
S
pillingin í stærsta atvinnuvegi 
þjóðarinnar er slík að ótrúlegt 
verður að telja. Almenningur 
gerir sér engan veginn grein fyrir 
því hvernig málum í sjávarútvegi 

er háttað og hve misjafnt er skipt þeirri köku, 
sem til skiptanna er.

Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda, 
SFÚ, voru stofnuð fyrir rúmum 20 árum. Þau 
eru hagsmunasamtök sem hafa barist fyrir 
réttlæti í verðlagningu á fiski og að allir sem 

starfa í þessari lykilat-
vinnugrein þjóðarinnar 
sitji nokkurn veginn við 
sama borð.

Grunnur að fiskmörk-
uðum var lagður á níunda 
áratug síðustu aldar. Fisk-
markaðirnir voru síðan 
stofnaðir hver af öðrum 
upp úr 1987 og voru mikl-
ar vonir bundnar við 

þeirra innkomu. Með þeim átti að koma  
verðlagsmálum í fullkomna sátt. Óhætt 
er að segja að við innkomu fiskmarkaða 
komu margar stórútgerðir og útgerðarfélög 
myndarlega að verkefninu og til að byrja 
með seldu þessi fyrirtæki talsvert af fiski 
inn á markaði. Opinn markaður blómstraði  
og sprotafyrirtæki spruttu upp. Á þessum 
tíma urðu til virkilega stór og framsæk-
in fyrirtæki  sem hösluðu sér völl á nýjum 
mörkuðum sem fram til þess tíma voru 
vannýt auðlind fyrir íslenska þjóðarbúið. Á 
þessum tíma vorum við Íslendingar rétt 

að komast út úr höftum sem höfðu þvælst 
alvarlega fyrir nýjungum í sölu sjávarafurða 
og sókn inn á nýja markaði.

Íslensk stjórnvöld á 9. áratug síðustu aldar 
bundu miklar vonir við stofnun fiskmarkaða 
og ljóst er að ráðamenn á þeim tíma gerðu sér 
enga grein fyrir því hvernig þróun fiskmark-
aða á Íslandi yrði þegar fram liðu stundir.

Þeir sáu ekki fyrir að innan við 20 prósent 
af verðmætustu bolfisktegund þjóðarinn-
ar yrðu seld í gegnum fiskmarkaði árið 2016. 
Þeir sáu ekki fyrir að þetta hlutfall færi hrað-
minnkandi. Þetta er hins vegar það sem er að 
gerast þegar skoðuð er þróun síðustu ára. Nú 
er svo komið að segja má að fiskmarkaðir séu 
notaðir sem affall til að losa stórútgerðina við 
þær aukategundir afla sem hún telur sig ekki 
hafa not fyrir í eigin vinnslu.

En, hvers vegna er svona fyrir okkur 
komið? 

Svarið er ofureinfalt. Hér þrífst mikil spill-
ing! Þetta eru stór orð en þau eru því miður 
sönn. Stjórnmálamenn eru þátttakendur í 
spillingunni og virðast vera keyptir um leið 
og þeir komast til valda. Þessi orð mín kalla á 
útskýringar.

Ég tók þátt í svonefndri sáttanefnd sem 
stundum var kölluð nefndin sem öllu skyldi 
breyta. Þetta var í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu 
Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar. 
Á þessum tíma höfðum við gengið í gegnum 
mesta hrun sem yfir okkar þjóð hefur dunið,  
allt í heljar greipum og stóð ekki steinn yfir 
steini. Jóhanna og hennar flokkur fékk það 
hlutverk að stýra hinni svonefndu sátta nefnd 

og Guðbjartur Hannesson heitinn fékk það 
hlutverk.

Lagt var upp með 15 ára nýtingarrétt sem 
var stórt baráttumál Jóhönnu. Útgerðin átti 
samkvæmt þeim hugmyndum að hafa 15-20 
ár til aðlaga sig að frjálsara viðskiptaum-
hverfi sem ætlað var að tryggja jafnræði milli 
aðila í greininni. Hinir stóru höfðu gríðar-
legt forskot á þá minni og hugmyndin var 
að draga úr þeim mismun, sem ríkt hefur í 
greininni.

