
Stiklað á stóru, sjávarútvegur í Danmörku, 
Noregi og á Íslandi.

Sjávarútvegur á Norðurlöndunum er um margt líkur og svo ekki.

Stiklað verður á stóru um sviðið og mun ég byggja á þeirri reynslu sem ég hef
af því að hafa unnið í greininni á Íslandi í Noregi og nú í Danmörku



Stutt um sjálfan mig: Johannes Palsson

• Fæddur í Reykjavik.
• Lærði iðnaðarverkfæði í Aalborg
• Flutti á Reðarfjörð að loknu námi og rak þar verkfæðistofu
• Sarfaði um tíma hjá Síldarvinnslunni
• Starfaði um tíma hjá Aker Seafoods / Norway Seafoods í Noregi
• Starfa nú hjá FF Skagen / Scandic Pelagic í Skagen, Danmörku



Þegar ég tók að mér að segja nokkur orð …..

Sytiklað á stóru um sjávarútveg þá i DK, NO og ÍS datt mér í hug 
að fjalla um málið á þessa leið:
• Kvótakerfin eru til staðar hver er helsti munurinn milli landanna?
• Hvernig er umræðan sjávarútveg og hverjir skapa hana?
• Hver er staðan í landvinnslu og hver er helsti munurinn?
• Hvernig er arðsemin í greininni milli þessara landa?



Kvótakerfin í Noregi, Danmörku og á Íslandi

• Ísland reið á vaðið með að innleiða kvótakerfi (ITQ) upp úr 1980, og eftir nokkuð
umrót og breytingar þá er kerfið komið í jafnvægi og men hafa trú á að það verði
ekki þjóðnýtt, svegjanleiki er mikill og hámark aflahlutdeildar hjá einu fyrirtæki er 
12%. Engar kröfur um eignarehald aðrar en takmörkun á erlendu eigharhaldi. 

• Noregur var seinni til hefur aðra sýn og mun minni svegjanleika. Karafa um 
“gummístígvél” í eignarhaldi, skráður sem “fisker” og verður að eiga ráðandi hlut
lágmark ríflega helming. Í bolfiskinum eru í grunninn tvö kerfi, togarar sem eru
samtals med 33% af bolfiski, og svo bátar sem eru með restina. Í 
uppsjávarveiðunum eru einnig fleiri flæjustig. 

• Danmörk var seinni til, valdi tvískipt kerfi. IOK (Individuelt Omsættelige Kvoter) 
fyrir uppsjávarfiskinn og FKA (Fartøjkvoteandele) fyrir bolfiskinn. Tóku upp
svegjanleikann í Íslenska kerfinu en völdu “gúmmístígvélin” í eignarhaldinu. 
“Fisker” verður að eiga lágmark 2/3 af félagi sem á og rekur skip með kvóta. 
Hámark 10% af kvóta í einni útgerð/ persónu



Dæmi um 
skiptingu 
þorsks milli 
mismunandi 
kerfa í 
Noregi



Dæmi um þróun fiskiskipa í danmörku í FKA kerfinu



Umræðan um sjávarútveg

• Mjög sambærileg milli landa.
• Einkennist af vanþekkingu og öfund.
• Populismi ráðandi í umræðunni og stjórnmálamenn hrífast með.
• Síðasta breyting í DK þar sem tveimur stjórnmálamönnum tókst að umbilta

kerfinu til hins verra er varðar möguleika á nýliðun í greininni, lengdu
jafnframt uppsagnarfrestinn í 16 ár (úr 8 árum).

• Kvotekonger i DK, Kvotebaroner i NO og Kvótakongar á IS.
• