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Íslenskur sjávarútvegur 2015, heimsafli og hagsmunagæsla sjávarútvegsins   
 
 
Ágæti forsætisráðherra, fundarstjóri og aðrir gestir Sjávarútvegsráðstefnunnar.  
 
Á þessari sjöttu Sjávarútvegsráðstefnu mun ég eins og áður fara yfir framboð af 
hráefni til vinnslu og útflutnings árið 2014, og vera með áætlun um framboð fyrir 
þetta ár og spá fyrir næsta ár. Þar á eftir verð ég með yfirlit yfir heimsframboð 
sjávardýra úr veiðum og eldi og hvernig framboð samkeppnistegunda íslenskra 
botnfiska og uppsjávarfiska hefur þróast á liðnum árum og meta hver þróunin gæti 
orðið í ár og á næsta ári. Að lokum fjalla ég um áhrif umhverfissamtaka og stofnana á 
fiskveiðistjórnun undir yfirskriftinni “hagsmunagæsla sjávarútvegsins”.  
 
 
1. Framboð úr veiði, eldi og innflutningi, vinnsla bolfisks og sala sjávarafurða  
 
Það hráefni sem sjávarútvegurinn hefur til að vinna úr kemur að mestu úr eigin 
veiðum, en nokkuð magn er flutt inn og hráefnið, sem kemur úr eldi vex stöðugt. Í 
þessum fyrsta hluta mun ég fara yfir veiðar íslenskra skipa og taka hvern 
tegundaflokk fyrir, þ.e. botnfiska, flatfiska, uppsjávarfiska og skel- og krabbadýr.  
 
Ég mun fara yfir mikið af upplýsingum og tölum í ræðunni, en allar myndir eru nú 
þegar aðgengilegar á vefsvæði ráðstefnunnar.   
 
Í fyrra var veiði íslenskra skipa á botnfiskum, innan og utan lögsögunnar, 426.000 
tonn og var það samdráttur upp á 31.000 tonn frá 2013. Var það aðallega vegna minni 
veiði á ýsu, ufsa, gullkarfa og úthafskarfa. Í tuttugu ár hefur afli í reynd breyst lítið, 
verið á milli 400 og 500.000 tonn.  
 
Veiði fyrstu 9 mánuði þessa árs var yfir síðasta ári, og ég áætla að afli botnfiska í ár 
verði 445.000 tonn eða 19.000 tonnum meiri en í fyrra. Horfur á næsta ári eru góðar 
með aukningu í veiðum á þorski, ýsu, gullkarfa og löngu, en áhugavert er að sjá að 
kvóti fyrir löngu eru 15.000 tonn á komandi ári, sem er fimm-földun frá aldamótum. 
Heildarafli botnfiska fyrir árið 2016 gæti orðið 460.000 tonn, sem væri 8% aukning 
frá síðasta ári.  
 
Mikill samdráttur var í veiði á grálúðu í fyrra, og var hún aðeins 9.900 tonn, þar á eftir 
kom skarkoli með 5.900 tonn en í heild námu flatfiskveiðar 19.000 tonnum á síðasta 
ári.  
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Afli í ár er meiri en á sama tíma í fyrra, það er vegna aukins afla grálúðu og skarkola, 
og áætla ég að allur afli flatfiska geti numið tæpum 25.000 tonnum í ár. Samdráttur 
verður hins vegar í kvóta á grálúðu á næsta ári og spái ég að flatfiskaflinn verði þá 
22.000 tonn. 
 
Afli uppsjávarfiska í fyrra var 624.000 tonn, sem er minnkun upp á 250.000 tonn frá 
2013. Samdráttur í loðnu var 340.000 tonn en á móti kom aukin veiði á íslenskri 
sumargotssíld, kolmunna og makríl.  
 
Árið í ár hefur verið gott, aukin loðnuveiði, óbreytt magn af kolmunna og makríl, en 
samdráttur í síld. Áætla ég að uppsjávarafli verði 860.000 tonn í ár sem væri svipaður 
afli og 2013. Horfur á næsta ári eru ágætar, kvóti á makríl breytist lítið í ár, þrátt fyrir 
að ICES leggi til töluverðar minnkunar, síldveiðar verða svipaðar og á þessu ári, 
samdráttur er í kolmunna, og ef við reiknum með svipuðum loðnuafla árið 2016 og 
síðasta ár, eða 350.000 tonnum, þá yrði uppsjávarafli 800.000 tonn árið 2016, sem 
væri gott ár.  
 