Allir helstu hagsmunaaðilar í sjávarútvegi 
áttu sæti í þessari nefnd og samstaða var um 
að ganga frá nýtingarréttinum til 15 ára. Jón 
Bjarnason var sjávarútvegsráðherra á þess-
um tíma. Hann setti fram svokallað skötu-
selsfrumvarp og við það ætlaði allt að verða 
vitlaust. LÍÚ menn yfirgáfu samkvæmið, ef 
svo má að orði komast, og reyndu að splundra 
starfi sáttanefndarinnar. Það ætlunarverk 
þeirra mistókst. Í stjórnartíð Jóns Bjarna-
sonar var komið á strandveiðum, sem var 
eitt mesta heillaspor sem tekið hefur verið 
varðandi nýliðun og verndun auðlindarinnar. 
Strandveiðarnar eru haldreipi fiskmarkaða á 
sumrin og tryggja hráefni þegar annars væri 
skortur sem myndi bitna illa á okkar mikil-
vægustu ferskfisksmörkuðum.

Á sama tíma og við sátum að störfum í 
sáttanefndinni voru lokaðir fundir úti í bæ 
þar sem sátu fulltrúar LÍÚ og ríkisstjórnar-
innar. Þar voru til umræðu trúnaðargögn frá 
sáttanefndinni. Sem betur fer stóðu menn í 
lappirnar og að lokum komu LÍÚ menn aftur 
inn í sáttanefndina þegar þeim varð ljóst að 

ekki yrði við það unað að farin yrði einhver 
hagsmunahjáleið þeirra. Þarna glataðist hins 
vegar gott tækifæri fyrir ríkisstjórn Jóhönnu 
og Steingríms til að gera grundvallarbreyt-
ingu á okkar fiskveiðikerfi. Þau kusu hins 
vegar bæði að gerast þátttakendur í spilling-
arvef LÍÚ. Ég verð að viðurkenna að það kom 
mér talsvert á óvart í ljósi þess hvernig þau 
höfðu talað þegar bæði voru í stjórnarand-
stöðu.

Sú ríkisstjórn sem nú situr hefur varð-
veitt þetta kerfi með klóm og kjafti og sitjandi 
ráðherra sjávarútvegsmála er sá alversti sem 
ég hef augum borið á löngum starfsaldri í 
þessari grein.

Hann hefur ekkert gert til að laga þann 
stóra samkeppnismun sem hefur ríkt í grein-
inni þrátt fyrir ítrekuð og skýr loforð um það 
sem hann gaf fyrir síðustu kosningar.

Þrátt fyrir að samkeppnisvöld hafi sent 
ráðherra alvarlegar athugasemdir við verð-
lagningu á fiski og bein tilmæli um úrbæt-
ur hefur hann engu svarað. Ráðherrann er 
kominn í sjálfsvarnarkreppu í sínu eigin 
ráðuneyti og hefur engum málum komið 
áleiðis heldur öllu klúðrað. Umboðsmaður 
Alþingis hefur fengið mörg mál inn á borð til 
sín vegna axarskafta og aðgerðaleysis sjávar-
útvegsráðherra og ég sé ekki að ráðherrann 
sé nokkur bógur til að gegna sínu embætti þó 
hann hangi enn í sínu ráðuneyti, væntanlega 
á bláþræði fram til næstu kosninga.

Höfundur er Jón Steinn Elíasson,  
framkvæmdastjóri Toppfisks og formaður SFÚ.

Stjórnvöld styðja spillingu í sjávarútvegi
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F
iskmarkaðir eru sá vettvangur sem við þurfum 
að styrkja því þar skjóta sprotafyrirtækin rótum 
og mikilvægt er að samkeppni fái að blómstra. 
Þetta hræðast stórútgerðirnar, sem virðast vilja 
eðlilega samkeppni feiga. Í stað þess að selja 

eðlilega afla inn á fiskmarkaði nota þær markaðina sem 
affall fyrir ódýrari tegundir bolfiskjar og koma sem kaup-
endur inn á fiskmarkaði fremur en seljendur í t.d. þorski. 
Hráefniskostnaður stórútgerðarinnar er allur annar og 
lægri en hjá fiskframleiðendum sem reiða sig á fiskmark-
aði til hráefnisöflunar. Verðlagsstofuverð er notað til að 
lækka launagreiðslur útgerðarinnar á sama tíma og sá 
takmarkaði afli, sem seldur er á fiskmörkuðum er keyrður 
upp í verði til ómælds kostnaðar fyrir sjálfstæða framleið-
endur, sem ekki hafa aðgang að niðurgreiddum afla líkt og 
útgerðin.

Jafnvel þegar erlendir markaðir eru með mjög lágt verð 
vegna mikils framboðs frá Íslandi og Noregi keyra stór-
útgerðir upp verð á íslenskum fiskmörkuðum og gera 
þannig sjálfstæðum framleiðendum ófært að keppa á 
jafnræðis grundvelli. Þetta er ekkert annað en skipulögð 
skemmdarverkastarfsemi.

Fiskmarkaðir eru stærstu birgjar sjálfstæðra fisk-
framleiðenda og það skiptir okkur öllu máli að eðlileg 
samkeppni ríki á fiskmörkuðum og leikreglur séu virtar. 
Stjórnvöld bera ábyrgð og verða að passa að stórir aðilar 
geti ekki misnotað fiskmarkaði til að koma höggi á sam-
keppnisaðila sína. Málið er grafalvarlegt og það verður að 
grípa í taumana ef við ætlum að efla okkar fiskmarkaði, 
eða eigum við að láta þá bara eiga sig og láta villta vestrið 
afskiptalaust? Þá styttist í að stórútgerðin taki yfir allan 
íslenskan sjávarútveg. Er það það sem við viljum?
Þetta er spurning til næstu ríkisstjórnar. Hvernig vill 

hún sjá þessa þróun? Við stöndum á tímamótum.
Það er margt hægt að gera til að laga þetta viðskiptaum-

hverfi og það er skylda þeirra fulltrúa sem við kjósum til 
að fara með löggjafarvaldið á Íslandi að þeir tryggi eðlilegt 

samkeppnisumhverfi í grunnatvinnugrein þjóðarinnar, 
þjóðinni allri til heilla.

Mig langar aðeins að koma inná fiskmarkaðina sjálfa og 
þróun þeirra. Þeir hafa verið seljendamarkaðir allt frá stofn-
un og því er mjög mikilvægt að allar leikreglur séu skýrar og 
gegnsæjar.

Í janúar 2014 setti stærsti fiskmarkaður landsins á nýtt 
kaupendagjald upp á 0,65%. Við kaupendur vorum vitanlega 
mjög óhressir við þennan nýja gjaldlið sem átti engan veginn 
rétt á sér, m.a. vegna þess að þessi prósentugjaldtaka tók ekki 
mið af raunverulegum kostnaði við veitta þjónustu. Við send-
um ráðherra bréf um þetta athæfi og óskuðum eftir stuðningi 
í baráttunni við þessa nýju gjaldtöku en á þessum tíma beitti 
ríkisstjórnin sér fyrir verðstöðvun nema í þeim tilvikum er 
sérlega mjög sterk rök voru fyrir hækkunum. Ráðherra svar-
aði erindi okkar í engu og er það í samræmi við önnur störf 
hans frá því hann tók við embætti í maí 2013.

Hann gerði ekkert. Hann stendur dyggan vörð um rotið 
samkeppnisumhverfi í íslenskum sjávarútvegi.

