafla í því húsnæði sem tilgreint er í leyfisbréfi og með þeim skilyrðum 
sem þar er kveðið er á um. Í leyfisbréfi skal koma fram hvort leyfið er til heimavigtunar á 
uppsjávarfiski eða botnfiski. Leyfið gildir til allt að tveggja ára.

Taki nýr rekstraraðili við rekstri fyrirtækis sem hefur heimavigtunarleyfi skal sá aðili 
þegar í stað sækja um nýtt leyfi til heimavigtunar afla. Á meðan umsókn er til meðferðar 
hjá stjórnvöldum gildir fyrra leyfi.

Leyfi til heimavigtunar veitir leyfishafa eingöngu heimild til vigtunar á afla sem fyrir-
hugað er að vinna á vigtunarstað eða seldur er á uppboði hjá fiskmarkaði. Fiskistofa skal 
tilkynna viðkomandi hafnaryfirvöldum um veitingu leyfa til heimavigtunar afla.

19. gr.
Heimavigtunarleyfi skal aðeins veitt að fenginni jákvæðri umsögn hafnaryfirvalda á viðkom-

andi löndunarstað. Heimavigtunarleyfi nær aðeins til vigtunar á afla sem landað er á tilteknum 
löndunarstað, sem tilgreindur er í leyfisbréfi sem Fiskistofa gefur út. Fiskistofa getur bundið 
heimavigtunarleyfi skilyrðum, s.s. varðandi tegundir og aðferð við vigtun. Heimavigtunarleyfi 
skal því aðeins veitt að veruleg vandkvæði séu á því að vega aflann á hafnarvog, eftirlit hafnar sé 
nægilegt og innra eftirlit fyrirtækisins traust auk þess sem vigtunarbúnaður sé löggiltur og vigtun 
framkvæmd af löggiltum vigtarmanni. Þá skal Fiskistofa meta hvort búnaður umsækjanda sé 
með þeim hætti að unnt verði að fara í hvívetna að reglum um vigtun sjávarafla. Aðili sem 
hefur heimavigtunarleyfi hefur jafnframt leyfi til endurvigtunar, sbr. II. kafla.

Í umsókn um heimavigtunarleyfi skal tilgreina þau atriði sem fram koma í 1. – 7. tl. 11. 
gr. ásamt rökstuðningi fyrir umsókn um heimavigtunarleyfi.

Með umsókn skal fylgja nákvæm greinargerð um hvernig staðið verði að vigtun og skrán-
ingu afla, hvers konar vogir verði notaðar og hvenær þær voru löggiltar. Þar skal gerð grein 
fyrir hvernig niðurstöður vigtunar eru notaðar í viðskiptum með sjávarafla og hvernig rekjan-
leiki upplýsinga er tryggður. 

Leyfi til heimavigtunar er veitt til heilvigtunar og úrtaksvigtunar afla og skal fara fram í 
samræmi við ákvæði II. kafla reglugerðar þessarar. 13)

20. gr.
Heimavigtunarleyfi má veita vegna löndunar á uppsjávarfiski sem landað er með dælingu 

afla úr veiðiskipi beint til fiskvinnslu eða í hráefnisgeymslu.
Fiskistofa getur í samráði við viðkomandi löndunarhöfn bundið heimavigtunarleyfi því 

skilyrði að leyfishafi tryggi að tilkynningar um löndun og áætlaðan afla berist til löndunar-
hafnar áður en löndun hefst.
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21. gr.

Leyfi til heimavigtunar á botnfiski er bundið þeim skilyrðum að leyfishafi tilkynni fyrir-
fram til hafnar um fyrirhugaða löndun og áætlaðan afla. Þessa er þó ekki þörf hafi skipstjóri 
þegar sent upplýsingar til löndunarhafnar um áætlað aflamagn flokkað eftir tegundum.

Heimavigtunarleyfishafa er heimilt að fara með afla sem ætlaður er til útflutnings sam-
kvæmt reglum um úrtaksvigtun og skal sá hluti aflans brúttóvigtaður á hafnarvog.

22. gr.
Við heimavigtun afla skal við löndun botnfisks brúttóvigta allan afla og senda vigtarnótu, 

sbr. 9. gr. til löndunarhafnar án tafar. Þó er heimilt að senda einungis endanlega niðurstöðu 
vigtunar þegar vigtun farms er lokið innan 24 klukkustunda frá löndun og vigtarnóta er send 
til löndunarhafnar þegar í stað.

Heimavigtun afla skal framkvæmd af vigtarmanni sem hlotið hefur löggildingu til vigtunar 
og notuð skal löggilt vog.

Vigtarnóta skal send til viðkomandi löndunarhafnar undirrituð af þeim löggilta vigtar-
manni sem sá um vigtunina þegar að vigtun lokinni. Vigtarnóta skal ávallt send til löndunar-
hafnar innan tveggja virkra daga frá löndun aflans þegar afli er úrtaksvigtaður og innan fimm 
virkra daga þegar afli er heilvigtaður. Vigtarnóta skal þó ávallt send innan tveggja daga þegar 
afla er landað óslægðum.14)

Á heimavigtunarnótu skal tilgreina sömu atriði og fram koma í 16. gr.
Afla sem veginn hefur verið hjá heimavigtunarleyfishafa og fluttur er til kaupanda skal 

fylgja vigtarnóta þar sem fram koma þau atriði sem tilgreind eru í 16. gr.

23. gr.
Senda skal Fiskistofu upplýsingar um magn afurða ásamt upplýsingum um nýtingarhlut-

fall viðkomandi afurða. Upplýsingarnar skal senda á því formi sem Fiskistofa ákveður eigi 
síðar en 15. hvers mánaðar, vegna afla sem unninn var undanfarinn mánuð.

IV. kafli
Vigtun eftir slægingu í landi

24. gr.
Fiskistofu er heimilt að veita vigtunarleyfishafa leyfi til að vigta þorsk, ýsu eða ufsa eftir 

slægingu í landi enda verði til þess notuð sjálfvirk vog sem vigtar allan15) afla með sam-
felldum hætti fyrir og eftir slægingu. Vigtunarbúnaður skal skrá og geyma upplýsingar um 
vigtaðan afla síðastliðna tólf mánuði.

Löggiltur vigtarmaður sem annast vigtun aflans skal skrá á vigtarnótu, auk upplýsinga 
sem fram koma í 16. gr., upplýsingar um niðurstöðu vigtunar á óslægðum afla. 

Vigtunarleyfishafa sem leyfi hefur til slægingar og vigtunar afla ber ávallt að slægja afla 
fyrir vigtun hans til skráningar. Það á þó ekki við um fiskmarkaði.

V. kafli
Vigtun á fiskmarkaði

25. gr.
Fiskistofu er heimilt að veita fiskmörkuðum leyfi til endurvigtunar afla, sbr. 10. gr. eða 

til heimavigtunar afla, sbr. 18. gr. og til vigtunar eftir slægingu í landi, sbr. 1. mgr. 24. gr.
Um umsókn um vigtunarleyfi til fiskmarkaða og veitingu leyfa vísast til ákvæða 11. gr., 

sbr. 19. gr. og 1. mgr. 24. gr. eftir atvikum.
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26. gr.

Um vigtun afla á fiskmarkaði fer skv. ákvæðum II. og III. kafla reglugerðar þessarar um 
endurvigtun og heimavigtun eftir því sem við á. [...]16)Vigtarnóta skal ávallt send til löndunar-
hafnar þegar að vigtun lokinni þó eigi síðar en innan tveggja virkra daga frá löndun aflans.

Fiskmarkaði sem heimild hefur til vigtunar afla eftir slægingu í landi ber að vigta afla í 
samræmi við upplýsingar á vigtarnótu, sbr. 9. gr., eða tilkynningu skipstjóra þegar um er að 
ræða heimavigtunarleyfishafa. 

Afla sem veginn hefur verið á fiskmarkaði og fluttur er til kaupanda skal fylgja vigtarnóta 
þar sem fram koma þau atriði sem tilgreind eru í 16. gr.17)

VI. kafli
Vigtun sjálfstæðs aðila

27. gr.
Fiskistofa getur veitt sjálfstæðum aðilum heimild til að annast vigtun á afla við löndun 

enda sé hún undir eftirliti og á ábyrgð viðkomandi hafnaryfirvalda.
Leyfið skal bundið við nafn og kennitölu umsækjanda og veitir það vigtunarleyfishafa 

rétt í samræmi við ákvæði leyfisbréfs til vigtunar sjávarafla við löndun í tiltekinni höfn. Í 
umsókn skal tilgreina þau atriði sem koma fram í 1. – 6. tl. 11. gr. og með umsókn skal fylgja 
yfirlýsing hafnaryfirvalda um heimild umsækjanda til vigtunar sjávarafla undir eftirliti og á 
ábyrgð hafnarinnar. Leyfið gildir til þriggja ára.

Skilyrði fyrir leyfisveitingu er að innra eftirlit vigtunaraðila sé traust, vigtunarbúnaður 
löggiltur og vigtun framkvæmd af löggiltum vigtarmanni.

28. gr.
Heimild til vigtunar afla í umboði hafnar skal aðeins veitt þeim sem ekki eiga beina 

eignaraðild að útgerðarfyrirtæki eða fiskvinnslu, né annast eða hafa milligöngu um sölu á 
afla og ekki hafa slíkra hagsmuna að gæta að draga megi óhlutdrægni þeirra í efa með réttu. 
Löggiltur vigtarmaður sem annast vigtun fyrir slíkan aðila skal uppfylla skilyrði um hæfi 
sbr. 4. gr.

29. gr.
Vigtun afla sem framkvæmd er af sjálfstæðum aðila á grundvelli sérstaks vigtunarleyfis 

skal fara fram í samræmi við ákvæði I. kafla. Löggiltur vigtarmaður sem annast vigtun afla 
skal fylla út og undirrita vigtarnótu, sbr. 9. gr. og senda til viðkomandi hafnar án ástæðulauss 
dráttar.

VII. kafli
Vigtun einstakra tegunda

Vigtun á grásleppu
30. gr.

Við umreikning landaðra grásleppuhrogna í heila grásleppu til skráningar í afla-
skráningarkerfi Fiskistofu skal að frádreginni þyngd íláta miða við margföldunar stuðulinn 
3,4.18)

Grásleppa skal vegin á hafnarvog samkvæmt ákvæðum 6. gr.
Við vigtun grásleppuhrogna skal brúttóvigta aflann og skrá fjölda tunna eða kara. Við 

ákvörðun magns hrogna til skráningar í aflaskráningarkerfi Fiskistofu skal að frádreginni 
þyngd íláta miða við reiknistuðulinn 0,80.
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Vigtun á humri

31. gr.
Humar skal veginn á hafnarvog skv. ákvæðum 6. gr.
Um vigtun á humri sem er vigtaður samkvæmt endurvigtunarleyfi gilda eftirfarandi 

ákvæði:
1. Humri, sem kemur slitinn í land, skal hellt í sérbúna ísskilju, ísinn skal fleyttur ofan 

af og vatn látið síga af humarhölum áður en afli er veginn.
2. Humar sem slitinn er í landi skal veginn að lokinni afísun áður en honum er pakkað.
3. Heimilt er að vigta heilan humar í umbúðum þegar að lokinni pökkun. Einungis skal 

draga þyngd umbúða frá heildarþyngd.
Á vigtarnótu skulu koma fram þau atriði sem tilgreind eru í 16. gr. Um skil á vigtarnótu 

gilda ákvæði 15. gr.

Vigtun á hörpudiski
32. gr.

Hörpudiskur skal veginn á hafnarvog skv. ákvæðum 6. gr. Um vigtun hörpudisks gilda 
að öðru leyti eftirfarandi reglur:

1. Fari endanleg vigtun fram á hafnarvog er vigtarmanni heimilt að draga allt að 4% frá 
vegnum afla vegna áætlaðra aðskotahluta í aflanum. Þessi frádráttur skal koma fram 
á vigtarnótu og er því aðeins leyfður að vigtarmaður á hafnarvog staðfesti með áritun 
á vigtarnótu að aðskotahlutir hafi verið í aflanum við löndun.

2. Sé aflinn endurvigtaður hjá endurvigtunarleyfishafa, skal það gert svo fljótt sem við 
verður komið og með eftirfarandi hætti:
a) Löggiltur vigtarmaður sem annast skal vigtunina skal velja af handahófi og vigta 

úrtak sem nemur a.m.k. 0,5% af farmi. Við endurvigtunina skal úrtakið brúttóvigtað 
síðan skulu hrúðurkarlar, dauðar skeljar og aðrir aðskotahlutir hreinsaðir frá og 
úrtakið síðan vegið að nýju og þannig fundinn nettóþungi.

b) Löggiltur vigtarmaður sem annast endurvigtun afla skal fylla út og undirrita vigtar-
nótu þar sem tilgreina skal eftirfarandi atriði:
- Nafn skips, skrásetningarnúmer ásamt umdæmisnúmeri.
- Veiðarfæri.
- Löndunarhöfn og löndunardag.
- Viðtakanda afla.
- Fjölda íláta.
- Brúttóafla á hafnarvog (afli og aðskotahlutir).
- Brúttóþunga úrtaks.
- Þunga hrúðurkarla.
- Þunga annarra aðskotahluta.
- Nettóþunga úrtaks.
- Reiknað hlutfall hrúðurkarla og aðskotahluta í afla.
- Nettóafla (brúttóafli samkvæmt hafnarvog að frádregnum hrúðurkörlum og 

öðrum aðskotahlutum í afla).

Vigtun á ísaðri rækju
33. gr.

Ísuð rækja skal vegin á hafnarvog skv. ákvæðum 6. gr.
Um ísaða rækju sem vigtuð er samkvæmt endurvigtunarleyfi gildir eftirfarandi: Löggiltur 

vigtarmaður sem annast vigtunina skal velja úrtak í samræmi við reglur sem sjávarútvegs-
ráðuneytið setur um lágmarksúrtak við vigtun og láta það í sérbúna ísskilju. Hitastig vatns í 
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ísskilju skal ekki vera yfir 15°C. Ísinn skal fleyttur ofan af og vatn látið síga af rækjunni í 
allt að tvær klukkustundir áður en rækjan er vegin.

Rækjufrystiskip
34. gr.

Vega skal heildarafla af rækju sem er lausfryst í pokum eða fryst í blokkir á hafnarvog 
skv. 6. gr.

Aðila sem hefur endurvigtunarleyfi er heimilt að endurvigta frysta rækju og skal þá lög-
giltur vigtarmaður standa að vigtun í samræmi við reglur Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins 
frá 1. janúar 1990, um aðferð til ákvörðunar á nettóþyngd sjófrystrar rækju.

35. gr.
Forsoðin rækja sem fryst er í öskjur skal ávallt vegin skv. ákvæðum 6. gr. Vigtarmaður á 

hafnarvog skal draga þyngd umbúða frá vegnu aflamagni.
Hrárækja sem fryst er í öskjur skal ávallt vegin skv. ákvæðum 6. gr. Vigtarmaður á hafnar-

vog skal draga þyngd umbúða frá vegnu aflamagni. Frá þannig vegnu aflamagni frystrar 
hrárækju skal síðan draga 10% vegna vatns í afla.

Á vigtarnótu skal tilgreina þau atriði sem fram koma í 42. gr. eftir því sem við á.

36. gr.
Rækju sem veidd er vestan 26°00’V og norðan 65°30’N (á Dohrnbanka) skal haldið 

aðgreindri frá annarri rækju eða auðkennd og skal hún vegin sérstaklega. Sérstaklega skal 
getið um þann afla í tilkynningu til Fiskistofu skv. 39. gr.

Vigtun á uppsjávarfiski
37. gr.

Vigtun uppsjávarfisks sem fer í hráefnisgeymslu fiskmjölsverksmiðju skal fara fram í 
samræmi við ákvæði 1. mgr. 18. gr. Vigtarnóta skal ávallt send til löndunarhafnar þegar að 
vigtun lokinni þó eigi síðar en innan tveggja virkra daga frá löndun aflans.19) 

Vigtun uppsjávarfisks sem fer í vinnslu (frystingu eða söltun) skal fara fram í samræmi við 
ákvæði 1. mgr. 18. gr. Fiskistofu er heimilt að veita leyfi til vigtunar á pökkuðum afurðum. 
Vigtun á pökkuðum afurðum skal fara fram á löggiltri vog með eftirfarandi hætti fyrir hverja 
afurð:

1. Raunþyngd eininga skal fundin með vigtun á úrtaki. Löggiltur vigtarmaður sem annast 
vigtunina skal velja af handahófi a.m.k. 5 einingar á klst. þegar vinnsla fer fram. Á 
hverjum sólarhring skal vigta a.m.k. 30 einingar en þó er ekki gerð krafa um vigtun 
á fleiri en 70 einingum af hverri vinnslulínu.

2. Meðaltal vigtaðrar raunþyngdar eininga, að frádregnum umbúðaþunga, skal fundið og 
margfaldað með fjölda framleiddra eininga og skal niðurstaðan skráð á vigtarnótu.

3. Allan afskurð, hausa og slóg skal vigta og skrá sérstaklega á vigtarnótu.

38. gr.
Löggiltur vigtarmaður sem annast vigtun á uppsjávarfiski til vinnslu skal ganga frá og 

gefa út vigtarnótu þar sem eftirtalin atriði koma fram:
1. Nafn skips og skrásetningarnúmer ásamt umdæmisnúmeri
2. Löndunarhöfn og löndunardagur.
3. Viðtakandi afla.
4. Fyrir hverja afurð komi eftirtaldar upplýsingar fram:

a) Fjöldi framleiddra eininga.
b) Fjöldi eininga í úrtaki.



78
c) Heildarþungi úrtaks.
d) Nettóþungi úrtaks (heildarþungi að frádregnum þunga bretta, umbúða og íss).
e) Nettóþungi einingar (nettóþungi úrtaks deilt með fjölda eininga í úrtaki).
f) Nettóþungi afurðar (nettóþungi einingar margfaldaður með heildarfjölda eininga).

5. Nettóþungi afskurðar, hausa og slógs.

VIII. kafli
Skip er vinna afla um borð

39. gr.
Skipstjórar skipa er vinna afla um borð frekar en að blóðga, slægja og ísa, skulu strax 

þegar veiðum er hætt tilkynna Fiskistofu í símskeyti, eða með öðrum hætti sem Fiskistofa 
viðurkennir, um áætlað magn hverrar afurðar eins nákvæmlega og unnt er ásamt fyrirhug-
uðum löndunardegi og löndunarstað. Er þeim skylt að landa afurðum sínum á Íslandi.

Þá skulu skipstjórar í lok hverrar veiðiferðar og áður en löndun hefst tilkynna viðkomandi 
löndunarhöfn skriflega og á því formi sem Fiskistofa ákveður, um áætlaðan fjölda eininga (t.d. 
kassa og/eða pakkninga) sem landað er af hverri afurð og þunga umbúða hverrar einingar.

Í tilkynningunni skal einnig geta þess hvort einstakar afurðir, aðrar en flök, eru íshúðaðar 
sérstaklega.

Vigtarmaður skal því aðeins draga frá niðurstöðu vigtunar afurða vegna þyngdar umbúða 
og sérstakrar íshúðunar sbr. 3. mgr. 40. gr. hafi tilkynning skipstjóra borist löndunarhöfn. 
Tilkynningar þessar skulu varðveittar hjá löndunarhöfn í samræmi við ákvæði 60. gr. Vigtun 
afurða skv. þessum kafla skal ætíð framkvæmd af starfsmönnum hafnar, sbr. þó 27. gr.