Veiðar á skel- og krabbadýrum í fyrra voru aðeins 11.800 tonn, ástæðan fyrir því er  
samdráttur í rækju og sæbjúguveiðum en hins vegar jókst humarveiði.  
 
Veiðar í ár hafa dregist aðeins saman, m.a. vegna lélegrar veiði á humri. Eitt af því 
jákvæða er að hörpudiskveiðar eru hafnar á ný, og vonandi nær þessi stofn fyrri stærð, 
en í lok síðustu aldar voru veidd um 10.000 tonn á ári. Ég áætla að afli skel- og 
krabbadýra verði 10.400 tonn í ár, en miðað við frekari samdrátt í rækju og humri má 
ekki reikna með meiri afla en 8.500 tonnum á komandi ári.  
 
Hér er yfirlit yfir framboð úr eldi og ræktun. Myndin sýnir þróun eldis frá 1990 til 
2014 og spá fyrir þetta og og næsta ár. Í fyrra nam magn eldisfiska 8.300 tonnum sem 
var 15% aukning frá árinu á undan. Jöfn aukning hefur verið á síðustu árum í 
Íslandsbleikju, með 3.400 tonna eldi í fyrra, tæp 4.000 tonn komu úr laxeldi og 600 
tonn fengust af regnbogasilungi.  
 
Landsamband fiskeldisstöðva reiknar með að eldi skili 11.600 tonnum í ár og 12.800 
tonnum á næsta ári, það verður áfram vöxtur í bleikju og laxi sem og silungi, til 
viðbótar má reikna með nokkur hundruð tonnum af Senegal flúru. Miðað við fréttir í 
blöðum af áætlun um stækkun laxeldisstöðva munum við sjá verulega aukningu á 
komandi árum.  
 
Innflutningur á sjávarfangi nam í fyrra 89.000 tonnum, þar af voru 71.000 tonn af 
loðnu og kolmunna, 5.000 tonn af botnfiskum og um 13.000 tonn af rækju.  
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Mjög erfitt er að spá í hvernig landanir erlendra skipa verða hér í ár eða hversu mikið 
magn verður flutt inn, en ég geng út frá svipuðu magni og í ár.  
 
Þessi mynd sýnir heildarframboð úr veiðum, eldi og innflutningi. Í fyrra var það 
1.186.000 tonn sem var samdráttur upp á 266.000 tonn frá 2013.  
 
Árið í ár verður gott með um 1.440.000 tonna heildarframboð, en á næsta ári er 
líklega einhver minnkun, og reikna ég með að heildarframboðið verði 1.400.000 tonn. 
Þessi aukning í veiðum og eldi er auðvitað mjög mikilvæg fyrir íslenskan sjávarútveg.  
 
Hér er heildarframboðið á síðasta ári eftir uppruna borið saman við 2013. 69% var úr 
veiði innan lögsögunnar en þetta hlutfall var 80% 2013, 23% komu úr veiði utan 
lögsögunnar, en það er mun meira en árið áður. 8% komu svo úr innflutningi og 0,7% 
skilaði fiskeldi.  
 
Í fyrra fór ég yfir mikilvægi svokallaðra deilistofna fyrir sjávarútveginn, en þetta eru 
fiskistofnar sem ganga á milli lögsögu landa og um alþjóðlegt hafsvæði. Við þurfum 
að semja við önnur lönd um þessar veiðar, en myndir sýnir hvaða stofnar þetta eru. Í 
fyrra var 55% af afla íslenskra skipa úr deilistofnum og áætla ég að það hlutfall verði  
lítt breytt í ár og á næsta ári.  
 
 
Útflutningur  
 
Í fyrra voru fluttar út sjávarafurðir fyrir rúmar 253 mrð.kr. Þessi tala er um 9,5 mrð.kr. 
hærri en opinberar tölur Hagstofunnar, en þar er eldisfiskur upp á rúma 5 mrð.kr. 
talinn með landbúnaðarafurðum og niðurlagning, t.d. á lifur, ekki talin með. Það er 
líklegt að það vanti enn frekar á verðmæti útflutnings sjávarafurða, t.d. 
líftækniafurðir.  
 