Það er loks nú, rúmum tveimur árum síðar að þetta órétt-
láta kaupendagjald, sem lendir beint á íslenskum neytend-
um, er að hverfa. Þetta gekk ekki átakalaust og við urðum 
að beita viðkomandi fiskmarkað mikilli hörku og sniðganga 
hann í ákveðna daga áður en menn þar áttuðu sig á að sam-
staða kaupenda var órofa og að þeir þyrftu að ganga að okkar 
kröfum.

Við funduðum um þetta mál með viðkomandi fiskmark-
aði á haustdögum og náðum þeirri niðurstöðu að þetta færi 
út og viðskipti okkar félagsmanna við markaðinn yrðu aftur 
með eðlilegum hætti. Sama má segja um stærðarflokkun sem 
hafði verið breytt án samráðs við okkur. Nú eru þessi mál 
komin í góða höfn og sátt ríkir milli aðila.

En ráðherrann hafði ekki aðkomu að lausn þessara mála. 
Hann gerði ekki neitt en situr enn á ráðherrastóli með hend-
ur í skauti sér og bíður væntanlega eftir næsta útspili um-
boðsmanns Alþingi.s

Hvað skal gjöra?

Framtíð íslenskra  
fiskmarkaða
Fiskmarkaðir hafa nú verið starf-
ræktir hér á landi í tæp 30 ár og dag 
eru reknir 13 fiskmarkaðir á land-
inu með 27 starfsstöðvar. Sameig-
inlegt uppboðs- og upplýsingakerfi 
er rekið af Reiknistofu fiskmark-
aða hf. og fiskmarkaðirnir eru allir 
í viðskiptum við Umbúðamiðlun hf. 
sem á og leigir umbúðir.  Segja má 
að slíkt samstarf fiskmarkaða sé 
einstakt á heimsvísu þar sem allur 
fiskur sem seldur er á fiskmörk-
uðum í einu landi sé boðinn upp í 
sameiginlegu uppboði.  Þessi upp-
bygging hefur átt sér stað á löngum 
tíma og framþróun verið mikið. En 
hver er raunveruleg staða íslenskra 
fiskmarkaða.?

Í mínum huga er sem aldrei 
fyrr nauðsynlegt að kalla eftir því 
hjá öllum hagsmunasamtökum í 
sjávarútvegi, útgerð, fiskvinnslu 
og launþegasamtökum í sjávarút-
vegi, hvert hlutverk fiskmarkaða 
á að vera í íslenskum sjávarútvegi. 
Einnig þarf að kalla eftir slíkri skil-
greiningu frá stjórnvöldum og að 
þau setji um þessa starfsemi skýrar 
reglur og þá með hliðsjón af þeim 
skilgreiningum sem hagsmuna-
samtök setja fram.

Þegar spurt er hvert hlutverk 
íslenskra fiskmarkaða eigi að vera, 
er m.a. átt við hvaða hlutverki þeir 
eigi að gegna t.d. í verðlagningu 
á afla sem veiddur er hér við land, 
á að skilgreina betur starfsskil-
yrði fiskmarkaða og hvert hlut-
verk þeirra er í þeirri viðleitni að 
hámarka efnahagslegan ávinning 
af auðlind.

Mörgum fleiri spurningum er 
vissulega hægt að varpa fram en 
þessar ættu að nægja til þess að 
allir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi 
sem og stjórnvöld ættu að mínu viti 
að setja fram sína sýn á það hvert 
hlutverk fiskmarkaða á að vera og 
hvernig sjáum við fyrir okkur fisk-
markaði á Íslandi eftir t.d. 10 ár.

Páll Ingólfsson framkvæmdastjóri 
Fiskmarkaðar Íslands.

Leiðari

Fiskmarkaðir eru fjöregg
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Páll Ingófsson.



V
iðskiptaumhverfið er ekki alltaf 
okkur hagstætt þegar kemur að 
erlendum mörkuðum. Þetta höf-
um við svo sannarlega fengið að 
reyna síðasta árið.

