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Uppsjávarsamningur 
 

Upplýsingar um skip og útgerð 
 

_________________________________ ________________________________ 

Skipaskrárnúmer    Nafn skips 

      

_________________________________ ________________________________ 

Kennitala útgerðar    Nafn útgerðar 

      

_________________________________ _________________________________ 

Netfang     Sími 

 

 

Samningur fyrir veiðar á _____________ 

Forsendur 

 
Afurðir eru alla jafna óseldar þegar aðilar semja um verð til grundvallar uppgjöri áhafnar. Er því um áætlun á 

skilaverði afurða að ræða, sem byggir á mati útgerðar. Í mati þessu skal taka mið af áætluðu markaðsverði 

afurða, efnainnihaldi hráefnis og gengi gjaldmiðla á hverjum tíma. Verð tekur einnig breytingum út frá gæðamati, 

t.d. átuskemmdum, losi, blóðblettum, ferskleika og saltinnihaldi. Verð miðast því við að meðferð á afla sé eins og 

best verður á kostið. Er þá m.a. litið til togtíma, frágangs, kælingar, efnisnotkunar og fylgni við leiðbeiningar 

útgerðar. 

____________________________________________________ 

 

Verð til frystingar 

Verð á kg. upp úr sjó skal vera sem næst _____% af áætluðu skilaverði afurða hverju sinni miðað við 

nýtingu þeirrar vinnslu sem hráefnið fer í (ekki skal reikna inn yfirvigt). 

Vinnsluflokkur  Verð á kg 
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Verð til bræðslu 

Verð á hvert kg. upp úr skipi skal vera sem næst ______% af áætluðu skilaverði afurða mjöls 

og lýsis á hverjum tíma og tekur breytingum eftir því sem þurrefnis- og fituinnihald fisksins 

breytist. 

☐ Afskurður og hrat sem til fellur við vinnsluna reiknast inn í meðalverð til frystingar upp úr 

sjó m.v. ______% af verði á kg. upp úr sjó til bræðslu. 

☐ Afskurður og hrat sem til fellur við vinnsluna reiknast ekki inn í meðalverð til frystingar 

 

Gildistími, uppsagnarfrestur og atkvæðagreiðsla 

Gildistími samnings er __________ til __________  

Eldri samningur fellur úr gildi.  

Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 7 dagar. 

Niðurstaða atkvæðagreiðslu. Samþykkt _____ af _____.  

 

Athugasemd frá áhöfn: 

_____________________________________________________________________ 

 

Undirritun 

Með undirritun minni staðfesti ég að upplýsingar í þessum fiskverðssamningi eru réttar 

samkvæmt minni bestu vitund og samkvæmt skilyrðum laga og kjarasamninga. 
 

Ég samþykki með undirskrift minni vinnslu og meðferð á þeim upplýsingum sem henni fylgja. Verðlagsstofa mun 

fylgja gildandi lögum og reglum sem um meðferð slíkra upplýsinga gilda. 

 

F.h. útgerðar     F.h. áhafnar 

 

____________________  ___________ ____________________  ____________ 

Nafn kennitala Nafn kennitala  

 

 

 

Verðlagsstofa bendir á að ekki er hægt að framselja aflamark til viðkomandi skips nema að fyrir liggi samningur 

milli skipverja og útgerðar um fiskverð. Þessi fiskverðssamningur skal fullnægja þeim kröfum sem Verðlagsstofa 

setur hverju sinni. Sjá nánar lög nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og 

útvegsmanna, 4. gr. og 6. gr. a. 
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