
Fundarstjóri og góðir gestir. 

Skilar um 40% útflutningstekna þjóðarinnar
Veitir tæpum 5% atvinnu

 

Fiskveiðar og fiskvinnsla hafa í gegnum tíðina verið ein aðal útflutningsgrein 
Íslendinga og verið undirstaðan í útflutningstekjum þjóðarinnar og skilar nú um 
40% útflutningstekna og veitir tæpum 5% atvinnu. Fiskveiðilögsagan er því ein 
mikilvægasta auðlind þjóðarinnar og í raun það sem við byggjum velferð okkar á. 
Því gefur það auga leið að við verðum að nýta þessa auðlind eins vel og við getum 
til hagsældar fyrir alla íbúa þessa lands en ekki fáa útvalda. 

Frá því að núverandi kvótakerfi var sett á fyrir yfir 20 árum hafa verið stöðugur 
ágreiningur um hvernig stjórnun fiskveiða ætti að vera háttað. Hvað sé réttlátt og 
sanngjarnt, hvað skapi mestu verðmætin, hvernig við nýtum auðlindina sem best. 



Lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð í heild með það að markmiði að:
a) stuðla að vernd fiskistofna
b) stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar
c) treysta atvinnu
d) efla byggð í landinu
e) skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar
f) leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára tímabili í 
samræmi
við stefnu beggja flokka.

 

Þeir flokkar er nú sitja í ríkisstjórn lögðu á það áherslu í kosningabaráttu sinni að 
nú yrðu gerðar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu og í stjórnarsáttmálanum 
segir orðrétt. 

Endurskoðun laga um fiskveiðar 
Lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð í heild með það að markmiði að: 
a) stuðla að vernd fiskistofna 
b) stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar 
c) treysta atvinnu 
d) efla byggð í landinu 
e) skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar 
f) leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára tímabili í 
samræmi við stefnu beggja flokka. 
 

Þetta eru loforðin og það sem menn voru kosnir útá. 

Nú er komið fram í september 2011 og fyrir alþingi liggur frumvarp til laga um 
stjórn fiskveiða. 

  



Í athugasemdum með frumvarpinu er lögð á það áhersla að frumvarpið sé unnið 
með hliðsjón af skýrslu vinnuhóps um endurskoðun á stjórn fiskveiða sem lokið 
var í september 2010. Er það skoðun SFÚ að sú skýrsla hafi verið þess eðlis að 
engin efnisleg niðurstaða hafi verið af störfum vinnuhópsins þó svo að mikill 
meirihluti meðlima hópsins hafi verið sammála því að svonefnd samningaleið yrði 
farin. Hins vegar ef skýrslan er lesin ásamt sérálitum og bókunum hvers og eins í 
hópnum má ljóst vera að samningaleiðin var ekki útfærð né heldur voru menn 
sammála um hvað samningaleiðin innifæli. Samningaleiðin var því að mati SFÚ í 
besta falli orð án skilgreindrar merkingar. 
 
Engu að síður má benda á að ef umrædd skýrsla vinnuhópsins er grunnurinn að 
þessu samkomulagi er ámælisvert að litið skuli framhjá sameiginlegri bókun SFÚ, 
Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, Sjómannasambands Íslands og VM-
Félags vélstjóra og málmtæknimanna er varðar fjárhagslegan aðskilnað milli veiða 
og vinnslu og að markaðsverð verði látið ráða í beinum viðskiptum með fisk, en 
bókunina má finna á bls. 83 í skýrslunni. Eru það forkastanleg vinnubrögð að mati 
SFÚ að þetta álit skuli algerlega hunsað í frumvarpinu þar sem það er eina sérálitið 
sem einhver samstaða var um í hópnum. 
 
Ennfremur átelur SFÚ að í frumvarpinu skuli ekki tekið á einum alvarlegasta galla 
núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis, þ.e. þeirri samkeppnislegu mismunun í 
fiskvinnslu sem SFÚ telur afleiðingu af núverandi löggjöf um stjórn fiskveiða 
ásamt lögum um verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og 
útvegsmanna. (lög nr. 13/1998).  
 
Að mati SFÚ er frumvarpið í heild sinni illa unnið og algerlega litið framhjá því að 
um er að ræða eina stærstu auðlind þjóðarinnar sem nýta þarf af skynsemi og með 
það að markmiði að hámarka arð þjóðarinnar í heild af auðlindinni. Frumvarpið 
endurspeglar fyrst og síðast landsbyggðapólitík, valdagræðgi og vernd 
sérhagsmuna ásamt óhóflegu valdframsali til ráðherra. 
 
