
Breyting á fæðispeningum: 1

Kaupskrá Félags skipstjórnarmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður. 490.170 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður: 2.828 kr. 5.090 kr.               

Vikukaup:

2.stýrimaður. 408.476 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður: 113.120 kr.                                    

Háseti 326.780 kr

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár

Skipstjóri, 1.stýrimaður 9.803 kr 19.607 kr

2.stýrimaður 8.170 kr 16.339 kr

Háseti 6.536 kr 13.071 kr

Ýmsar greiðslur:

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna 5.212 kr

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: Útgerð skaffar ffar hlífðarföt

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 2.207 kr

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 22.767 kr

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 7.978 kr.

Kaup fyrir einstaka róðra:

Skipstjóri: 22.599 kr

1. stýrimaður 16.998 kr

2. stýrimaður: 14.116 kr Ár: Eftir 10 ár: Eftir 15 ár:

Háseti 11.337 kr Orlof: 10,17% 11,59% 13,04%

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

pr mánuð til frádráttar: 5.460 kr 2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

Frítt fæði Styrktar- og sjúkrasjóður:

1% af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann til viðkomandi stéttarfélags.

Orlofssjóður:

0,25%  í orlofssjóð af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann

til viðkomandi stéttarfélags.

Sektarupphæð vegna brots á kjarasamningi 630.046 kr.

Gildir frá 1. maí 2019

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og rækjuskip 
100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og gerð eru út 
utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og stærri, sem að 
jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og rækjuskip 
100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og gerð eru út 
utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og stærri, sem að 
jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Útgerð skal láta skipverjum fullt fæði í té endurgjaldslaust



Breyting á fæðispeningum: 1

Breyting á kaupliðum: 1,03

Breyting á kauptryggingu: 1,03

Kaupskrá Landssambands íslenskra útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 204.623 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður: 1.181 kr. 2.126 kr.             

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, Vikukaup:

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 170.518 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður: 47.240 kr.       

Háseti: 136.415 kr

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár Yfirvélstjóri: 1.341 kr.         2.414 kr.             

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 4.092 kr 8.185 kr 1.,2. vélstjóri og vélavörður: 1.251 kr.         2.252 kr.             

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður,

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.410 kr 6.821 kr Vikukaup:

Háseti. 2.728 kr 5.457 kr Yfirvélstjóri: 53.640 kr

Ýmsar greiðslur: 1. og 2. vélstjóri: 50.040 kr

Tímakaup undirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra Matsveinn, neta- og bátsmaður: 984 kr 1.771 kr

og vélavarðar: 3.237 kr Háseti: 787 kr 1.417 kr

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 3.042 kr Vikukaup:

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 3.091 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 39.360 kr

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.642 kr Háseti: 31.480 kr

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.736 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns á frystiskipum: 170.728 kr

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.298 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.371 kr Yfirvélstjóri 50.319 kr. 31.449 kr.

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 13.812 kr 1.vélstjóri 37.739 kr. 25.159 kr.

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 110 kr

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 14.137 kr Yfirvélstjóri: 7.560 kr

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi 1.vélstjóri: 5.199 kr

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.955 kr. 2. vélstjóri: 2.835 kr

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Slippfararkaup yfirmanna:

stöðvast lengur en í 5 daga: 3.114 kr Skipstjóri: 7.309 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 15.177 kr 1.stýrimaður: 5.351 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Yfirvélstjóri: 6.099 kr

Skipstjóri: 14.033 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 10.556 kr og vélavörður: 4.644 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 8.766 kr Ár: Eftir 10 ár: Eftir 15 ár:

Háseti: 7.040 kr Orlof: 10,17% 11,59% 13,04%

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

pr mánuð til frádráttar: 2.402 kr 2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

Fæðispeningar: Styrktar- og sjúkrasjóður:

1% af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann til viðkomandi stéttarfélags.

Orlofssjóður:

0,25%  í orlofssjóð af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann

til viðkomandi stéttarfélags.