Laun hafa hækkað mikið sem og öll 
önnur aðföng og á sama tíma eru ýmsir 
okkar mikilvægustu markaðir í uppnámi. 
Stórir markaðir eins og Nígería, Rússland 
og Brasilía hafa gengið í gegnum gjald-
miðilskreppu sem hefur haft mikil áhrif 
á okkar saltfiskmarkað. Þetta er einung-
is einn angi af því vandamáli sem blasir 
við okkur í sölu- og útflutningsmálum 
í dag. Áhrifin af hruni markaða á okkar 
starfsemi eru enn að koma í ljós. Þá hefur 
sterkt gengi krónunnar valdið útflytjend-

um tjóni. Miðað  við núverandi ástand á 
mörkuðum getur það numið allt upp í 30-
60 kr. á kg sem fiskur þarf að lækka hér 
innanlands til að vinnsla standi undir sér.

Við Íslendingar erum stórir matvælaút-
flytjendur og erum mjög háðir erlendum 
kaupendum og þeirra umhverfi hvort sem 
það snýr að stöðu gjaldmiðla eða vaxta.
Þetta er okkar umhverfi í viðskiptum.

En skoðum viðskiptaumhverfið sem við 
búum við hér í okkar eigin landi. Hvern-
ig hefur það þróast? Er það í takt við það 
ytra umhverfi sem við lifum daglega í 
okkar viðskiptum?

Vextir hér á landi sem Seðlabankinn  
setur íslensku atvinnulífi til höfuðs eru 
komnir langt út fyrir allt sem telst eðlilegt 

við þessar aðstæður. Vaxtastefna Seðla-
bankans er að ganga frá stærsta atvinnu-
vegi þjóðarinnar haldi hann áfram á 
þessari braut. Við erum í viðskiptum á 
alþjóðlegum markaði og lítil og meðal stór 
fyrirtæki þurfa að fjármagna sig í vax-
taumhverfi sem eyðileggur samkeppnis-
hæfi þeirra.

Við störfum á alþjóðlegum markaði 
og erum í bullandi samkeppni við aðrar 
þjóðir sem eru með allt annað vaxtaum-
hverfi en við, að ekki sé talað um gjald-
miðilinn sjálfan. Þetta umhverfi gengur 
einfaldlega ekki upp og stjórnendur 
Seðlabankans verða að koma út úr mold-
arkofanum og horfast í augu við blákald-
an veruleikann.

Allir okkar birgjar hvort sem um flutn-
ingsaðila eða umbúðaframleiðendur er 
að ræða verða að átta sig á þessu um-
hverfi og hafa hemil á sínum hækkunum. 
Þeir eru í mun betri stöðu bæði gagn-
vart gjaldmiðli og olíuverði en fiskfram-
leiðendur og eiga að geta lækkað verð. 
Við munum láta fara fram útreikninga 
á öllum þeim þjónustuþáttum sem hafa 
hækkað óeðlilega og valda okkar aðild-
arfyrirtækjum erfiðleikum.

Menn verða að kunna sér hóf, hvort 
sem þeir stjórna seðlabanka eða 
þjónustu fyrirtækjum við sjávarútveg.

Höfundur er Jón Steinn Elíasson,  
framkvæmdastjóri Toppfisks og formaður SFÚ.

Íslenskt viðskiptaumhverfi 
ósamkeppnishæft

Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda – SFÚ voru stofnuð 1994 en hétu í upphafi Samtök fiskvinnslu án útgerðar. Félagar í SFÚ eru stærstu samtök landsins  
í fiskvinnslu sem kaupa hráefni sitt í umhverfi frjálsrar verðmyndunar.