Útflutningur drógst saman um 28 mrð.kr. frá 2013 eða  um10% og liggur skýringin að 
mestu í minna afla af bæði botnfiskum og uppsjávarfiski. Þessi mynd sýnir hvert flutt 
var út, langstærstu svæðin eru V-Evrópa er með 64% og Austur Evrópa með 15%. 
Helstu breytingar frá 2013 voru að útflutningur til Afríku jókst verulega og var 7% af 
útflutningi, en þetta var á kostnað N-Ameríku, Asíu og V-Evrópu.  
 
Mig langar að skoða nánar ráðstöfun aflans og hvernig vinnsla skiptist á afurðaflokka 
og fisktegundir. Myndirnar sýna allan útflutning á liðnu ári, dálkar sýna 
tegundaflokka og línurnar mikilvægustu afurðaflokkana. Í dálki lengst til hægri eru 
heildartölur fyrir 2014 og 2013.   
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Útflutningur upp á 253 mrð.kr. skiptist á eftirfarandi hátt:164 mrð. voru botn- og 
flatfiskar, 66 mrð. uppsjávarfiskar, 14 mrð. skel- og krabbadýr, 6 mrð. eldis- og 
ferskvatnsfiskar og 4 mrð. voru hvalur og aðrar óskilgreindar afurðir.  
 
Langstærsta vinnslugreinin er landfrysting með 40% hlutdeild eða 100 mrð.kr. 
verðmæti. Á síðasta ári voru ferskar afurðir fluttar út að verðmæti 40 mrð.kr, 
verðmæti saltaðra og þurrkaðra afurða voru 35 mrð.kr. og nam verðmæti sjófrystra 
afurða 33 mrð.kr. Flutt var út fiskimjöl að verðmæti 16 mrð. og lýsi og niðurlagðar 
afurðir fyrir 14 mrð. Að síðustu, þá fékkst fyrir útflutninga á óunnum fiski og öðrum 
afurðum 16 mrð.kr., en sem betur fer er hlutfall óunnins botn- og flatfisks mjög lágt, 
en hins vegar er stærsti hluti af útflutningi á eldisfiski óunninn.  
 
Hversu stórar einstakar vinnslugreinar eru og hvernig þær þróast segir nokkuð til um 
samkeppnisstöðu sjávarútvegsins, hann leitar stöðugt í verðmætustu afurðirnar og 
líklega þangað þar sem samkeppnisforskotið er hvað mest. En þessi greining skiptir 
einnig máli fyrir marga sem koma að sjávarútveginum, s.s. tækjaframleiðendur, 
þjónustu- og flutningafyrirtæki og lánastofnanir til að nokkur dæmi séu nefnd. Og þeir 
sem starfa við vöruþróun og markaðssetningu hljóta að gefa þessu gaum.  
 
Það er fróðlegt að fara dýpra í þessa skoðun og geri ég það fyrir vinnslu á botn- og 
flatfiskum og síðar á uppsjávarfiskum.  
 
Myndin sýnir útflutt magn botn-og flatfiska síðustu 3 árin og skiptingu á magni á 
mikilvægustu vinnsluflokkum, en magnið er m.v. afurðaþyngd. Í fyrra voru flutt út 
261.000 tonn af botn- og flatfiskum sem var samdráttur upp á 28.000 tonn frá 2013. 
Þrennt stendur upp úr að mínu mati ef við skoðum breytingar á útflutningi síðustu 
þriggja ára: í fyrsta lagi eykst landfrysting, og útflutningur á ferskum afurðum,  
niðurlagningu og lýsi. Í öðru lagi er samdráttur í sjófrystingu og útflutningi á óunnum 
fiski. Og í þriðja lagi er útflutningur saltaðra og þurrkaðra afurða stöðugur.  
 