945 kr

752 kr

570 kr

Nr.2/2005  Gildistími frá 4. maí 2005.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt kjarasamningi LÍÚ og SA við SSÍ og FFSÍ  verða kaupliðir frá 4. maí 2005 sem hér segir. Ath. breytt 
tímakaup vélstjóra sem róa samkvæmt kjarasamningi við SSÍ.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.



Kaupskrá Landssambands íslenskra útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna:

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 204.623 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður:

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður,

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 170.518 kr Skipstjóri,1.og 2.stýrimaður:

Háseti: 136.415 kr

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár Yfirvélstjóri:

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 4.092 kr 8.185 kr 1.,2. vélstjóri og vélavörður:

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður,

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.410 kr 6.821 kr

Háseti. 2.728 kr 5.457 kr Yfirvélstjóri:

Ýmsar greiðslur: 1. og 2. vélstjóri:

Tímakaup undirmanna:

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra Matsveinn, neta- og bátsmaður:

og vélavarðar: 3.237 kr Háseti:

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 3.042 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 3.091 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður:

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.642 kr Háseti:

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.736 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.298 kr Aðalvél: 3000kw og yfir:

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.371 kr Yfirvélstjóri 50.319 kr.

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 13.812 kr 1.vélstjóri 37.739 kr.

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 110 kr

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 14.137 kr Yfirvélstjóri:

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi 1.vélstjóri:

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.955 kr. 2. vélstjóri:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Slippfararkaup yfirmanna:

stöðvast lengur en í 5 daga: 3.114 kr Skipstjóri:

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 15.177 kr 1.stýrimaður:

Kaup fyrir einstaka róðra: Yfirvélstjóri:

Skipstjóri: 14.033 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 10.556 kr og vélavörður:

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 8.766 kr Ár:

Háseti: 7.040 kr Orlof: 10,17%

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

pr mánuð til frádráttar: 2.402 kr 2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

Fæðispeningar: Styrktar- og sjúkrasjóður:

1% af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann til viðkomandi stéttarfélags.

Orlofssjóður:

0,25%  í orlofssjóð af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann

til viðkomandi stéttarfélags.

945 kr

752 kr

570 kr

Nr.1/2005  Gildistími frá 1. janúar 2005.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt kjarasamningi LÍÚ og SA við SSÍ og FFSÍ  hækka kauptrygging og kaupliðiur um 3,0% frá og með 1. janúar 
2005. Fæðispeningar eru óbreyttir. 

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.





Kaupskrá Landssambands íslenskra útvegsmanna

Dagvinna Eftirvinna

1.181 kr. 2.126 kr.             

Vikukaup:

47.240 kr.       

1.341 kr.         2.414 kr.             

1.251 kr.         2.252 kr.             

Vikukaup:

53.640 kr

50.040 kr

Dagvinna Eftirvinna

984 kr 1.771 kr

787 kr 1.417 kr

Vikukaup:

39.360 kr

31.480 kr

á frystiskipum: 170.728 kr

Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

1501-2999 kw

31.449 kr.

25.159 kr.

Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

7.560 kr

5.199 kr

2.835 kr

7.309 kr

5.351 kr

6.099 kr

4.644 kr

Eftir 10 ár: Eftir 15 ár:

11,59% 13,04%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

1% af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann til viðkomandi stéttarfélags.

0,25%  í orlofssjóð af öllum launum fyrir hvern hlutaráðinn mann

Nr.1/2005  Gildistími frá 1. janúar 2005.