Fiskvinnslufyrirtæki án útgerðar og útgerðir sem ekki 
reka fiskvinnslu standa höllum fæti í samkeppni við 
lóðrétt samþætt útgerðar- og vinnslufyrirtæki. Þessu 
var slegið föstu í áliti Samkeppniseftirlitsins árið 2012, 
sem gefið var út í kjölfar kvörtunar SFÚ til samkeppnis-

yfirvalda.
Í álitinu bendir Samkeppniseftirlitið 

á tvenns konar samkeppnishindranir, 
sem aðildarfyrirtæki SFÚ hafa reynt á 
eigin skinni.

Annars vegar hafi lóðrétt samþætt 
útgerðarfélög hvata til að gefa upp sem 
lægst verð í viðskiptum á milli útgerðar- 
og vinnsluhluta félagsins. Eftir því sem 
uppgefið verð er lægra lækkar launa-
kostnaður útgerðarinnar og hún greiðir 

minna í hafnargjöld. Af þessu leiðir einnig að minni afli 
fer um fiskmarkaðina en ella, sem skekkir verðmyndun.

Hins vegar telja samkeppnisyfirvöld að samkeppnis-
hindrun felist í því að samkvæmt lögum um stjórn fisk-
veiða sé eingöngu heimilt að framselja aflaheimildir á 
milli aðila sem eiga og reka fiskiskip. Sú tilhögun valdi því 
að fiskvinnslur án útgerðar séu í mun verri stöðu en lóð-
rétt samþætt útgerðarfélög að verða sér úti um hráefni.

Ráðherra hefur ekkert aðhafzt …
SFÚ er eitt af samstarfsfélögum Félags atvinnurekenda. 
Í desember síðastliðnum skrifuðu félögin sameiginlegt 
bréf til Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarútvegsráð-
herra og spurðu hvort ekki stæði til að bregðast við meira 
en þriggja ára gömlum tilmælum Samkeppniseftirlitsins 
um að ráðherra grípi til aðgerða til að draga úr þessum 
samkeppnishindrunum. „FA og SFÚ lýsa vonbrigðum og 
undrun yfir því að ráðherra hafi kosið að aðhafast ekkert 
til að hrinda tilmælum Samkeppniseftirlitsins í fram-
kvæmd, þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir og ábendingar. 
Aðgerðaleysið er vonandi ekki til marks um að stjórn-
völdum standi á sama um samkeppnishindranir í sjávar-

útveginum og horfi framhjá þeirri augljósu staðreynd að 
ekki sitja öll sjávarútvegsfyrirtæki við sama borð,“ sagði í 
bréfinu til ráðherra.

... og ætlar ekki að gera það
Tveir embættismenn ráðuneytisins svöruðu erindi FA 
og SFÚ í janúar. Textinn var langur en skilaboðin skýr: 
Ráðherra ætlar ekki að aðhafast nokkurn skapaðan hlut 
til að hrinda tilmælum Samkeppniseftirlitsins í fram-
kvæmd. Það er þvert á það sem hann sagði á fundi FA og 
SFÚ um sjávarútvegsmál fyrir kosningarnar 2013, um að 
hann vildi beita sér fyrir aukinni samkeppni og gegnsæi 
á markaðnum.

Svar ráðuneytisins veldur þannig verulegum vonbrigð-
um og rifjar upp að það borgar sig ekki alltaf að taka mark 
á því sem stjórnmálamenn segja fyrir kosningar. FA og 
SFÚ í sameiningu munu hins vegar halda áfram að vekja 
athygli á því ranglæti sem viðgengst á þessum markaði og 
leita allra leiða til að þrýsta á stjórnvöld að draga úr sam-
keppnishömlum og tryggja að verðmyndun sé eðlileg og 
öll fyrirtæki sitji við sama borð.

Höfundur er Ólafur Stephensen,  
framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda.

