


• 73 þúsund tonn af  afurðum 2015
• 11 þúsund tonn af  olíu 2015
• 7 kg af  afurðum fyrir 1 kg af  olíu











Sýn okkar



Orkukostnaður sem % af  tekjum



Hausaður makríll - verðþróun



Síldarflapsar - verðþróun



Lækkandi heimsmarkaðsverð olíu
er vont fyrir uppsjávarfyrirtækin



Síld og makríll – veiðar Ísfélagsins



Loðna – veiðar Ísfélagsins



Sveiflur á veiddu magni 
eru vondar fyrir greinina



Rökin fyrir uppboðsleið:
„Kaup á aflaheimildum eru eins og

kaup á olíu og öðrum markaðsvarningi.“



Fyrningaleiðin mun valda dýfum

• Aflaheimildir eru einstaklega takmörkuð auðlind
– Það er engin staðkvæmdarvara fyrir aflaheimildir
– Það kemur ekkert annað í stað aflaheimilda

• Fjárfest hefur verið í greininni til að nýta alla þessa auðlind
– Allur hagnaður greinarinnar verður borgaður fyrir aðgang að 

þessari fullnýttu auðlind
– Ekkert verður eftir fyrir fjárfestingar í greininni



Dæmi um galin verð fyrir heimildir

• Leiguverð þorsks er um 70% af  verðmæti hans veiddum
– 220 kr leiga og 300 kr. verðmæti á fiskmarkaði

• Kaupverð aflahlutdeildar er um 8-9x tekjur
– 2500 kr. fyrir þorskinn og 300 kr. verðmæti á fiskmarkaði
– 20x framlegð

• Jaðarframlegð og lág ávöxtunarkrafa
• Þetta eru galin verð og ótæk í útreikninga

á verðmæti aflaheimilda





„... ef  allur kvótinn færi á 
uppboð. Hagur einyrkja myndi 
því batna, þjóðin fengi um hátt 
í 80 milljarða króna árlega ...“







6 milljarðar
Frystihús

6 milljarðar
Mjölverksmiðja

4 milljarðar
Nýtt skip

4 milljarðar
2 eldri skip

2 milljarðar
Rekstrarfé

22 milljarðar
Hver myndi fjárfesta í þessu

félagi án traustra aflaheimilda?

EBITDA krafa 4,8 milljarðar
9,6% WACC og 10% afskrift 



Uppboð aflaheimilda
er mjög vond fyrir greinina

Og engan vegin þolandi



Í samhengi hlutanna skiptir
olíuverð engu máli

hjá uppsjávarfyrirtækjum!



Gott fiskveiðistjórnunarkerfi 
stuðlar að betri nýtingu olíu og 

annarra orkugjafa
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