Afurðir skulu vigtaðar þegar við löndun og skal vigtarnótu skilað til löndunarhafnar þegar 
að vigtun lokinni.

Einungis er heimilt að landa hluta af tiltekinni afurð vinnsluskips ef allri framleiðslu til-
tekinna daga er landað ásamt tilheyrandi nýtingarsýnum.

40. gr.
Löggiltur vigtarmaður skal af handahófi velja það úrtak sem vigta skal þannig að það 

gefi sem réttasta mynd af afurðinni. Úrtakið skal miðað við áætlun skipstjóra hvað varðar 
fjölda eininga af viðkomandi afurð og skal vera í samræmi við reglur sem sjávarútvegsráðu-
neytið setur um lágmarksúrtak við vigtun. Með vigtun úrtaks skal finna meðalþyngd hverrar 
einingar í viðkomandi afurð.

Við útreikning á afla skal leggja til grundvallar meðalþunga eininga sem teknar voru í 
úrtak af hverri afurð, þunga umbúða, reglur um ís í umbúðum sbr. 3. mgr. og nýtingarstuðla.

Þegar tekið er tillit til íss í afurðum skal margfalda nettóþunga flaka með 0,98. Heilfrysta 
grálúðu skal margfalda með 0,97, heilfrystan karfa með 0,96 og lausfryst íshúðuð flök skal 
margfalda með 0,95. Um frádrátt vegna íss í öðrum afurðum sem sérstaklega eru íshúðaðar 
fer samkvæmt ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins.

41. gr.
Saltaðar afurðir skulu vegnar skv. ákvæðum 6. gr.
Endurvigtun á saltfiski skal framkvæmd þannig að afurðir sem legið hafa minnst fjóra 

daga í pækli og teljast full pækilsaltaðar (vatnsinnihald minna en 60%) skulu teknar úr 
pæklinum og allt laust salt skal slegið af fiskinum. Vigtun afurða fer fram í samræmi við 
ákvæði II. kafla. Reglur sem sjávarútvegsráðuneytið setur um lágmarksúrtak við vigtun eiga 
ekki við um saltaðar afurðir.

Við útreikning á afla skal leggja til grundvallar meðalþunga eininga sem teknar voru í 
úrtak af hverri afurð, þunga umbúða og nýtingarstuðla.
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42. gr.

Löggiltur vigtarmaður sem annast vigtun á afurðum skipa skv. þessum kafla skal ganga 
frá og gefa út vigtarnótu þar sem eftirtalin atriði koma fram:

1. Nafn skips og skrásetningarnúmer ásamt umdæmisnúmeri.
2. Löndunarhöfn og löndunardagur.
3. Viðtakandi afurða.

4. Fyrir hverja afurð komi eftirtaldar upplýsingar fram:
a) Fjöldi eininga skv. talningu við löndun.
b) Fjöldi eininga í úrtaki.
c) Heildarþungi úrtaks.
d) Nettóþungi úrtaks (heildarþungi að frádregnum þunga bretta, umbúða og íss).
e) Nettóþungi einingar (nettóþungi úrtaks deilt með fjölda eininga í úrtaki).
f) Nettóþungi afurðar (nettóþungi einingar margfaldaður með heildarfjölda eininga).

.
[...]20)

X. kafli
Eldisfiskur

52. gr.
Þyngd fisks sem fangaður er til áframeldis skal ákvörðuð við flutning farms í eldiskví og 

skal beita annarri af eftirfarandi aðferðum:21)

1. Heildarmagn fiska skal vegið með viðurkenndri krókavog.
2. Heildarfjöldi fiska skal talinn og 5% þeirra skulu valin af handahófi en þó að lágmarki 

30 fiskar og að hámarki 200 fiskar og skal það sem þannig er valið vegið með löggiltri 
vog, meðalþyngd fisks fundin og uppreiknuð á heildarfjölda fiska.22)

Farmur telst það magn fiska sem flutt er í einni ferð í eldiskví.23)

Vigtun og talning fiska skal framkvæmd af vigtarmanni sem hlotið hefur löggildingu til 
vigtunar.

Fiskistofa getur heimilað notkun lífmassamælis til ákvörðunar aflamagns. Rekstraraðila 
ber að tilkynna Fiskistofu um aðferð við ákvörðun aflamagns.

Sé fiski safnað í sérstaka kví til geymslu (söfnunarkví) skal skipstjóri á veiðiskipi sem 
losar fisk í söfnunarkví gefa út undirritaða staðfestingu þar sem fram kemur áætlað magn 
afla og skal staðfestingin send á hafnarvog í lok hvers veiðidags til aflaskráningar. Ekki má 
geyma fisk lengur en einn mánuð í söfnunarkví.24)

53. gr.
Skipstjóri fiskiskips og rekstraraðili eldisstöðvar bera ábyrgð á því að afli sé veginn í 

samræmi við reglugerð þessa.
Aðili sem ákvarðar þyngd fisks skal fylla út og undirrita vigtarnótu þar sem eftirfarandi 

atriði skulu koma fram:
1. Rekstrarleyfisnúmer og auðkenni kvíar.
2. Nafn skips og skrásetningarnúmer ásamt umdæmisnúmeri.
3. Dagsetning flutnings fisks.
4. Nafn og kennitala seljanda og kaupanda fisks.
5. Veiðarfæri.
6. Heildarfjöldi fiska og meðalþyngd fiska í úrtaki, sundurliðað eftir tegundum.
7. Aflamagn, sundurliðað eftir tegundum.25)

Vigtarnóta skal send til viðkomandi hafnar strax að vigtun lokinni.
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54. gr.

Við slátrun skal eldisfiskur veginn í samræmi við ákvæði I., II. eða III. kafla reglugerðar 
þessarar eftir því sem við á.

Þó getur Fiskistofa, samkvæmt skriflegri beiðni aðila og að fenginni umsögn hafnaryfir-
valda á viðkomandi löndunarstað, heimilað vigtun eldisfisks, sem landað hefur verið lifandi 
til slátrunar, með öðrum hætti. Slíkt leyfi skal þó því aðeins veitt að innra eftirlit fyrirtækisins 
sé traust auk þess sem vigtunarbúnaður sé löggiltur og vigtun framkvæmd af löggiltum 
vigtarmanni. Áður en leyfi er veitt skal Fiskistofa meta hvort búnaður umsækjanda sé með 
þeim hætti að honum sé unnt að fara í hvívetna að skilyrðum leyfisins. Leyfi sem veitt er 
samkvæmt þessari heimild skal bundið við nafn og kennitölu umsækjanda og veitir leyfið rétt 
til vigurnar á eldisfiski til slátrunar í því húsnæði sem tilgreint er í leyfisbréfi og með þeim 
skilyrðum sem þar er kveðið á um. Leyfið gildir til allt að tveggja ára. Vigtun sem fyrirhuguð 
er á grundvelli þessa leyfis skal tilkynna Fiskistofu með að lágmarki þriggja virkra daga 
fyrirvara og skal í tilkynningu koma fram hve miklu er áætlað að slátra ásamt fisktegund.26)

XI. kafli
Hafnaryfirvöld

55. gr.
Hafnaryfirvöld skulu tryggja að upplýsingar um vigtun landaðs afla, sbr. 9. gr., séu færðar 

í aflaskráningarkerfi Fiskistofu. Skráning afla samkvæmt vigtarnótu vigtunarleyfishafa skal 
fara fram svo skjótt sem verða má og aldrei síðar en einum virkum degi eftir að vigtarnóta 
liggur fyrir hjá viðkomandi höfn.

Berist upplýsingar um endurvigtun frá endurvigtunarleyfishafa ekki til löndunarhafnar 
innan frests sem veittur er til vigtunar skv. 1. mgr. 15. gr. eða berist vigtarnóta frá öðrum 
aðila en þeim sem tilgreindur var sem viðtakandi aflans við vigtun á hafnarvog, gildir vigtun 
á hafnarvog, skv. 6. gr. nema Fiskistofa heimili annað.27)

Berist upplýsingar um nettóvigtun ekki frá heimavigtunarleyfishafa innan frests sem 
veittur er til að skila vigtarnótu sbr. 3. mgr. 22. gr. skal brúttóvigtun gilda sbr. 1. mgr. 22. 
gr. nema Fiskistofa heimili annað.28)

56. gr.
Hafnaryfirvöld á hverjum löndunarstað skulu hafa umsjón með vigtun afla og söfnun 

upplýsinga um landaðan afla. Hafnaryfirvöld skulu hafa umsjón með að þeim reglum sem 
settar hafa verið um vigtun á hverjum löndunarstað sé framfylgt.

Starfsmenn hafnarvoga skulu sannreyna að uppgefin tegund vigtaðs afla sé rétt, m.a. með 
beinni skoðun úrtaks úr lönduðum afla eftir því sem við á. Sama á við varðandi afla sem 
gefinn er upp sem undirmálsafli.

Verði hafnaryfirvöld vör við að brotið sé gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skulu þau 
tilkynna það Fiskistofu.

57. gr.
Hafnaryfirvöld skulu meta hvort upplýsingar sem fram koma á vigtarnótum séu trúverð-

ugar. Telji hafnaryfirvöld upplýsingar sem koma fram á vigtarnótu ótrúverðugar skulu þau 
tilkynna það Fiskistofu.

XII. kafli
Ýmis ákvæði

58. gr. A.
Sé fyrirhugað að flytja út óunninn afla til sölu erlendis sem þegar hefur verið endanlega 

vigtaður og skráður í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, skal útflytjandi (umráðamaður viðkom-
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andi afla) tryggja að áður en afli er settur um borð í flutningsfarið sé tilkynnt til Fiskistofu 
um þau veiðiskip sem veitt hafa umræddan afla og um útflutt aflamagn sundurliðað eftir 
tegundum eins nákvæmlega og unnt er.29)

Við útflutning afla er heimilt að fylla ílát með öðrum tegundum sé magn einstakra tegunda 
það lítið að ekki fylli ílát. Í slíkum tilfellum skal hver tegund vera aðskilin og ílátið merkt 
sérstaklega með upplýsingum um þær tegundir sem í því eru. Aldrei er þó heimilt að flytja 
út þorsk með öðrum tegundum í sama íláti. 30)

58. gr.
Teljist undirmálsafli að hluta utan aflamarks skal honum haldið aðgreindum frá öðrum afla 

og hann veginn sérstaklega. Löggiltur vigtarmaður skal staðfesta á vigtarnótu hversu mikill 
undirmálsafli er í hverri veiðiferð.