Samkvæmt kjarasamningi LÍÚ og SA við SSÍ og FFSÍ  hækka kauptrygging og kaupliðiur um 3,0% frá og með 1. janúar 





Breyting á fæðispeningum: 1

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna:

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 198.663 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður:

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 165.551 kr

Háseti: 132.442 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður:

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.973 kr 7.947 kr Yfirvélstjóri:

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri:

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.311 kr 6.622 kr vélavörður:

Háseti. 2.649 kr 5.298 kr

Ýmsar greiðslur: Yfirvélstjóri:

1. og 2. vélstjóri:

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra vélavörður:

og vélavarðar: 3.143 kr Tímakaup undirmanna:

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.953 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður:

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 3.001 kr Háseti:

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.536 kr

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.598 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður:

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Háseti:

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.231 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.331 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 13.410 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 107 kr Aðalvél: 3000kw og yfir:

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 48.853 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 13.725 kr 1.vélstjóri 36.640 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.811 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri:

stöðvast lengur en í 5 daga: 3.023 kr 1.vélstjóri:

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 14.735 kr 2. vélstjóri:

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 13.624 kr Skipstjóri:

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 10.249 kr 1.stýrimaður:

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 8.511 kr Yfirvélstjóri:

Háseti: 6.835 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður:

pr mánuð til frádráttar: 2.332 kr Ár:

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

945 kr

752 kr

570 kr

Nr.2/2004  Gildistími frá 30. október 2004.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt nýgerðum kjarasamningi LÍÚ og SA við SSÍ og FFSÍ  hækka kauptrygging og kaupliðiur um 4,25% frá og 
með 30. Október 2004. Fæðispeningar eru óbreyttir. Ath. Kaupskrá Nr.1/2004 gildir um félaga í Vélstjórafélagi Íslands.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.





Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Dagvinna Eftirvinna

1.146 kr. 2.063 kr.             

1.146 kr. 2.063 kr.             

Vikukaup:

45.840 kr.       

45.840 kr.       

1.229 kr.         2.212 kr.             

1.146 kr.         2.063 kr.             

1.026 kr.         1.847 kr.             

Vikukaup:

49.160 kr

45.840 kr

41.040 kr

Dagvinna Eftirvinna

955 kr 1.719 kr

764 kr 1.375 kr

Vikukaup:

38.200 kr

30.560 kr

á frystiskipum: 165.755 kr

Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

1501-2999 kw

30.533 kr.

24.426 kr.

Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

7.340 kr

5.048 kr

2.752 kr

7.096 kr

5.195 kr

5.921 kr

4.509 kr

Eftir 10 ár: Eftir 15 ár:

11,59% 13,04%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

2% af öllum launum á móti 2% viðbótarframlagi starfsmanns.

Nr.2/2004  Gildistími frá 30. október 2004.

Samkvæmt nýgerðum kjarasamningi LÍÚ og SA við SSÍ og FFSÍ  hækka kauptrygging og kaupliðiur um 4,25% frá og 
Ath. Kaupskrá Nr.1/2004 gildir um félaga í Vélstjórafélagi Íslands.





Breyting á fæðispeningum: 1

Breyting á kaupliðum: 1,034

Breyting á kauptryggingu: 1,034

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 190.564 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 1.099 kr.

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður 916 kr.

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 158.802 kr Vikukaup:

Háseti: 127.043 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 43.960 kr.       

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður 36.640 kr.       

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.811 kr 7.623 kr Yfirvélstjóri: 1.179 kr.         

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri: 1.099 kr.         

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.176 kr 6.352 kr vélavörður: 984 kr.            

Háseti. 2.541 kr 5.082 kr Vikukaup:

Ýmsar greiðslur: Yfirvélstjóri: 47.160 kr

1. og 2. vélstjóri: 43.960 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra vélavörður: 39.360 kr

og vélavarðar: 3.015 kr Tímakaup undirmanna: Dagvinna

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.833 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 916 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.879 kr Háseti: 733 kr

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.392 kr Vikukaup:

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.411 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 36.640 kr

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Háseti: 29.320 kr

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.140 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns á frystiskipum:

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.277 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 12.863 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 103 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 46.861 kr. 29.288 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 13.165 kr 1.vélstjóri 35.146 kr. 23.430 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.615 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 7.041 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.900 kr 1.vélstjóri: 4.842 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 14.134 kr 2. vélstjóri: 2.640 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 13.069 kr Skipstjóri: 6.807 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 9.831 kr 1.stýrimaður: 4.983 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 8.164 kr Yfirvélstjóri: 5.680 kr

Háseti: 6.556 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður: 4.325 kr

pr mánuð til frádráttar: 2.237 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

945 kr

752 kr

Nr.1/2003  Gildistími frá 1. janúar 2003.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt  gerðardómi sbr. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna skal hækka kauptryggingu og kaupliði 
um 3,4% 1. Janúar 2003. Fæðispeningar eru óbreyttir.