Sambærileg skipting á framleiðslu uppsjávarfiska gefur mjög skýra mynd af því hvað 
hefur gerst á liðnum árum. Hlutdeild landfrystingar hefur aukist og er hún 
langmikilvægasta vinnslugreinin, sjófrysting hefur dregist mikið saman og voru 
eingöngu 21.000 tonn flutt út í fyrra af sjófrystum uppsjávarfiski. Það virðist því vera 
hægt að gera mun meiri verðmæti með því að vinna aflann í landi. Og á meðan 
afkastageta frystingar í landi hefur aukist hefur dregið verulega úr bræðslu og hlýtur 
það að vera jákvætt því vinnsla til manneldis skilar mun meiri verðmætum en 
bræðsla.  
 
Og þá komum við aftur að heildarútflutningi. Myndin sýnir þróun útflutnings frá árinu 
2000, bláa línan sýnir verðmæti á verðlagi hvers árs og rauða línan verðmæti á föstu 
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gengi 2014. Útflutningur drógst saman um 12% frá 2013 og nam aðeins 253 mrð.kr. 
eftir tekjur höfðu aukist stöðugt frá 2009.   
 
Ef við lítum fram á við þá stefnir í að útflutningur verði 290 mrð.kr. í ár, sem væri 
metár og þýddi vöxt upp á 37 mrð.kr. eða 15%. Útflutningur fyrstu 9 mánuði ársins 
jókst verulega og miðað við kvóta í mikilvægustu tegundum ætti þetta að geta gengið 
eftir.  
 
Spá mín fyrir næsta ár er, að útflutningur geti orðið 292 mrð.kr., og byggist hún á 
fyrri spá um afla og gróft mat á hvernig afurðaverð gætu þróast. Óvissa er með margt 
eins og vanalega, útgerðin og vinnslan haft áhrif á suma þætti en miklu máli skiptir 
hvert virði krónunnar verður, mun hún halda áfram að styrkast eins og mér finnst 
líklegt, eða mun hún vera svipuð að styrkleika eins og hún er núna.  
 
 
2. Heimsframboð sjávardýra og samkeppnistegunda Íslands  
 
Í öðrum hluta ræðunnar sný ég mér að heimsafla sjávardýra og skoða sérstaklega 
hvert heildarframboð þeirra tegunda er, sem eru í samkeppni við íslenskan botnfisk og 
uppsjávarfisk. Það skiptir okkur máli hvert heildarframboð sjávardýra er, því það 
hefur áhrif á stöðu þeirra tegunda, sem við seljum á mörkuðum.  
 
Hér sjáum við heildarframboð sjávardýra úr veiðum og eldi. Úr veiðum komu 2013 
93m tonn og 70m tonn úr fiskeldi og ræktun. Eins og sést á myndinni, hefur 
heildarafli úr villtum veiðum lítið breyst frá 1990, hann er um 90m tonna hvert ár og 
er líklegt að það haldist óbreytt á komandi árum. Fiskeldi eykst hins vegar á hverju ári 
eða um 3m tonna, sem er verulegt magn. Ef fiskeldi heldur áfram að vaxa um það á 
hverju ári, er líklegt að það skili sama magni og villtar veiðar í kringum 2020. 
 
Það er nokkuð ljóst í hvaða löndum þessi vöxtur verður. Eins og myndin sýnir gnæfir 
Asía yfir öll önnur svæði, bæði í veiðum og eldi. Yfir helmingur af afla úr veiðum 
kemur frá Asíu og yfir 90% af eldi er frá löndum í Asíu.  
 