Í umsögn SFÚ við frumvarpið var aðeins stiklað á stóru í athugasemdum, er það 
skoðun SFÚ að frumvarpið í heild sé svo mein gallað að eðlilegast væri að leggja 
það til hliðar í heild sinni og hefja vinnuna að nýju. Betur sé heima setið en af stað 
farið í þessu tilviki. 
 

Það er ansi fátt í þessu frumvarpi sem er í einhverjum takti við stjórnarsáttmálann í 
það minnsta. 



Nei. Sjávarútvegur er engin geimvísindi og lýtur öllum 
sömu lögmálum og gilda í öðrum viðskiptum.

 

Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda SFÚ hafa í gegnum tíðina bent á alvarlega 
ágalla í núverandi fiskveiðistjórnun en því miður talað fyrir daufum eyrum 
stjórnmálamanna úr hinum ýmsu flokkum, eru núverandi valdhafar og fyrrverandi 
undir sama hattinn settir í því heyrnarleysi. 

Virðast misvitrir stjórnmálamenn ekki undir nokkrum kringumstæðum geta áttað 
sig á þeirri einföldu staðreynd að um sjávarútveg gilda öll sömu lögmál og í 
annarri starfssemi. Þar gilda markaðslögmál, samkeppnissjónarmið. ÖLL sömu 
lögmál og í öðrum viðskiptum. Virðast þeir heldur ekki geta gert sér grein fyrir því 
að það eru þeir sem eru kjörnir á alþingi og það er í þeirra verkahring að setja 
reglurnar og skapa greininni eðlilegt umhverfi. 



Þeir sem eru hæfastir til þess og geta skilað sem 
mestum arði og gjaldeyristekjum, bæði til 
fyrirtækjanna sjálfra og til samfélagsins í heild.

Ekkert samasemmerki á milli þess að vera góður í 
veiðum og góður í vinnslu!!!

 

Í fiskveiðum á það að vera skilyrði að þeir veiði sem eru hæfastir til þess og geta 
skilað sem mestum arði og gjaldeyristekjum, bæði til fyrirtækjanna sjálfra og til 
samfélagsins í heild. 

Í fiskvinnslu eiga sömu skilyrði að gilda.  

Í núverandi kerfi eru þessi skilyrði hinsvegar aukaatriði og í augum margra 
sjálfgefið að þeir sem veiði eigi að hafa forgang að vinnslu. Það er ekkert sem segir 
það að þeir sem eru hæfastir til að veiða séu einnig hæfastir til þess að vinna fisk. 

Einn alvarlegasti gallinn í núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi að mati SFÚ er sú 
samkeppnislega mismunun sem leiðir af núverandi löggjöf um stjórn fiskveiða. 
Þ.e. að aðilar sem hafa á höndum bæði veiðar og vinnslu geti fénýtt aflaheimildir á 
ýmsan hátt til niðurgreiðslu á hráefni í sínar eigin vinnslur. 

Við skulum líta á eitt tilbúið dæmi sem heimfæra má á ýmis fyrirtæki er stunda 
bæði veiðar og vinnslu. 

Við tökum tvö skip, með nákvæmlega sömu aflaheimildir, nákvæmlega sama 
kostnað, nákvæmlega eins á allan hátt, nema annað landar á markað en hitt á 
verðlagsstofuverði í eigin vinnslu. 



Veiðiheimildir – slægður fiskur – verðlag júní 2011

Tegund/magn Verðlagsstofuverð Markaðsverð

Þorskur 3000 tonn 271 322

Ýsa 300 tonn 213 298

Ufsi 300 tonn 132 205

 

 

Hvert er þá aflaverðmætið í heild? 

Aflaverðmæti í heild

Útgerð A Útgerð B

Tegund/magn Verðlagsstofuverð Markaðsverð

Þorskur 3000 tonn 813 milljónir 966 milljónir

Ýsa 300 tonn 63,9 milljónir 89,4 milljónir

Ufsi 300 tonn 39,6 milljónir 61,5 milljónir

Samtals 916,5 milljónir 1.116,9 milljónir

Mismunur 200,4 milljónir

 



Útgerð A er því að sýna rúmlega 200 milljónum lakari tekjur en útgerð B. Og við 
skulum átta okkur á því að hér er aðeins um að ræða einn togara eða svo, hjá 
stórum útgerðum og vinnslum geta þetta því orðið mikið hærri tölur. 