Allur undirmálsafli seldur óunninn erlendis reiknast að fullu til aflamarks.

59. gr.
Teljist afli utan aflamarks samkvæmt 9. og 10. mgr. 10.gr. laga nr. 38/1990, með síð-

ari breytingum, skal honum haldið aðgreindum frá öðrum afla og hann veginn sérstaklega. 
Löggiltur vigtarmaður skal staðfesta á vigtarnótu hversu mikill afli þessi er í hverri veiðiferð. 
Skylt er að landa slíkum afla innanlands á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafla 
og skal hann boðinn þar upp. Löggiltur vigtarmaður á uppboðsmarkaði skal fylla út og 
undirrita vigtarnótu þar sem fram koma upplýsingar sem við eiga og tilgreindar eru í 9. gr. 
reglugerðar þessarar. Að sölu lokinni skulu forráðamenn uppboðsmarkaðar standa skil á þeim 
hluta andvirðis, sem rennur til sjóðs, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald 
vegna ólögmæts sjávarafla, með síðari breytingum, í samræmi við ákvæði laga um stjórn 
fiskveiða þar um.

Fari sá hluti afla sem reiknast ekki til aflamarks skips samkvæmt ákvæðum 9. mgr. 10. 
gr. laga nr. 38/1990, með síðari breytingum, yfir 0,5% af uppsjávarafla, eða 5% af öðrum 
sjávarafla eða ef ekki hefur verið farið að ákvæðum 10. gr. greinar við sölu aflans, skal 
Fiskistofa endurreikna aflamarksstöðu skipsins þannig að sá hluti aflans skráist til aflamarks 
viðkomandi skips að fullu.

60. gr.
Fiskistofa getur ákveðið í hvaða formi vigtarnótur skuli vera. Óheimilt er að nota vigtar-

nótur sem eru í öðru formi en Fiskistofa ákveður. Þá getur Fiskistofa gert kröfu um að 
allar vigtanir í vigtunarbúnaði endurvigtunarleyfishafa sem vigtar í sífellu, séu skráðar og 
aðgengilegar eftirlitsmönnum.

Reglur um meðferð og varðveislu bókhaldsgagna gilda um vigtarnótur.

61. gr.
Eftirlitsmönnum Fiskistofu og starfsmönnum hafnaryfirvalda er heimill aðgangur að fiski-

skipum, flutningsförum, fiskverkunum, fiskmörkuðum og birgðageymslum sem nauðsyn-
legur er til að vigta afla eða hafa eftirlit með vigtun hans.

62. gr.
[...]31)
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XIII. kafli
Viðurlög
63. gr. A.

Sigli fiskiskip með afla af miðum til sölu á markaði erlendis, skal útgerð og skipstjóri 
fiski skipsins tryggja að Fiskistofu séu sendar upplýsingar um aflann eigi síðar en 24 klst. 
áður en lagt er af stað.

Fiskistofu er heimilt að veita fiskiskipum leyfi til að afla sem veiddur er úr íslenskum 
deili stofnum sé landað erlendis, sama gildir ef sérstaklega stendur á, t.d. vegna alvarlegrar 
vélarbilunar hjá skipi sem vinnur afla um borð. Innheimta skal kostnað vegna ferðar eftir-
litsmanns til að fylgjast með löndun úr skipinu erlendis, samkvæmt framlögðum reikningum, 
auk kr. 29.000, vegna hvers starfsdags eftirlitsmanns.32)

63. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum, samkvæmt VI. kafla laga nr. 38, 15. maí 

1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum og IV. kafla laga nr. 57, 3. júní 1996, um 
umgengni um nytjastofna sjávar með síðari breytingum. Með mál út af brotum skal farið að 
hætti opinberra mála.

Þá er Fiskistofu heimilt að afturkalla vigtunarleyfi vinnslustöðva, fiskmarkaða eða annarra 
aðila sem fengið hafa vigtunarleyfi, sé ekki af þeirra hálfu farið að ákvæðum reglugerðar 
þessarar. Einnig getur Fiskistofa afturkallað viðurkenningu sína á erlendum uppboðsmarkaði, 
eða svipt aðila leyfi til að annast vigtun afla og skýrslugjöf vegna afla sem fluttur er á markað 
erlendis brjóti hann gegn ákvæðum leyfisbréfs eða reglugerðar þessarar.

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt, að fengnum tillögum Fiskistofu, að svipta uppboðs-
markað fyrir sjávarafla rekstrarleyfi samkvæmt lögum um það efni ef markaður eða þeir sem í 
þágu hans starfa hafa brotið gegn ákvæðum III. kafla laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni 
um nytjastofna sjávar eða reglugerð þessari.

64. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um 

nytjastofna sjávar, laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og 
laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, til þess að öðlast gildi 1. september 2007.33) 
Reglugerð þessi birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma fellur 
úr gildi reglugerð nr. 522 , 18. ágúst 1998, um vigtun sjávarafla með síðari breytingum.

1, 6, 8, 9, 11, 20, 29, 32 Rg. 238/2013

2, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 33 Rg. 651/2007

21, 23, 24 Rg. 893/2007

26 Rg. 114/2008

7, 17 Rg. 5/2010

18 Rg. 152/2012

3, 4, 5, 12, 30 Rg. 610/2013

16 Rg. 641/2013

Sjávarútvegsráðuneytinu, 14. mars 2006.
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Nr. 664, 10. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á fiskveiðiárinu 2013/2014.

1. gr.
Heildaraflaheimildir.

Á fiskveiðiárinu 2013/2014 skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra úthluta aflamarki 
sem nemur allt að 6.824 þorskígildislestum af botnfiski og ráðstafa til stuðnings byggðar-
lögum, þannig:

a. Til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð 
eru veiðum og/eða vinnslu á botnfiski.

b. Til byggðarlaga sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum 
fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum 
og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnuástand í byggðarlögunum. Heimilt er að 
ráðstafa aflaheimildum samkvæmt þessum lið til allt að þriggja ára í senn.

Byggðarlög samkvæmt 1. mgr. eru byggðakjarnar sem liggja að sjó og eru háðir veiðum 
og/eða vinnslu á sjávarafla. Minni byggðarlög teljast byggðarlög með færri íbúum en 2.000, 
miðað við 1. desember 2012.

2. gr.
Skipting aflaheimilda eftir botnfisktegundum.

Aflaheimildir samkvæmt 1. gr. skiptast á eftirgreindar botnfisktegundir, miðað við slægð-
an fisk, þannig: 

Þorskur 4.682 lestir,

ýsa 830 lestir,

ufsi 1.245 lestir og

steinbítur 175 lestir. 

3. gr.
Úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga.

Við úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga skal miðað við að allt að 6.000 þorskígildislest-
um sé ráðstafað til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi 
og háð eru veiðum og/eða vinnslu á botnfiski.

Þá skal miðað við að allt að 2.000 þorskígildislestum sé ráðstafað til byggðarlaga sem 
orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa, sem gerð hafa verið út 
og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnu-
ástand í þeim.

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. skal við útreikning á hlut hvers byggðarlags sá kostur 
ávallt valinn fyrir hvert byggðarlag sem gefur því mestar aflaheimildir samkvæmt útreikningi 
4. gr. A eða samtölu 4. gr. B og C.
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4. gr.

Útreikningur á aflaheimildum til byggðarlaga.
Við útreikning á hve miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags skal leggja til 

grundvallar eftirfarandi forsendur:
 Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir samkvæmt 1. mgr. 3. gr. koma í 

hlut hvers byggðarlags þar sem íbúar eru færri en 2.000 þann 1. desember 2012. Við 
þann útreikning skal gefa hverju byggðarlagi punkta sem fundnir eru þannig:

1. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskafli fiskiskipa hefur mest dregist saman, frá fisk-
veiðiárinu 2003/2004 að telja til fiskveiðiársins 2012/2013, sem hlutfall af 
heildarbotnfiskafla allra byggðarlaga með færri en 2.000 íbúa þann 1. desember 
2012, skal gefa tvo punkta.

2. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskaflaheimildir fiskiskipa frá byggðarlagi hafa mest 
dregist saman, frá fiskveiðiárinu 2003/2004 að telja til fiskveiðársins 2013/2014, 
sem hlutfall af heildarbotnfiskaflaheimildum allra byggðarlaga með færri en 
2.000 íbúa þann 1. desember 2012, skal gefa tvo punkta.

3. Fyrir hvert 0,1% sem vinnsla botnfiskafla í byggðarlagi hefur mest dregist 
saman, frá fiskveiðiárinu 2003/2004 að telja til fiskveiðiársins 2012/2013, sem 
hlutfall af heildarbotnfiskafla sem unninn hefur verið í öllum byggðarlögum 
með færri en 2.000 íbúa þann 1. desember 2012, skal gefa fjóra punkta.