Lítum okkur nær og að framboði þeirra tegunda sem skipta hér á landi mestu máli. 
Myndin sýnir það sem ég kalla samkeppnistegundir íslenskra botnfiska. Árlegur afli 
villtra botnfiska er um 7 m tonn, þetta eru tegundir eins og Alaska ufsi, þorskur, ýsa, 
ufsi, lýsingur, hokinhali og karfi. Spá sérfróðra manna er að afli þessara tegunda verði 
7.050 þús tonn í ár og aukist í tæpar 7.270 þús. tonna á næsta, sem er aukning um 
220.000 tonn. Efri hluti myndarinnar sýnir mikilvægustu eldis- og ferskvatnsfiska, 
sem keppa við villtar tegundir, sem veiddar eru hér. Í ár verður það magn 10,4 milljón 
tonn og má reikna með vexti upp á 200-300.000 tonnum á næsta ári.  
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Þessi mynd sýnir heildarveiði uppsjávarfiska í heiminum, þ.e. rauða línan, og súlurnar 
sýna framboð mikilvægustu tegunda greinarinnar, en þær eru taldar upp til hægri. 
Heildarafli hefur verið í kringum 30 milljón tonn á liðnum árum og hafa sveiflur í 
ansjósuveiðum mest áhrif. 13 mikilvægustu tegundir eða flokkar voru með afla í fyrra 
upp á 19,9 milljón tonn, í ár er reiknað með 1m tonn aukningu og að sama aukning 
verði á næsta ári. Aukning upp á 2 milljónir tonn á tveimur árum hlýtur að hafa áhrif á 
greinina, skýr vinnslu- og markaðsstefna hlýtur að skipta máli þegar aðgerðir til að 
mæta þessari aukningu eru undirbúnar. Hefur verið lögð vinna í vöruþróun eða að 
stækka markaði fyrir okkar vörur, eða er svarið eins og svo oft að lækka verð þegar 
magn eykst og hækka verð þegar dregur úr afla?    
 
3. Hagsmunagæsla sjávarútvegsins   
 
Á liðnum árum finnst mér opniberir aðilar ekki hafa sinnt hagsmunum sjávarútvegsins 
á erlendum mörkuðum nægilega vel, deilur um kvóta og auðlindagjöld hafa verið 
ráðandi, og hugsunin virðist oft hafa vera sú að sjávarútvegurinn sé nógu sterkur til að 
geta staðið á eigin fótum. Að mörgu leyti er það rétt, en í mörgum málum þurfa 
stjórnvöld, stofnanir, samtök og fyrirtæki að taka höndum saman og leysa þau 
verkefni sem hafa áhrif á íslenskan sjávarútveg. Þetta kom í ljós í sumar þegar Rússar 
settu viðskipabann á flestar íslenskar sjávarafurðir. Frjálst aðgengi sjávarafurða að 
sem flestum mörkuðum er það mikilvægasta sem greinin þarf. 
 
Ég ætla að ræða um nokkur mikilvæg atriði sem ég tel að muni hafa vaxandi áhrif á 
aðgengi okkar að mörkuðum erlendis. Það starf hafa margir kallað hagsmunagæslu 
sjávarútvegsins, en myndin sýnir þá aðila og þætti sem skipta máli.   
 
Sjávarútvegurinn 
 
Stærstu þættir sjávarútvegsins, sem skipta máli í þessu samhengi, eru þessir: Hafið, 
veiðiaðferðir, fiskveiðistjórnun, fiskeldi, vinnsla, innihald afurða og efnanotkun, 
flutningsferillinn og markaðs- og sölustarf.  
 
Áhrif á markaðsaðgengi 
 
Næsti þáttur er áhrif á markaðsaðgengi. Það dugir ekki eingöngu að bjóða upp á góðar 
afurðir, afburðar þjónustu og samkeppnisfært verð, margt annað hefur áhrif á hvort 
það verður að samningum.  
 
Lög og reglugerðir taka stöðugum breytingum sem þarf að fylgjast með og uppfylla, í 
sumum tilfellum snýst það einnig um að við höfum áhrif á þær reglur sem settar eru.  
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Opinber afskipti og stuðningur annarra landa við eigin sjávarútveg skekkir 
samkeppnisstöðu Íslendinga. Sjávarútvegurinn hér er vel rekinn, greiðir auðlindagjöld 
og skatta. En í mörgum löndum leggur hið opinbera mikla fjármuni til fjárfestinga og 
rannsókna.  
 
Umhverfi sjávarútvegsins hefur breyst mikið á síðustu áratugum og skiptir þar miklu 
máli, hlutverk annars vegar vottunarstofnana og hins vegar umhverfissamtaka og 
umhverfisstofnana.  
 
Kaupendur krefjast í vaxandi mæli vottunar til að tryggja hagsmuni sína og orðspor. 
Vinnslur þurfa IFS eða BRC vottun og veiðar þurfa líka að vera vottaðar, við þekkjum 
MSC, ASC og IRF, Bioland og Naturland, og til viðbótar koma kröfur um 
staðfestingu á siðferði og framkoma við starfsfólk. Fleiri munu að öllum líkindum 
bætast við á komandi árum.  
 