570 kr
3. Skip 12 - 100 brl.3. Skip 12 - 100 brl.



Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Eftirvinna

1.978 kr.             

1.649 kr.             

2.122 kr.             

1.978 kr.             

1.771 kr.             

Eftirvinna

1.649 kr

1.319 kr

124.928 kr

Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Nr.1/2003  Gildistími frá 1. janúar 2003.

Samkvæmt  gerðardómi sbr. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna skal hækka kauptryggingu og kaupliði 





Breyting á fæðispeningum: 1,1704

Breyting á kaupliðum: 1,133

Breyting á kauptryggingu: 1,442

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 184.298 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 1.063 kr. 1.913 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður 886 kr. 1.595 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 153.580 kr Vikukaup:

Háseti: 122.866 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 42.520 kr.       

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður 35.440 kr.       

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.686 kr 7.372 kr Yfirvélstjóri: 1.140 kr.         2.052 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri: 1.063 kr.         1.913 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.072 kr 6.143 kr vélavörður: 952 kr.            1.714 kr.        

Háseti. 2.457 kr 4.915 kr Vikukaup:

Ýmsar greiðslur: Yfirvélstjóri: 45.600 kr

1. og 2. vélstjóri: 42.520 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra vélavörður: 38.080 kr

og vélavarðar: 2.916 kr Tímakaup undirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.740 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 886 kr 1.595 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.784 kr Háseti: 709 kr 1.276 kr

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.280 kr Vikukaup:

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.266 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 35.440 kr

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Háseti: 28.360 kr

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.070 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns á frystiskipum: 120.820 kr

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.235 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 12.440 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 100 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 45.320 kr. 28.325 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 12.732 kr 1.vélstjóri 33.990 kr. 22.660 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.463 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 6.809 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.805 kr 1.vélstjóri: 4.683 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 13.669 kr 2. vélstjóri: 2.553 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 12.639 kr Skipstjóri: 6.583 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 9.508 kr 1.stýrimaður: 4.819 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 7.896 kr Yfirvélstjóri: 5.493 kr

Háseti: 6.340 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður: 4.183 kr

pr mánuð til frádráttar: 2.163 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

945 kr

753 kr

Nr.2/2002  Gildistími frá 1. júní 2002.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt  gerðardómi sbr. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna skal endurskoða FÆÐISPENINGA 
1.júní 2002 og taka mið af matvörulið vísitölu neysluverðs. Fæðispengingar hækka því 1. júní 2002 um 6,4% (m.v. 
vísitöluna 125,9 stig). Aðrir kaupskrárliðir eru óbreyttir.



570 kr
3. Skip 12 - 100 brl.3. Skip 12 - 100 brl.



Breyting á fæðispeningum: 1,1

Breyting á kaupliðum: 1,133

Breyting á kauptryggingu: 1,442

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 184.298 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 1.063 kr. 1.913 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður 886 kr. 1.595 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 153.580 kr Vikukaup:

Háseti: 122.866 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 42.520 kr.      

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður 35.440 kr.      

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.686 kr 7.372 kr Yfirvélstjóri: 1.140 kr.        2.052 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri: 1.063 kr.        1.913 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 3.072 kr 6.143 kr vélavörður: 952 kr.           1.714 kr.        