Hvor útgerðin greiðir þá hærri laun til sjómanna, skatta til ríkisins, útsvar til 
sveitarfélagsins og hafnargjöld? 

Hvor útgerðin er að sýna rétta afkomu? 

Hvor útgerðin er þá þjóðhagslega hagkvæmari á þessum tímapunkti? 

Hvor útgerðin getur greitt fyrir afnot af auðlindinni? 

Ég held að hvert mannsbarn hér inni að frátöldum stjórnmálamönnum geti komist 
að réttri niðurstöðu með það. 

Vinnsla A Vinnsla B

Hráefniskostnaður 916,5 milljónir 1.116,9 milljónir

Mismunur 200,4 milljónir

Á hvern 
vinnsludag

1.1 milljón

Á hvers 
starfsmann/dag

32 þúsund

 

En svo er að vinna aflann. Vinnsla A kaupir af sinni útgerð, Vinnsla B kaupir af 
markaði. 

Lítil vinnsla með 35 manns í vinnu vinnur u.þ.b. 20 tonn af hráefni á dag, hún væri 
því 180 daga að vinna þetta hráefni. 

 



Að því gefnu að hvor vinnsla fyrir sig hafi af vinnslunni sama kostnað að öðru leiti 
en af hráefnisverði má sjá að vinnsla A hefur ákveðið samkeppnislegt forskot á 
Vinnslu B. 

Hún getur selt afurðirnar á sama verði á vinnsla B 

Hún getur notað mismuninn og keypt hráefni á mörkuðum fyrir mismuninn. 

Hún getur líka undirboðið vinnslu B á erlendum mörkuðum. 

Eða hún getur selt eigin sölusamtökum (erlendu fyrirtæki) afurðir á lægra verði og 
tekið út 200 milljóna mismuninn erlendis ef það er skattalega hagkvæmara. 

Svigrúmið er í það minnsta talsvert og samkeppnislegt forskot samstæðu A er 
umtalsvert þó svo að stjórnmálamenn séu blindir á það. 

Kannski má segja að í heiðarlegum heimi þá jafni dæmið sig út að mestu og það er 
alveg ljóst engu að síður að ef báðir aðilar selja á sama verði til útlanda verða til 
sömu útflutningstekjur. En búum við í heiðarlegum heimi?? 

Hinsvegar stendur alltaf eftir að hafnargjöldin í dæmi A verða lægri og laun til 
sjómanna í dæmi A verða alltaf lægri. 

Já vel á minnst....hvar eru sjómenn í þessari baráttu? 



Eiga ekki þeir sem eru hæfastir til fiskvinnslu og geta skilað sem 
mestum arði og gjaldeyristekjum, bæði til fyrirtækjanna sjálfra 
og til samfélagsins í heild að vinna aflann?

Er ekki miklu hreinlegra að nýta auðlindina til fulls og láta styrki 
til byggðalaga fara beint í gegnum ríkissjóð í stað þess að 
sjómenn og vinnslan greiði kostnaðinn?

 

Háttvirtur Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason réttlætti í viðtali 
við Grétar Mar á Útvarpi Sögu þessa tilhögun með því að mikilvægt væri að útgerð 
og vinnsla væri á sömu hendi til að fiskurinn yrði unninn í heimabyggð. Hann vill 
því nýta eina mikilvægustu auðlind þjóðarinnar til að styrkja byggð í landinu á 
kostnað sjómanna og fiskvinnslu.  

Eiga ekki þeir sem eru hæfastir til fiskvinnslu og geta skilað sem mestum arði og 
gjaldeyristekjum, bæði til fyrirtækjanna sjálfra og til samfélagsins í heild að vinna 
aflann. 

Er þá ekki miklu hreinlegra að nýta auðlindina til fulls og láta styrki til byggðalaga 
fara beint í gegnum ríkissjóð? 

Og ef atvinnumálin eru ráðherra svona hugleikin hvernig stendur þá á því að hann 
hefur ekkert beitt sér fyrir því að stöðva útflutning á óunnum afla ? 



Meðal brýnna aðgerða:
Knýja á um frekari fullvinnslu afla hérlendis með því m.a. 
að skoða hóflegt
útflutningsálag á fisk og/eða að óunninn afli verði settur á 
innlendan markað.

Bráðaaðgerðir gegn atvinnuleysi:
Nú þegar hefur ríkisstjórnin ráðist í brýnar aðgerðir til að
sporna við atvinnuleysi sem skila eiga 6000 ársverkum á 
næstu mánuðum og misserum. 