 Ráðuneytið metur hvaða viðmiðunarár er hagstæðast hverju byggðarlagi til 
útreiknings aflaheimilda samkvæmt þessari reglugerð og leggur þar til grund-
vallar tölulegar upplýsingar frá Fiskistofu. Sama fiskveiðiárið skal ávallt lagt til 
grundvallar við mat á öllum þáttum fyrir hvert byggðarlag, sbr. 1.-3. tl. 1. mgr., 
og hafi aukning orðið í einum þætti milli viðmiðunarára kemur hún til frádráttar. 
Samanlagðir punktar vegna samdráttar í einstökum byggðarlögum ráða því hversu 
mikið af aflaheimildum kemur í þeirra hlut samkvæmt þessari grein en skulu 
þó að lágmarki vera 15 þorskígildislestir og að hámarki 300 þorskígildislestir. 
Komi í ljós veruleg breyting á reiknuðum aflaheimildum samkvæmt þessari grein 
skal ráðuneytið kanna, hvort raunverulegar breytingar hafi orðið á útgerð eða botn-
fiskvinnslu í viðkomandi byggðarlagi. Hafi svo ekki orðið er heimilt að halda úthlut-
uðum aflaheimildum samkvæmt þessari grein óbreyttum frá úthlutun fiskveiðiárið 
2012/2013.

 Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggðarlags sam-
kvæmt 2. mgr. 3. gr. Við þann útreikning skal leggja eftirfarandi forsendur til grundvallar: 
Hafi samdráttur í byggðarlagi í vinnslu á rækju, sem veidd er hér við land, verið 
400 þorskígildislestir eða minni frá fiskveiðiárinu 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 eða 2011/2012 að telja til 
fiskveiðiársins 2012/2013 koma aflaheimildir, sem nema 70 þorskígildislestum í þess 
hlut. Hafi samdrátturinn í vinnslu verið meiri en 400 þorskígildislestir en minni en 
1.500 þorskígildislestir í byggðarlagi koma 140 þorskígildislestir í þess hlut. Hafi 
samdráttur í vinnslu verið 1.500 þorskígildislestir eða meiri í byggðarlagi koma 210 
þorskígildislestir í þess hlut.

 Hafi samdráttur í byggðarlagi í vinnslu á skel (hörpudisk og/eða kúfskel), sem 
veidd er hér við land, verið 400 þorskígildislestir eða minni frá fiskveiðiárinu 
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 eða 2011/2012 að telja til fiskveiðiársins 2012/2013 koma aflaheim-
ildir, sem nema 70 þorskígildislestum í þess hlut. Hafi samdrátturinn í vinnslu 
verið meiri en 400 þorskígildislestir en minni en 1.500 þorskígildislestir í byggðar-
lagi koma 140 þorskígildislestir í þess hlut. Hafi samdráttur í vinnslu verið 1.500 
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þorskígildislestir eða meiri í byggðarlagi koma 210 þorskígildislestir í þess hlut. 
Nú sýna útreikningar að aflaheimildir koma einnig í hlut tiltekins byggðarlags sam-
kvæmt A-lið þessarar greinar og skal þá einungis úthluta aflaheimildum til byggðarlags 
á grundvelli þess ákvæðis sem meira gefur, þ.e. A-liðar eða samtölu B- og C- liðar.

 Þegar reiknaður hefur verið út hlutur einstakra byggðarlaga samkvæmt A-lið hér að 
ofan, skal hlutur byggðarlaga með færri íbúa en 400 og sem úthlutað var aflaheim-
ildum á fiskveiðiárinu 2012/2013, og eiga rétt til úthlutunar fiskveiðiárið 2013/2014, 
leiðréttur þannig að ekkert þeirra lækki um meira en 15 þorskígildislestir, milli fisk-
veiðiáranna 2012/2013 og 2013/2014.

5. gr.
Tilkynningar um aflaheimildir.

Ráðuneytið tilkynnir sveitarstjórnum hversu miklar aflaheimildir koma í hlut hvers byggð-
arlags sem undir þær falla.

6. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda fyrir 
fiskveiðiárið 2013/2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. júlí 2013.



86
Nr. 665, 10. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2013/2014.

1. gr.
Almenn skilyrði fyrir úthlutun aflamarks.

Úthluta skal aflamarki til fiskiskipa sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a. Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, 

með síðari breytingum, við lok umsóknarfrests. 
b. Eru skráð í viðkomandi byggðarlagi 1. júlí 2013. 
c. Eru í eigu eða leigu einstaklinga eða lögaðila með heimilisfang í viðkomandi 

byggðarlagi 1. júlí 2013. Miðað skal við lögheimili einstaklinga samkvæmt þjóð-
skrá og heimilisfang lögaðila samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra.

Þetta skilyrði á þó ekki við ef einstaklingur eða lögaðili gera út fleiri en eitt fiskiskip 
sem skráð eru í fleiri en einu byggðarlagi. Í þeim tilvikum er heimilt að úthluta aflamarki 
byggðarlaga til fiskiskipa, sem uppfylla skilyrði a- og b-liðar og eru í eigu eða leigu ein-
staklinga eða lögaðila með heimilisfang í öðru byggðarlagi en umsókn um byggðakvóta 
beinist að, ef þeir stunda einnig útgerð með skip sem skráð eru í því byggðarlagi sem þeir 
hafa heimilisfang í.

2. gr.
Sérstök skilyrði fyrir úthlutun aflamarks innan einstakra byggðarlaga.

Ráðherra getur heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórna að sett verði sér-
stök skilyrði fyrir úthlutun aflamarks í einstökum byggðarlögum er víkja frá eða eru til 
viðbótar hinum almennu skilyrðum enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum 
ástæðum og í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlaga.

3. gr.
Málsmeðferð á tillögum sveitarstjórna, staðfesting o.fl.

Ráðuneytið skal leita eftir afstöðu sveitarstjórna til þess hvort þær óski eftir að setja sér-
stök skilyrði fyrir úthlutun aflamarksins innan einstakra byggðarlaga. Sveitarstjórnir skulu 
hafa fjögurra vikna frest til að senda ráðuneytinu tillögur sínar.

Eftir að tillögur sveitarstjórna hafa borist skulu þær birtar með aðgengilegum hætti, svo 
sem á vefsíðu ráðuneytisins, eigi síðar en sjö dögum áður en tekin verður afstaða til þeirra.

Ef fallist verður á tillögur sveitarstjórna um slík skilyrði staðfestir ráðuneytið tillögurnar, 
auglýsir þær í B-deild Stjórnartíðinda og felur Fiskistofu að úthluta aflamarki byggðarlagsins 
samkvæmt þeim. Berist tillögur sveitarstjórna ekki innan áðurnefnds frests eða ef ráðherra 
fellst ekki á tillögur sveitarstjórna fer um úthlutun aflamarks einstakra byggðarlaga til fiski-
skipa samkvæmt 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum og 
ákvæðum þessarar reglugerðar.

4. gr.
Viðmiðanir um úthlutun aflamarks til einstakra fiskiskipa.

Skipting þess aflamarks, sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðar-
lagsins sem kann að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram 
til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir 
úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2.-3. 
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gr., eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkom-
andi byggðarlags, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildis-
stuðla, í þorskígildum talið innan viðkomandi byggðarlags á tímabilinu 1. september 2012 
til 31. ágúst 2013. Komi minna en 100 þorskígildiskíló í hlut fiskiskips samkvæmt framan-
greindum reglum fellur hlutur til þess niður og skiptist hlutur þess milli annarra fiskiskipa 
frá sama byggðarlagi sem uppfylla skilyrði fyrir úthlutun í samræmi við skiptingu samkvæmt 
úthlutunarreglum.

Afli af fiskiskipum sem landað er í byggðarlagi af bátum sem ekki eru skráðir innan við-
komandi byggðarlags á sama tíma, telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. mgr.

Réttindi til úthlutunar fylgja skipi, nema ef eigandi eða leigutaki fiskiskips, sbr. 1. gr. 
hefur endurnýjað fiskiskip sitt á því viðmiðunartímabili sem fram kemur í 1. mgr. og flutt 
aflahlutdeildir af eldra skipinu yfir á endurnýjaða skipið getur hann í umsókn sinni óskað eftir 
að við úthlutun aflamarks skv. 1. mgr. sé tekið tillit til landaðs afla eldra skips umsækjanda 
í sömu hlutföllum og nemur þeim aflahlutdeildum sem hafa verið fluttar milli skipanna.

Ef fiskiskip er endurnýjað eftir að skipting aflamarks hefur farið fram samkvæmt 1. mgr. 
en áður en uppfyllt hafa verið skilyrði samkvæmt 6. gr. er heimilt að óska eftir að flytja rétt 
til úthlutunar aflamarks af eldra skipinu yfir á endurnýjaða skipið, enda hafi verið gerður 
fyrirvari þess efnis í kaupsamningi eða afsali, hafi skip verið selt á því tímamarki.

5. gr.
Framkvæmd úthlutunar.

Fiskistofa annast úthlutun aflamarks, sem kemur í hlut einstakra byggðarlaga, til fiskiskipa 
og skal auglýsa eftir umsóknum útgerða í a.m.k. tveimur dagblöðum og á vefsíðu Fiskistofu: 
www.fiskistofa.is. Í umsóknum skulu koma fram upplýsingar sem Fiskistofa ákveður og skal 
umsóknum skilað á því formi sem stofnunin ákveður. Umsóknarfrestur skal vera tvær vikur. 
Fiskistofa annast mat og úrvinnslu umsókna og skal svara öllum umsóknum svo fljótt sem 
unnt er.

Ákvarðanir Fiskistofu varðandi úthlutun samkvæmt þessari grein er heimilt að kæra 
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. Kærufrestur er tvær vikur frá tilkynningu 
Fiskistofu um ákvörðun og skal úthlutun ekki fara fram fyrr en að þeim fresti liðnum. Skal 
ráðuneytið úrskurða um kærur innan tveggja mánaða.

6. gr.
Löndun til vinnslu.

Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan 
hlutaðeigandi byggðarlaga á tímabilinu frá 1. september 2013 til 31. ágúst 2014. Aflinn skal 
nema, í þorskígildum talið, tvöföldu magni þess aflamarks sem þau fá úthlutað samkvæmt 
reglugerð þessari. Eigandi fiskiskips skal gera skriflegan samning við fiskkaupanda um magn 
sem landað verður til vinnslu hjá viðkomandi vinnsluaðila, þar sem fram kemur að vinnslu-
aðili skuldbindi sig til að vinna aflann og skal bæjar- eða sveitarstjórn árita samninginn til 
staðfestingar. Úthlutun aflamarks fer fram á grundvelli vigtarnóta sem borist hafa Fiskistofu 
og skal úthlutun til þeirra ekki fara fram nema að því leyti sem það skilyrði er uppfyllt. 
Miða skal við allar botnfiskaflategundir sem gefinn hefur verið út þorskígildisstuðull fyrir. 
Einnig er það skilyrði fyrir úthlutun að ekki hafi verið flutt meira aflamark í þorskígildum 
talið á fiskveiðiárinu 2013/2014 frá viðkomandi fiskiskipum en flutt hefur verið til þeirra 
þegar afhending aflamarks á sér stað. Afla sem boðinn er upp á fiskmarkaði telst ekki hafa 
verið landað til vinnslu samkvæmt þessari grein. Þá er einungis heimilt að meta til viðmið-
unar samkvæmt þessari grein landaðan afla sem ekki hefur áður verið metinn til úthlutunar 
byggðakvóta.
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Með vinnslu skv. 1. mgr. er átt við flökun, flatningu, frystingu, söltun eða herslu.
Ef eigandi eða leigutaki fiskiskips, sbr. 1. gr. hefur endurnýjað fiskiskip sitt eftir að lokið 

er því viðmiðunartímabili sem fram kemur í 1. mgr. 4. gr. en áður en uppfyllt hafa verið 
skilyrði samkvæmt þessari grein og eftirstöðvar á rétti til úthlutunar skv. 5. mgr. 4. gr. verið 
flutt af eldra skipinu yfir á endurnýjaða skipið, sbr. 3. mgr. 4. gr., skal við mat á hvort upp-
fyllt eru skilyrði samkvæmt þessari grein einnig heimilt að miða við landaðan afla beggja 
skipanna í viðkomandi byggðarlagi.

Fiskistofu er heimilt, að fengnu samþykki ráðuneytisins, að afhenda aflamark fiskiskips 
útá afla annars skips í eigu eða leigu sama lögaðila. Jafnframt er heimilt, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, að flytja rétt til úthlutunar aflamarks milli skipa í eigu eða leigu sama lögaðila.

Ráðherra er heimilt, að fengnum rökstuddum tillögum sveitarstjórnar, að víkja frá ákvæð-
um þessarar greinar enda sé það gert á grundvelli málefnalegra og staðbundinna ástæðna. 
Um málsmeðferð og staðfestingu tillagna sveitarstjórna samkvæmt þessari grein skulu gilda 
ákvæði 3. gr.

Fiskistofu er heimilt samkvæmt beiðni útgerðaraðila að úthluta aflamarki fyrir fiskveiði-
árið í fimm áföngum, 1/5 hverju sinni enda séu skilyrði um landað magn til vinnslu sam-
kvæmt ákvæðum þessarar greinar uppfyllt í sama hlutfalli á sama tíma. Hafi skilyrði fyrir 
úthlutun aflamarks til einstakra fiskiskipa á grundvelli reglugerðar þessarar ekki verið upp-
fyllt að fullu í lok þess tímabils sem fram kemur í 1. mgr. þessarar greinar, fellur niður 
réttur til aflamarks í hlutfalli við það sem upp á vantar að skilyrði séu uppfyllt. Takist ekki 
að úthluta öllu aflamarki viðkomandi skips fyrir lok fiskveiðiársins er Fiskistofu heimilt að 
úthluta áunnu aflamarki fiskveiðiársins 2013/2014 á fiskveiðiárinu sem hefst 1. september 
2014, enda hafi viðkomandi skip ekki flutt meira aflamark frá skipinu en til þess í lok fisk-
veiðiársins á undan.

7. gr.
Lágmarksverð.

Verð fyrir afla sem landað er til vinnslu til að uppfylla skilyrði 6. gr. skal ekki vera lægra 
en það verð sem ákveðið er sem viðmiðunarverð af Verðlagsstofu skiptaverðs.

8. gr.
Tryggingar fyrir greiðslum.

Heimilt er eigendum og útgerðum fiskiskipa að krefja vinnslustöðvar um tryggingar fyrir 
greiðslu afla sem landað er í byggðarlögum samkvæmt 6. gr., t.d. í formi bankaábyrgðar.

9. gr.
Framsal.

Framsal aflamarks sem úthlutað er samkvæmt reglugerð þessari er óheimilt en þó skulu 
heimil jöfn skipti á aflamarki í þorskígildum talið. Framsal aflamarks skal þó vera heimilt 
hafi fiskiskip efnt löndunar- og vinnsluskyldu í samræmi við 6. gr.

10. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. júlí 2013.
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Nr. 246, 19. febrúar 2008.

REGLUGERÐ
um vigtun og skráningu meðafla við veiðar á uppsjávarfiski. 

1. gr.
[Reglugerð þessi tekur til íslenskra skipa sem stunda veiðar á kolmunna, loðnu [...]1, 

makríl, norsk-íslenskri síld og íslenskri sumargotssíld og landa afla sínum á Íslandi. Jafnframt 
tekur reglugerð þessi til erlendra skipa sem stunda veiðar innan íslenskrar lögsögu og landa 
afla sínum á Íslandi.]2

2. gr.
Vigtunarleyfishafi sem tekur á móti uppsjávarfiski sbr. 1. gr. til bræðslu, skal taka sýni úr 

afla svo sem mælt er fyrir um í þessari grein. Niðurstaða sýnatöku skal lögð til grundvallar 
við ákvörðun magns og skráningu einstakra tegunda meðafla. 

Fyrir löndun skal skipstjóri tilkynna til vigtunarleyfishafa um áætlað aflamagn. 
Úr hverjum farmi sem er meira en 100 lestir skulu tekin 5 sýni. Hvert sýni skal vega um 

það bil 100 kg. Skulu sýni valin þannig að dregnar skulu út slembitölur fyrir hverja heila lest 
á talnabilinu frá einum til áætlaðs heildarafla. Þegar löndunarvog sýnir útdregna slembitölu 
skulu sýni tekin. 

Sýnin skulu sett í kar og merkt með númeri og þau vegin til að ákvarða heildarþunga 
hvers sýnis. Starfsmenn vigtunarleyfishafa skulu tegundaflokka meðafla, telja fiska af kvóta-
bundnum meðafla tegundum og vigta magn hverrar tegundar í hverju sýni (kari). Magn með-
afla í hverri tegund skal síðan uppreiknað með tilliti til heildarafla hverrar löndunar og skal 
sá meðafli skráður til afla viðkomandi fiskiskips í aflaskráningarkerfi Fiskistofu. 

Við framkvæmd sýnatöku skulu aðferðir og búnaður samræmd milli vinnslustöðva í sam-
ráði við Fiskistofu. 

Allar niðurstöður mælinga skulu skráðar á sérstök eyðublöð sem skulu varðveitt í a.m.k. 
tvö ár. 

3. gr.
Uppsjávarafla sem landað er til vinnslu skal vigta samkvæmt ákvæðum reglugerðar um 

vigtun sjávarafla og skal hver tegund vegin sérstaklega. Fari afli til bræðslu, þrátt fyrir að 
honum hafi verið landað til vinnslu, skal með hann fara samkvæmt ákvæðum 2. gr. 

[Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er vigtunarleyfishafa sem tekur á móti uppsjávarfiski til vinnslu 
heimilt að taka sýni úr afla. Sýni skal tekið úr fyrstu 10 tonnum farms sem landað er, þá skal 
sýni tekið úr hverjum 30 tonnum sem landað er í kjölfarið. Hvert sýni skal vega um það bil 
30 kg og skal það valið af handahófi áður en afli er stærðarflokkaður. Hvert sýni skal vegið 
til að ákvarða heildarþunga hvers sýnis. Starfsmenn vigtunarleyfishafa skulu tegundaflokka 
meðafla, telja fiska af kvótabundnum meðaflategundum og vigta magn hverrar tegundar í 
hverju sýni. Magn meðafla í hverri tegund uppsjávarfisks skal síðan uppreiknað með tilliti 
til heildarafla hverrar löndunar og skal sá meðafli skráður til afla viðkomandi fiskiskips í 
aflaskráningarkerfi Fiskistofu. Á vigtarnótu skulu ennfremur koma fram upplýsingar um 

1 1. gr. rg. 132/2013
2 1. gr. rg. 891/2008
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afdrif hverrar tegundar til vinnslu eða bræðslu. Aðrar tegundir sem flokkast frá við stærðar-
flokkun afla skulu teknar frá og flokkaðar og vigtaðar sérstaklega.]3

4. gr.
Þegar síldartegundir eru blandaðar í afla síldveiðiskipa skal skipstjóri taka sýni úr afla sem 

veiddur er austan 17°00´ V. Sýni skulu tekin úr hverju kasti eða togi og skal sýnatakan fara 
fram fyrir stærðarflokkun afla og framkvæmd þannig að tekið skal eitt 50 sílda sýni úr hverju 
kasti eða togi. Hvert sýni skal aðgreint til tegunda í samræmi við kynþroskastig. Skipstjóri 
skal ávallt tilkynna hlutfall síldartegunda ásamt áætluðu aflamagni til vigtunarleyfishafa fyrir 
löndun. 

Magn hverrar síldartegundar skal síðan uppreiknað með tilliti til heildarafla hverrar 
löndunar og skal hver síldartegund skráð til afla viðkomandi fiskiskips í aflaskráningarkerfi 
Fiskistofu. Allar niðurstöður mælinga skulu skráðar á sérstök eyðublöð sem skulu varðveitt 
í a.m.k. tvö ár. 