Sjávarútvegurinn hefur í flestum tilfellum ekki frumkvæðið af því sem krafist er, 
heldur er hann að bregðast við kröfum kaupenda. Mikilvæg stofnun er hér FAO þar 
sem Íslendingar hafa náð að hafa áhrif á staðla.   
 
Mér finnst mikilvægast fyrir íslenskan sjávarútveg að skoða markvisst hvað 
umhverfissamtök og stofnanir eru að gera. Þeim fjölgar stöðugt og þau hafa aukin 
áhrif á ákvarðanir kaupenda. Ég hef farið yfir mat helstu samtaka og stofnana á þeim 
stofnum sem við veiðum og hvað það er sem ræður mestu um tilmæli þeirra um hvað 
skuli kaupa eða ekki. Þessi mynd sýnir mat þeirra á mikilvægustu stofnum sem við 
veiðum.  
 
Umhverfissamtök og stofnanir hafa skapað sér sterkan sess hjá mörgum dreifendum 
matvæla. Tilkoma MSC og árangur þess gagnvart verslunarkeðjum í Evrópu hefur 
gjörbreytt umhverfinu og að mati sumra, tekið völd stjórnvalda til fiskveiðistjórnunar 
af þeim.  
 
Fyrirtæki leita í vaxandi mæli undir verndarvæng samtaka sem ráðleggja þeim beint 
eða óbeint um það hvað þau eigi að selja. WWF hefur sterka stöðu hjá mörgum 
verslunum og láta mörg WWF ákveða hvað megi kaupa og hvað ekki. Greenpeace 
hefur sterka stöðu hjá neytendum, en þau eru fyrir flesta kaupendur okkar of róttæk. 
Það hafa nokkur samtök bæst í hópinn á liðnum árum. Lítum á þau sem eru í þessari 
töflu.  
 
International Union of Conservation of Nature (IUCN), alþjóðleg samtök sem t.d. 
CITES notar til að taka ákvörðun um hvaða dýr skuli vernda. Samtökin Sustainable 
Fisheries Partnership eru skipuð vísindamönnum sem vinna náið með fyrirtækjum í 
sölu og veiðum, þau hafa m.a. sett af stað ýmis verkefni með útgerðum sem styðja við 
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veiðar og vinna sem leiðir oft vottunar á sjálfbærni. SFP er með vefgátt, Fishsource, 
sem er með mjög ýtarlegt mat á fjölda stofna, en dreifendur sjávarafurða geta þar 
fengið upplýsingar um einstaka stofna til þess að taka ákvörðun um hvort þau eigi að 
kaupa úr þeim eða ekki.  
 
Marine Conservation Society eru ensk samtök, sem virðast ekki hafa áhrif nema í 
Englandi. Eitt nokkuð áberandi félag vantar á listann, Friend of the sea, en ég get ekki 
séð að þeir hafi metið marga stofna.  
 
Næstu tvær myndir sýna mikilvægustu stofna okkar í hverjum tegundaflokki og hvert 
mat stofnana og félaga er. Hún gefur til kynna hversu margir eru að meta stofna og 
hversu ólíkar skoðanir eru settar fram. Hún sýnir hversu einfalda mynd mörg samtök 
draga upp fyrir kaupendur, sem er hættulegt. En hún sýnir ekki hversu flókið það er 
fyrir kaupendur og hvað þá neytendur að taka ákvörðun um hvað skuli kaupa. Sem 
dæmi, þá hefur Fishsource yfir 80 skýrslur um Atlantshafsþorsk, en hver stofn, 
veiðisvæði og veiðiaðferð hefur eina skýrslu, hver skýrsla er löng og ekki endilega 
með eindregna niðurstöðu. Setjið ykkur í spor innkaupamanna og hvað þeir þurfa að 
ganga í gegnum þegar þeir ákveða hvaða tegundir eigi að kaupa og hvaðan. Þess 
vegna er vottun eins og MSC að ná svo miklum árangri, annað hvort er stofninn 
vottaður eða ekki.  
 