Háseti. 2.457 kr 4.915 kr Vikukaup:

Ýmsar greiðslur: Yfirvélstjóri: 45.600 kr

1. og 2. vélstjóri: 42.520 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra vélavörður: 38.080 kr

og vélavarðar: 2.916 kr Tímakaup undirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.740 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 886 kr 1.595 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.784 kr Háseti: 709 kr 1.276 kr

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.280 kr Vikukaup:

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.266 kr Matsveinn, neta- og bátsmaður: 35.440 kr

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Háseti: 28.360 kr

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.070 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns á frystiskipum: 120.820 kr

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.235 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 12.440 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 100 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 45.320 kr. 28.325 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 12.732 kr 1.vélstjóri 33.990 kr. 22.660 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.463 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 6.809 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.805 kr 1.vélstjóri: 4.683 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 13.669 kr 2. vélstjóri: 2.553 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 12.639 kr Skipstjóri: 6.583 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 9.508 kr 1.stýrimaður: 4.819 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 7.896 kr Yfirvélstjóri: 5.493 kr

Háseti: 6.340 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður: 4.183 kr

pr mánuð til frádráttar: 2.163 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

888 kr

707 kr

Nr.1/2002  Gildistími frá 1. janúar 2002.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Samkvæmt  gerðardómi sbr. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna hækka kauptrygging og kaupliðir um 
3% þann 1. janúar 2002. Fæðispeningar breytast ekki.



536 kr
3. Skip 12 - 100 brl.3. Skip 12 - 100 brl.



1

1,1

1,4

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 178.930 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 1.032 kr. 1.858 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður 860 kr. 1.548 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 149.107 kr Vikukaup:

Háseti: 119.287 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 41.280 kr.      

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður 34.400 kr.      

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.579 kr 7.157 kr Yfirvélstjóri: 1.107 kr.        1.993 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri: 1.032 kr.        1.858 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 2.982 kr 5.964 kr vélavörður: 924 kr.           1.663 kr.        

Háseti. 2.386 kr 4.771 kr Vikukaup:

Ýmsar greiðslur: Yfirvélstjóri: 44.280 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 36.960 kr

og vélavarðar: 2.831 kr Tímakaup undirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.660 kr Háseti: 688 kr 1.238 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.703 kr Vikukaup:

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.185 kr Háseti: 27.520 kr

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.142 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna á frystiskipum: 117.301 kr

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.010 kr

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.199 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 12.078 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 97 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 44.000 kr. 27.500 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 12.361 kr 1.vélstjóri 33.000 kr. 22.000 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.333 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 6.611 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.724 kr 1.vélstjóri: 4.546 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 13.270 kr 2. vélstjóri: 2.478 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 12.271 kr Skipstjóri: 6.391 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 9.231 kr 1.stýrimaður: 4.678 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 7.666 kr Yfirvélstjóri: 5.333 kr

Háseti: 6.156 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður: 4.061 kr

pr mánuð til frádráttar: 2.100 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

888 kr

707 kr

Nr.1/2001  Gildistími frá 16. maí 2001. Gildir frá 1. október 2001

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Þann 30. juní sl. var kveðinn upp úrskurður gerðardóms skv. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna.  
Kauptrygging og tímakaup hækkar um  40% við undirritun samnings þessa og ný deilitala tímakaups verður 173,33  af 
kauptryggingu háseta og skipstjórnarmanna.  Aðrir launaliðir hækka um 10,0%.
Þann1.janúar 2002 hækka kauptrygging og kaupliðir um 3% og þann 1. janúar 2003 um 3%.



536 kr
3. Skip 12 - 100 brl.



1

1,1

1,4

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna: Dagvinna Eftirvinna

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 178.930 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 1.032 kr. 1.858 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.stýrimaður 860 kr. 1.548 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 149.107 kr Vikukaup:

Háseti: 119.287 kr Skipstjóri og 1.stýrimaður: 41.280 kr.      

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 2. Stýrimaður 34.400 kr.      

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 3.579 kr 7.157 kr Yfirvélstjóri: 1.107 kr.        1.993 kr.        

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 924 kr.           1.663 kr.        