5. gr.
Vinnsluskipum sem frysta síld um borð er heimilt að blanda saman í lestum fráflokkaðri 

síld sem ekki er hæf til vinnslu og afskurði sem fellur til við vinnsluna. Sé það gert skal skip-
stjóri, áður en löndun hefst, tilkynna vigtunarleyfishafa um í hvaða lestum fráflokkuð síld og 
afskurður er. Öllum afskurði og fráflokkaðri síld skal landað og sýni tekin til að sannreyna 
magn heillar síldar í samræmi við ákvæði 2. gr. 

6. gr.
Um vigtun uppsjávarafla og meðafla og skráningu hans gilda að öðru leyti ákvæði reglu-

gerðar nr. 224, 14. mars 2006, um vigtun og skráningu sjávarafla, með síðari breytingum. 

7. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 57, 3. júní 1996, 

um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum. Þá er Fiskistofu heimilt að 
áminna vigtunarleyfishafa eða afturkalla leyfi hans til vigtunar ef vigtunarleyfishafi eða 
starfsmenn hans brjóta gegn ákvæðum þessarar reglugerðar í samræmi við ákvæði laga nr. 
57/1996, með síðari breytingum. 

8. gr.
Reglugerð þessi er gefin út samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni 

um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. maí 2008. Frá sama tíma 
eru felldar úr gildi reglugerð nr. 206, 16. mars 2006, um vigtun og skráningu meðafla við 
kolmunnaveiðar og reglugerð nr. 924, 21. október 2005, um vigtun og skráningu norsk-
íslenskrar síldar við veiðar á sumargotssíld. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 19. febrúar 2008.

3 1. gr. rg. 618/2012. Í 2. gr. þeirrar reglugerðar segir: Við framkvæmd sýnatöku skulu aðferðir og búnaður samræmd 
milli vinnslustöðva í samráði við Fiskistofu og skulu allar niðurstöður skráðar á sérstök eyðublöð sem skulu varðveitt 
í a.m.k. tvö ár.
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Nr. 213, 11. mars 2010.

AUGLÝSING
um reglur um lágmarksúrtak og framkvæmd vigtunar við úrtaksvigtun.

1. gr.
Ef vigtun afla fer fram með úrtaksvigtun samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 224, 14. 

mars 2006, um vigtun og skráningu sjávarafla, með síðari breytingum, skal úrtak tekið í 
samræmi við auglýsingu þessa.

2. gr. 
Úrtak skal tekið af handahófi úr aflanum þannig að það gefi sem réttasta mynd af aflanum. 

3. gr. 
Um lágmarksfjölda íláta sem tekin eru í úrtak úr afla hverrar tegundar af ísuðum botn-

fiski eða ísaðri rækju fer skv. þessari grein þegar vigtun er framkvæmd samkvæmt 14. gr. 
reglugerðar nr. 224, 14. mars 2006, um vigtun og skráningu sjávarafla, með síðari breytingum. 

Ílát sem tekin eru í úrtak skulu brúttóvigtuð, þá skal fiskur og ís aðskilin og fiskurinn 
vigtaður úr hverju íláti fyrir sig. Nettóþungi fisks úr ílátum sem tekin eru í úrtak skal lagður 
saman og deilt í með fjölda íláta í úrtaki og þannig fundinn meðalnettóþungi afla hvers íláts í 
úrtaki. Heildarnettóþungi hverrar tegundar skal fundinn með margfeldi meðalnettóþunga afla 
í íláti til úrtaksvigtunar og fjölda fullra íláta að viðbættum nettóþunga afla hverrar tegundar 
úr þeim ílátum sem ekki eru full.

Lágmarksfjöldi íláta sem tekin eru í úrtak. 

Ísaður  
botnfiskur 

Ísuð rækja 

Heildarfjöldi 
íláta með afla 

Stór kör Lítil kör Kassar Kör Kassar 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 2 2 

4 4 4 4 2 3 

5 4 5 5 2 3 

6 5 5 6 2 3 

7 6 6 6 2 3 

8 6 6 7 3 3 

9 6 7 8 3 4 

10 7 7 9 3 4 

11 7 8 9 3 4 

12 8 8 10 3 4 

13 8 9 10 3 4 
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Ísaður  
botnfiskur 

Ísuð rækja 

Heildarfjöldi 
íláta með afla 

Stór kör Lítil kör Kassar Kör Kassar 

14 8 9 11 3 4 

15 9 9 11 3 4 

16 9 10 12 3 4 

17 9 10 13 3 4 

18 9 10 13 3 4 

19 10 11 13 3 4 

20 10 11 14 3 4 

21 10 11 14 3 4 

22 10 11 15 3 4 

23 10 12 15 3 4 

24 11 12 16 3 4 

25 11 12 16 3 4 

26 11 12 16 3 5 

27 11 13 17 3 5 

28 11 13 17 3 5 

29 11 13 18 3 5 

30 12 13 18 3 5 

31 12 13 18 3 5 

32 12 13 19 3 5 

33 12 14 19 3 5 

34 12 14 19 3 5 

35 12 14 19 3 5 

36 12 14 20 3 5 

37 12 14 20 3 5 

38 13 14 20 3 5 

39 13 14 21 3 5 

40 13 15 21 3 5 

41 13 15 21 3 5 

42 13 15 21 3 5 

43 13 15 22 3 5 

44 13 15 22 3 5 

45 13 15 22 3 5 
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Ísaður  
botnfiskur 

Ísuð rækja 

Heildarfjöldi 
íláta með afla 

Stór kör Lítil kör Kassar Kör Kassar 

46 13 15 22 3 5 

47 13 15 22 3 5 

48 13 16 23 3 5 

49 13 16 23 3 5 

50 13 16 23 3 5 

51 14 16 23 3 5 

52 14 16 23 3 5 

53 14 16 24 3 5 

54 14 16 24 3 5 

55 14 16 24 3 5 

56 14 16 24 3 5 

57 14 16 24 3 5 

58 14 16 25 3 5 

59 14 16 25 3 5 

60 14 17 25 3 5 

61 14 17 25 3 5 

62 14 17 25 3 5 

63 14 17 25 3 5 

64 14 17 26 3 5 

65 14 17 26 3 5 

66 14 17 26 3 5 

67 14 17 26 3 5 

68 14 17 26 3 5 

69 14 17 26 3 5 

70 15 17 26 3 5 

71 15 17 27 3 5 

72 15 17 27 3 5 

73 15 17 27 3 5 

74 15 17 27 3 5 

75 15 17 27 3 5 

76 15 17 27 3 5 

77 15 18 27 3 5 
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Ísaður  
botnfiskur 

Ísuð rækja 

Heildarfjöldi 
íláta með afla 

Stór kör Lítil kör Kassar Kör Kassar 

78 15 18 27 3 5 

79 15 18 28 3 5 

80 15 18 28 3 5 

81 15 18 28 3 5 

82 15 18 28 3 5 

83 15 18 28 3 5 

84 15 18 28 3 5 

85 15 18 28 3 5 

86 15 18 28 3 5 

87 15 18 28 3 5 

88 15 18 29 3 5 

89 15 18 29 3 5 

90 15 18 29 3 5 

91 15 18 29 3 5 

92 15 18 29 3 5 

93 15 18 29 3 5 

94 15 18 29 3 5 

95 15 18 29 3 5 

96 15 18 29 3 5 

97 15 18 29 3 5 

98 15 18 29 3 5 

99 15 18 30 3 5 

100 og yfir 15 18 30 3 5 

4. gr. 
Um lágmarksfjölda íláta sem tekin eru í úrtak úr afla hverrar tegundar af ísuðum botnfiski 

fer skv. þessari grein þegar vigtun er framkvæmd á þann veg að hvert kar er brúttóvigtað við 
endurvigtun afla á fiskmarkaði

Aðskilja skal fisk og ís úr þeim ílátum sem valin eru í úrtak og vigta ísinn eða fiskinn. 
Hlutfall íss í úrtaki skal reiknað með eftirfarandi aðferð: Brúttóafli í ílátum, þ.e. afli og ís 
að frádregnum þunga íláta, mínus nettóþungi fisks, þ.e. afli mínus ís, margfaldað með 100, 
deilt með brúttóþunga fisks í ílátum. Nettóþungi afla skal fundinn með því að draga reiknað 
hlutfall íss frá brúttóþunga (afli og ís) hvers fulls íláts að viðbættum nettóþunga afla úr þeim 
ílátum sem ekki eru full.
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Lágmarksfjöldi íláta sem tekin eru í úrtak. 

Ísaður botnfiskur 

Heildarfjöldi 
íláta með afla 

Stór kör Lítil kör Kassar 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

4 3 3 3 

5 3 3 3 

6 3 3 3 

7 3 3 3 

8 4 4 4 

9 4 4 4 

10 4 4 4 

11 4 4 4 

12 4 4 4 

13 4 4 4 

14 4 4 4 

15 4 4 4 

16 4 4 4 

17 4 4 4 

18 og yfir 5 5 5

5. gr. 
Ef afli er geymdur í ískrapa skal vigta allan aflann. Með geymslu í ískrapa er átt við fisk 

sem geymdur er í blöndu af ís (t.d. skelís) og vökva (vatni eða sjó) í vökvaheldu íláti.

6. gr. 
Um lágmarksúrtak við vigtun á hverri tegund afurðar sem unnin er um borð 

í fiskiskipum fer skv. þessari grein. Úrtak skal tekið fyrir hverja tegund afurð-
ar þannig að það gefi sem réttasta mynd af framleiðslunni. Ef afurð er í fleiri 
en einni tegund umbúða, skal vigta sérstaklega afurðina í hverri tegund umbúða. 
Um vigtun á rækju, annarrar en þeirrar skilgreind er í 33. gr. reglugerðar nr. 224, 14. mars 
2006, um vigtun og skráningu sjávarafla, fer samkvæmt ákvæðum þessarar greinar.

Heildarmagn afurðar Lágmarksúrtak

Eitt tonn eða minna Öll framleiðslan eða eitt bretti, eftir því sem við á.

1 til 25 tonn 1 tonn eða 1 bretti, eftir því sem við á.