Langur texti, lítil svör

Á 
umliðnum árum hefur ítrekað 
verið reynt að ná fram viður-
kenningu stjórnvalda á því að 
sá verðmunur sem er á fiski í 
beinni sölu annars vegar og 

hins vegar á fiskmarkaði sé svo samkeppn-
ishamlandi að ekki sé forsvaranlegt að við 
það verði búið. Engin rök hafa bitið á ráðu-
neytið né ráðherrann þrátt fyrir mikla vinnu 
og að margvísleg rök hafi verið lögð fram 
málinu til stuðnings. Í þrígang hefur verið 
farið með málið fyrir samkeppnisyfirvöld. 
Sá árangur varð af því í síðustu tilrauninni 
fyrir rúmum þremur árum að stofnunin við-
urkenndi að verðmunurinn væri slíkur að 
hann væri hamlandi fyrir samkeppni. Stofn-
unin beindi því tilmælum til ráðherra um 
úrbætur og er hægt að lesa þá skýrslu enda 
er hún öllum opin á Netinu.

Við sem höfum borið hitann og þungann 

af þessu máli höfum svo beðið í 
þrjú ár eftir að ráðherra bregðist 
við sem og hann gerði að endingu 
nú fyrir skömmu eftir að við geng-
um eftir því í bréfi til ráðuneytis ins. 
Okkur var að endingu sent svarbréf 
og má segja að svar ráðuneytisins 
og ráðherrans hafi vakið mikla 
furðu meðal okkar. Í bréfinu er 
niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins 
hafnað um að títtnefndur verð-
munur sé mikill og samkeppnishamlandi. 
Því er haldið fram í bréfinu að verðmun-
urinn sé óverulegur og því má segja að ráð-
herra og hans hirð troði meginniðurstöðu 
eftirlitsaðilans ofan í kokið á honum.

Slíkt svar er í engu samræmi við almenna 
stjórnsýslu og er fullkomið virðingarleysi og 
hroki gagnvart Samkeppniseftirlitinu svo 
og okkur sem sóttum málið og öllu því fólki 

sem vill fara að leikreglum sem hér 
hafa verið settar um stjórnsýslu. Slík 
vinnubrögð eru sem betur fer fátíð 
og dæma þau sig sjálf. Það er með 
ólíkindum að slíkt viðgangist enn 
hér á landi og finnst mér þeir sem 
að svarinu stóðu alls ekki starfi sínu 
vaxnir. 

Það er umhugsunarefni hví 
ráðherra og hans hirð skuli ekki 
hafa notað þetta tilefni til að koma 

þessu máli í lag í eitt skipti fyrir öll þegar 
hann fékk tilmælin frá Samkeppniseftirlit-
inu. Hvort er hann huglaus eða duglaus eða 
jafnvel hvort tveggja? Hvaða ástæður liggja 
að baki því hjá honum að ráðast með slíkri 
óvirðingu og óvandvirkni á eftirlitsaðil-
ann? Er það mögulega af kunnáttuleysi um 
hefðbundna stjórnsýslu? Varla.  Eða er það 
vegna þekkingarleysis á málefninu sjálfu og 

þörfinni á að koma á eðlilegri samkeppni? 
Varla. Liggja kannski aðrar ástæður að baki 
sem maður sér ekki eða trúir ekki? Spyr sá 
sem ekki veit.

Það er stutt í kosningar og ef marka má 
skoðanakannanir er tími nýrra afla í aðsigi. 
Landsmenn  eru orðnir leiðir á pólitík sem 
líkja má við  „Ragnar Reykás“ og munu að 
öllum líkindum taka áhættuna af því að fylla 
Alþingi af nýju fólki. Gamla fyrirgreiðslu- og 
hagsmunapólitíkin er liðin tíð.  Hún er ekki 
samþykkt lengur nema af miklum minni-
hluta kjósenda. Þessa sjávarútvegsráðherra 
verður ekki minnst fyrir neitt annað en að 
hafa reynt að færa meginhluta aflaheimilda 
á makríl í séreign stórútgerðarinnar. Sem 
betur fer varð því afstýrt.

Höfundur er Albert Svavarsson 
framkvæmdastjóri Ísfisks.

Var álit Samkeppniseftirlitsins markleysa?

Ólafur  
Stephensen.

Albert  
Svavarsson.