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 2.982 kr 5.964 kr Vikukaup:

Háseti. 2.386 kr 4.771 kr Yfirvélstjóri: 44.280 kr

Ýmsar greiðslur: 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 36.960 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra Tímakaup undirmanna: Dagvinna Eftirvinna

og vélavarðar: 2.831 kr Háseti: 688 kr 1.238 kr

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.660 kr Vikukaup:

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.703 kr Háseti: 27.520 kr

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 3.185 kr

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 4.142 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna á frystiskipum: 117.301 kr

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 2.010 kr

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.199 kr Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 12.078 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 97 kr Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar Yfirvélstjóri 44.000 kr. 27.500 kr.

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 12.361 kr 1.vélstjóri 33.000 kr. 22.000 kr.

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.333 kr. Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 6.611 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.724 kr 1.vélstjóri: 4.546 kr

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 13.270 kr 2. vélstjóri: 2.478 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Skipstjóri: 12.271 kr Skipstjóri: 6.391 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 9.231 kr 1.stýrimaður: 4.678 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 7.666 kr Yfirvélstjóri: 5.333 kr

Háseti: 6.156 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna slysatryggingar og vélavörður: 4.061 kr

pr mánuð til frádráttar: 2.100 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17%

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

888 kr

707 kr

536 kr

Nr.1/2001  Gildistími frá 16. maí 2001. Leiðrétt 29. ágúst

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og 
rækjuskip 100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og 
gerð eru út utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og 
stærri, sem að jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð:
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Þann 30. juní sl. var kveðinn upp úrskurður gerðardóms skv. 2. gr. laga nr. 34/2001 varðandi kjaramál fiskimanna.  
Kauptrygging og tímakaup hækkar um  40% við undirritun samnings þessa og ný deilitala tímakaups verður 173,33  af 
kauptryggingu háseta og skipstjórnarmanna.  Aðrir launaliðir hækka um 10,0%.
Þann1.janúar 2002 hækka kauptrygging og kaupliðir um 3% og þann 1. janúar 2003 um 3%.





1

1,1

1,4

Kaupskrá Landssambands ísl útvegsmanna

Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna:

Yfirvélstjóri: 178.930 kr Dagvinna Eftirvinna

1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 149.107 kr

Yfirvélstjóri: 1.107 kr.      1.993 kr.       

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 924 kr.         1.663 kr.       

Yfirvélstjóri 3.579 kr 7.157 kr Vikukaup

1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 2.982 kr 5.964 kr Yfirvélstjóri: 44.280 kr

1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 36.960 kr

Ýmsar greiðslur:

Fast kaup vélstjóra og vélavarða: 2.831 kr

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.660 kr

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.199 kr

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 12.361 kr

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi Viðbótagreiðslur til vélstjóra á mánuði:

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 4.333 kr.

Aðalvél: 3000kw og yfir: 1501-2999 kw

Yfirvélstjóri 44.000,00 27.500,00

1.vélstjóri 33.000,00 22.000,00

Aukagreiðslur til vélstjóra á skipum sem brenna svartolíu pr mánuð:

Yfirvélstjóri: 6.611 kr

1.vélstjóri: 4.546 kr

2. vélstjóri: 2.478 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Slippfararkaup yfirmanna:

Yfirvélstjóri: 9.231 kr

1. vélstjóri, vélavörður: 7.666 kr

Yfirvélstjóri: 5.333 kr

1. og 2. vélstjóri og vélavörður 4.061 kr

Fæðispeningar: Orlof: 10,17% greiðist á öll laun

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð:

Frá 1.6.2001 1% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

Frá 1.6.2002 2% af kauptryggingu gegn 2% framlagi starfsmanns.

888 kr

707 kr

536 kr

Nr.1/2001  Gildistími frá 10. maí 2001 fyrir vélstjóra

1.0 Skuttogarar, loðnuskip, síldveiðiskip, sem stunda veiðar fjarri heimahöfn, 
línuskip með beitingarvél, rækjuskip, sem frysta aflann um borð og rækjuskip 
100 ruml. og stærri, sem ísa aflann um borð og eru á útilegu og gerð eru út 
utan útgerðarstaðar skipsins. Einnig togbátar 100 rúml. og stærri, sem að 
jafnaði eru 6 daga eða lengur í veiðiferð: 
2.0 Önnur fiskiskip stærri en 100 brl.
3. Skip 12 - 100 brl.

Þann 9. maí sl. var skifað undir nýjan kjarasamning milli Landssambands ísl. útvegsmanna og  Vélstjórafélags 
Íslands. Kauptrygging og tímakaup hækkar um 30% við undirritun samnings þessa.  Aðrir launaliðir hækka um 
10,0% . Kaupskrá nr. 1/1999 gildir áfram óbreytt fyrir skipstjórnarmenn og háseta.





Kauptrygging: Tímakaup yfirmanna:

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri: 127.807 kr Dagvinna Eftirvinna

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, Skipstjóri, 1.og 2.stýrimaður: 646 kr 1.162 kr

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 106.505 kr Vikukaup

Háseti: 85.205 kr Skipstjóri, 1.og 2.stýrimaður: 25840

Yfirvélstjóri: 791 kr 1.424 kr

Starfsaldursálag: 2 ár 3 ár 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 660 kr 1.188 kr

Skipstjóri, 1.stýrimaður og yfirvélstjóri 2.556 kr 5.112 kr Vikukaup

Yfirvélstjóri: 31.640 kr

Matsveinn  1. og 2. vélstjóri, vélavörður, 1. og 2. vélstjóri, vélavörður: 26.400 kr

2.stýrimaður, netamaður og bátsmaður: 2.130 kr 4.260 kr

Háseti. 1.704 kr 3.408 kr Tímakaup undirmanna:

Ýmsar greiðslur: Háseti: 442 kr 796 kr

Fast kaup skipstjóra, stýrimanna, vélstjóra Vikukaup

og vélavarðar: 2.574 kr Háseti: 17.680 kr

Hlífðarfatapeningar yfirmanna: 2.418 kr

Hlífðafatapen. vélstj. og vélavarða í SSÍ: 2.457 kr Mánaðarkaup aðstoðarmanns

Hlífðarfatapen. pr mán. undirmenn: 2.895 kr á frystiskipum: 106.637 kr

Hlífðarfatapen .pr. mán dekkmenn frystitogara: 3.765 kr

Fatapen. háseta, matsv. og netamanna Aukagreiðslur til vélstjóra á

þegar ekki fiskast fyrir kauptryggingu: 1.827 kr skipum sem brenna svartolíu

Kaup fyrir löndun úr togbátum pr. lest: 1.090 kr pr. mánuð.

Aukaþókn. eins háseta á línubát pr. mán.: 10.980 kr Yfirvélstjóri: 6.010 kr

Aukaþókn. landformanns á línubát pr. lest: 88 kr 1.vélstjóri: 4.133 kr

Aukaþóknun sem skiptist jafnt milli áhafnar 2. vélstjóri: 2.253 kr

ef róið er með tvöfalda línu, pr.róður: 11.237 kr Slippfararkaup yfirmanna:

Dagpeningar þegar farið er í tvær samliggjandi Skipstjóri: 5.810 kr

veiðiferðir utan ísl. lögsögu: 3.939 kr. 1.stýrimaður: 4.253 kr

Dagpeningar matsveina í erl. höfn, þegar skip Yfirvélstjóri: 4.848 kr

stöðvast lengur en í 5 daga: 2.476 kr 2. stýrimaður,1. og 2. vélstjóri

Fastkaup matsmanns/vinnslustj. á frystiskipum: 12.064 kr og vélavörður: 3.692 kr

Kaup fyrir einstaka róðra: Orlof: 10,17%

Skipstjóri: 11.155 kr

1. stýrimaður og yfirvélstjóri: 8.392 kr

Matsveinn  1. vélstjóri, vélavörður og 2. stýrimaður: 6.969 kr

Háseti: 5.596 kr