 

Það má benda aftur á stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem nú situr en þar segir: 

Meðal brýnna aðgerða: 

Knýja á um frekari fullvinnslu afla hérlendis með því m.a. að skoða hóflegt 
útflutningsálag á fisk og/eða að óunninn afli verði settur á innlendan markað. 

Eitthvað lítilsháttar útflutningsálag var sett á en betur má ef duga skal…. 

Í liðnum 
Bráðaaðgerðir gegn atvinnuleysi í stjórnarsáttmálanum er klausan 
Nú þegar hefur ríkisstjórnin ráðist í brýnar aðgerðir til að sporna við atvinnuleysi 
sem skila 
eiga 6000 ársverkum á næstu mánuðum og misserum.  
 
Eitthvað virðist djúpt á þessum 6000 ársverkum…. 



500 störf x 155.000 kr. á mán=  930 milljónir
1000 afleidd störf x 155.000 kr. á mán= 1.860 milljónir

Lækkun greiðslna atvinnutryggingasj. 2.790 milljónir

Hækkun útflutningsverðm. 25% 3.000 milljónir.

Þjóðhagslegur ávinningur lágmark 5.790 milljónir.

 

SFÚ hefur margoft bent stjórnvöldum á og án nokkurs árangurs að einfalt sé að 
fjölga störfum á Íslandi með því einu að vinna afla sem veiddur er við 
Íslandsstrendur hér heima. Þjóðhagslegur ávinningur af því er umtalsverður. Og 
brýnt í núverandi atvinnuástandi að við einbeitum okkur að því að skapa störf hér á 
Íslandi en ekki í Bretlandi. 

Til mikils er að vinna, og ef við vinnum 35 – 40 þús tonnum meira af afla hér 
heima þá er þjóðhagslegur ávinningur umtalsverður. 

 



Alþingismenn – ábyrgðin er ykkar!!!

 

Það er ljóst að það er brýnt að gera breytingar og kominn tími til að það fólk sem 
kosið var á alþingi í síðustu kostningum fari að vinna vinnuna sína og standi við 
gefin loforð. Það er ábyrgð sem fylgir störfum alþingismanna, þeim ber skylda til 
að setja réttlátar leikreglur og það er þeirra og engra annarra að setja þær. Það 
frumvarp sem nú liggur fyrir er ónýtt. Um það eru flestir ef ekki allir nema þeir 
sem á alþingi sitja sammála.  



!Líta verður á sjávarútveg í víðara samhengi en áður
hefur verið gert.
!Bæta þarf samkeppnisumhverfið.
!Koma á fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu.
!Allur fiskur veiddur í íslenskri lögsögu á að vera 
boðinn til sölu á Íslandi.
!Sköpum störf á Íslandi í stað starfa í Bretlandi.

 

Það er mat SFÚ að við gerð nýs frumvarps þurfi að líta á sjávarútveg í víðara 
samhengi en áður hefur verið gert. 

Bæta þarf samkeppnisumhverfið. 

Koma á fjárhagslegum aðskilnaði veiða og vinnslu. 

Bjóða allan fisk sem veiddur er íslenskri lögsögu til sölu á Íslandi. 

Skapa störf á Íslandi í stað starfa í Bretlandi.  



Setji sig inní málin og horfi á þau frá öllum hliðum
Setji hagsmuni þjóðarinnar í heild ofar sérhagsmunum 
örfárra aðila
Starf þingmanns er að gæta hagsmuna heildarinnar
Lágmarkskrafa að þingmenn hafi betra minni en 
gullfiskar 
Gleymi því ekki út á hvað þeir voru kosnir, hverjar 
skyldur þeirra eru og hvaða ábyrgð þeir bera

 

Og að lokum smá áminning til Þingmanna.. 

Setjið ykkur inní þau mál sem til umfjöllunar eru og horfið á þau frá öllum hliðum. 

Setjið hagsmuni þjóðarinnar í heild ofar sérhagsmunum örfárra aðila. 

Munið að starf þingmannsins era ð gæta hagsmuna heildarinnar. 

Gleymið ekki hverju þið lofið, út á hvað þið voruð kosin, hverjar skyldur ykkar eru 
og hvaða ábyrgð þið berið. 

Ef þið getir ekki haft þetta í huga er kannski komin tími til að þið gefið öðrum 
tækifæri til að finna lausnir og koma á sátt um stjórn fiskveiða milli þjóðar, 
útgerðaraðila og vinnsluaðila. 

 