Annað sem sló mig sérstaklega og skiptir okkur máli er hvaða þættir það eru sem í 
vaxandi mæli ráða því hvort mælt er með kaupum eða ekki. Það er annars vegar 
fiskveiðistjórnunin, og hins vegar veiðiaðferðin. IRF hefur aðeins vottað 4 stofna en 
MSC hefur vottað sjö stofna, nú síðasta löngu. Hafró er með veiðireglu í 7 tegundum 
og í 4 tegundum er hún í undirbúningi, en þetta er mikilvæg forsenda að 
fiskveiðistjórnun og mögulegri vottun.  
 
Togveiðar eru litnar mjög gagnrýnum augum á meðan margir álíta að línuveiðar séu 
góðar. Ef nægilegt magn af þorski væri að koma úr línuveiðum er ég viss um að fleiri 
kaupendur í Bretlandi myndu hafna togveiddum fiski.  
 
Að mínu mati eru kaupendur í vaxandi mæli að snúa sér til vottunarfyrirtækja og 
umhverfis-samtaka og stofnana til að leita ráða vegna kaupákvarðana sinna. Þess 
vegna verðum við að taka þau alvarlega og skilja hvað ráði þeirra mati til þess að 
annað hvort að mæta því sem krafist er eða að ná fram breytingum.  
 
Ég veit til þess að Hafró hefur þurft að leggja mikið á sig vegna rangrar flokkunar 
WWF og síðbúinna leiðréttinga verslunarkeðja varðandi löngu, steinbít og rækju á 
mörkuðum í Svíþjóð, Noregi og Stóra Bretlandi. WWF hefur ekki alltaf bestu 
upplýsingarnar og þekkja ekki nægilega vel til aðstæðna, en telja sig samt í stakk búna 
til að vera með markaðsmótandi áhrif. Vinna Hafró hefur hér skilað árangri, en þetta 



Sjávarútvegsráðstefnan	2015	|	Kristján	Hjaltason	|	Ræða	 	9	

voru aðeins 3 tegundir og 3 verslunarkeðjur. Það eru tugir annarra fisktegunda hér við 
land og tugir annarra verslunarkeðja í Evrópu og Norður Ameríku sem geta þessa 
stundina verið að taka ákvörðun um hvort kaupa eigi einstakar fisktegundir frá 
íslenskum útflytjendum. Hvernig ætlum við að mæta því?   
 
Mér sýnist að tvennt þurfi að taka mun fastari tökum en gert er í dag: rannsóknir á 
fiskstofnum og fiskveiðistjórnun annars vegar og hins vegar veiðafærarannsóknir, 
sérstaklega framfarir í togveiðum. Jóhann Sigurjónsson hefur sagt: 
“Veiðafærarannsóknir eru eitt mikilvægasta verkefni á næstu árum”, og hljótum við 
að hlusta á hans orð.  
 
Þeir sem koma að hagsmunagæslu fyrir íslenskan sjávarútveg verða að mínu mati að 
vinna saman til að ná aftur forystu í þessum málum. Ef ekkert er að gert, þá hrökumst 
við stöðugt undan aðgerðum umhverfissamtaka og umhverfisstofnana. Og það hefur 
verið bent á að flest þessara samtaka eru sérhagsmunasamtök sem stöðugt koma með 
nýjar áherslur og ekkert er er endanlegt í þeim efnum.   
 
Að lokum  
 
Ágætu ráðstefnugestir.  
 
Úttekt á sjávarútveginum í ár sýnir, að það stefnir í mjög gott ár í veiði og eldi og 
metár í útflutningi. Landfrysting er mikilvægasta vinnslugreinin og ferskflök hafa 
aukist á meðan sjófrysting hefur minnkað og bræðsla dregist saman.  
 
Heildarframboð villtra botn- og uppsjávarfiska er nokkuð stöðugt á meðan framboð 
eldisfiska eykst og bæta þeir markaðshlutdeild sínar jafnt og þétt.  
 
Þrátt fyrir sterka stöðu sjávarútvegsins þarf greinin og stjórnvöld að ná aftur forystu í 
fiskveiðistjórnun með auknum rannsóknum á hafinu, fiskstofnum og veiðiaðferðum.  
 
 