25 til 50 tonn 2 tonn eða 2 bretti, eftir því sem við á.

50 til 100 tonn 3 tonn eða 3 bretti, eftir því sem við á.

100 tonn og yfir 4 tonn eða 4 bretti, eftir því sem við á.
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7. gr. 

Auglýsing þessi er sett skv. reglugerð nr. 224, 14. mars 2006, um vigtun og skráningu 
sjávarafla, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma er felld úr gildi auglýsing nr. auglýsing. nr. 6, 12. janúar 
2010, um reglur um lágmarksúrtak og framkvæmd vigtunar við úrtaksvigtun.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 11. mars 2010.
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Nr. 666, 11. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalda og sérstaka

þorskígildisstuðla fiskveiðiárið 2013/2014.

I KAFLI 
Fjárhæð, álagning og innheimta veiðigjalda.

1. gr. 
Fiskistofa leggur á almennt og sérstakt veiðigjald samkvæmt reglugerð þessari. Eigandi 

skips við álagningu veiðigjalda er ábyrgur fyrir greiðslu þeirra. Fiskistofa annast innheimtu 
veiðigjalda.

2. gr.
Fjárhæð veiðigjalda.

Á fiskveiðiárinu 1. september 2013 til 31. ágúst 2014 skulu gjaldskyldir aðilar samkvæmt 
lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld, með síðari breytingum greiða veiðigjöld á hvert sérstakt 
þorskígildiskíló, sem hér segir:

a. 9,50 kr. í almennt veiðigjald fyrir hvert sérstakt þorskígildiskíló. Almennt veiðigjald 
á hvert skip skal þó aldrei vera lægra en 5.000 kr.

b. 38,25 kr. í sérstakt veiðigjald á hvert sérstakt þorskígildiskíló í uppsjávarveiðum 
og 7,38 kr. á hvert sérstakt þorskígildiskíló í botnfiskveiðum eins og þessar veiðar 
eru skilgreindar í 3. grein laga nr. 74/2012 um veiðigjöld.

3. gr.
Lækkun sérstaks veiðigjalds.

Álagning sérstaks veiðigjalds á hvern gjaldskyldan aðila samkvæmt reglugerð þessari skal 
vera þannig á fiskveiðiárinu 2013 til 2014 :

a. Af fyrstu 30.000 sérstöku þorskígildiskílóum hvers gjaldskylds aðila greiðist ekkert 
sérstakt veiðigjald.

b. Af næstu 70.000 sérstöku þorskígildiskílóum hvers gjaldskylds aðila greiðist hálft 
sérstakt veiðigjald.

c. Af sérstökum þorskígildiskílóum hvers gjaldskylds aðila umfram 100.000 greiðist 
fullt sérstakt veiðigjald.

Við álagningu sérstaks veiðigjalds skal tekið tillit til réttar til lækkunar gjaldsins sam-
kvæmt reglugerð nr. 838/2012 um tímabundna lækkun sérstaks veiðigjalds samkvæmt ákvæði 
II til bráðabirgða við lög um veiðigjöld, nr. 74/2012, með síðari breytingum.

4. gr. 
Álagning og innheimta veiðigjalda.

Veiðigjöld skulu lögð á við úthlutun aflamarks sem úthlutað er á grundvelli aflahlutdeildar. 
Veiðigjöld á landaðan afla einstakra tegunda, sem ekki eru háðar aflamarki, skulu lögð á 
miðað við 31. ágúst 2014. 

Veiðigjöld vegna aflamarks sem úthlutað er 1. september fellur í gjalddaga með fjórum 
jöfnum greiðslum 1. október 2013, 1. janúar 2014, 1. apríl 2014 og 1. júlí 2014. Taki úthlutun 
aflamarks gildi eftir þann tíma falla gjöldin í gjalddaga við útgáfu tilkynningar um úthlutað 
aflamark. Þó skulu gjalddagar vegna úthlutaðs aflamarks í eftirtöldum tegundum vera sem 
hér segir: 1. apríl 2014 vegna loðnu en 1. júlí 2014 vegna norsk-íslenskrar síldar, kolmunna, 
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úthafskarfa, Barentshafsþorsks, Flæmingjarækju og humars. Gjalddagi veiðigjalda á landaðan 
afla einstakra tegunda sem ekki eru háðar aflamarki og á afla sem veiddur er við strandveiðar 
er 1. október 2014. Gjaldið skal miða við landaðan afla á tímbilinu 1. ágúst 2013 til 31. júlí 
2014 og afla sem fenginn er við strandveiðar á tímabilinu 1. maí 2014 til 31. ágúst 2014. Um 
nánari framkvæmd við innheimtu veiðigjalda fer skv. 14. gr. laga nr. 74/2012 um veiðigjöld, 
með síðari breytingum.

II KAFLI 
Sérstakir þorskígildisstuðlar til útreiknings veiðigjalda.

5. gr.
Sérstakir þorskígildisstuðlar til útreiknings veiðigjalda fyrir fiskveiðiárið 1. september 

2013 til 31. ágúst 2014 eru sem hér greinir:

Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar

Þorskur 1,00 Humar (slitinn) 6,66 Spærlingur 0,12

Ýsa 1,17 Innfjarðarækja 0,87 Trjónukrabbi 0,04

Ufsi 0,66 Úthafsrækja 1,09 Geirnyt 0,11

Gullkarfi 0,79 Litli karfi 0,25 Djúpkarfi 1,21

Langa 0,75 Lýsa 0,47 Beitukóngur 0,48

Keila 0,54 Blálanga 0,67 Kræklingur 0,50

Steinbítur 0,97 Slétti langhali 0,65 Blágóma 0,02

Skötuselur 2,04 Tindaskata 0,13 Búrfiskur 1,99

Grálúða 1,80 Hlýri 1,21 Snarphali 0,26

Skarkoli 0,71 Skata 0,50 Náskata 0,36

Sólkoli 1,75 Háfur 0,63 Sandhverfa 4,04

Langlúra 0,68 Hákarl 0,36 Urrari 0,13

Sandkoli 0,29 Hámeri 1,71 Stinglax 0,20

Skrápflúra 0,18 Gulllax 0,34 Ígulker 0,77

Smokkfiskur 0,09 Lúða 3,47 Sæbjúga 0,20

Síld 0,21 Öfugkjafta 0,44 Rauðmagi 0,47

Loðna 0,13 Gulldepla 0,12 Grásleppa 0,79

Stóra brosma 0,27 Vogmær 0,07 Hvítskata 0,32

Túnfiskur 11,45 Gjölnir 0,20 Kúfskel 0,14

Sérstakir þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2014 til 
útreiknings veiðigjalda eru sem hér greinir:
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Tegund Stuðlar

Norsk-íslensk síld 0,21

Norður-Íshafsþorskur 1,00

Kolmunni 0,10

Úthafskarfi 0,79

Rækja á Flæmingjagrunni 1,30

Rækja á Dohrnbanka 2,22

Makríll 0,23

6. gr.
Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 16. gr. og ákvæði til bráðabirgða I, í lögum nr. 74 
/2012 um veiðigjöld, með síðari breytingum og lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, með 
síðari breytingum og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Reglugerðin 
öðlast þegar gildi. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 11. júlí 2013.
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Nr. 667, 11. júlí 2013.

REGLUGERÐ
um þorskígildisstuðla samkvæmt 19. gr. laga nr.116/2006, 

um stjórn fiskveiða með síðari breytingum fiskveiðiárið 2013/2014.

1. gr.
Þorskígildisstuðlar samkvæmt 19. gr. laga nr.116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari 

breytingum.

2. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2013 til 31. ágúst 2014 eru þessir:

Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar Tegund Stuðlar

Þorskur 1,00 Humar (slitinn) 6,46 Spærlingur 0,11

Ýsa 1,15 Innfjarðarækja 0,85 Trjónukrabbi 0,04

Ufsi 0,82 Úthafsrækja 1,13 Geirnyt 0,10

Gullkarfi 0,89 Litli karfi 0,41 Djúpkarfi 1,09

Langa 0,73 Lýsa 0,51 Beitukóngur 0,47

Keila 0,52 Blálanga 0,67 Kræklingur 0,50

Steinbítur 0,95 Slétti langhali 0,44 Blágóma 0,22

Skötuselur 1,98 Tindaskata 0,13 Búrfiskur 1,96

Grálúða 2,67 Hlýri 1,10 Snarphali 0,32

Skarkoli 0,71 Skata 0,47 Náskata 0,35

Sólkoli 1,51 Háfur 0,68 Sandhverfa 3,43

Langlúra 0,68 Hákarl 0,02 Urrari 0,13

Sandkoli 0,28 Hámeri 1,66 Stinglax 0,59

Skrápflúra 0,19 Gulllax 0,55 Ígulker 0,75

Smokkfiskur 0,09 Lúða 3,11 Sæbjúga 0,19

Síld 0,26 Öfugkjafta 0,43 Rauðmagi 0,45

Loðna 0,14 Gulldepla 0,11 Grásleppa 0,79

Stóra brosma 0,26 Vogmær 0,08 Hvítskata 0,31

Túnfiskur 10,76 Gjölnir 0,48 Kúfskel 0,13

Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2014 eru þessir:
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Tegund Stuðlar

Norsk-íslensk síld 0,33

Norður-Íshafsþorskur 1,00

Kolmunni 0,14

Úthafskarfi 1,25

Rækja á Flæmingjagrunni 1,30

Rækja á Dohrnbanka 4,11

Makríll 0,36

3. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fisk-

veiða, með síðari breytingum og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 11. júlí 2013.
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Í sérprentun þessari eru helstu lög og reglugerðir sem lúta að stjórn fiskveiða á fiskveiðiárinu 2013/2014.
Útgáfa þessi er ætluð til hagræðis. Séu í sérprentun þessari að finna frávik frá texta Stjórnartíðinda víkur texti þessi að sjálfsögðu.




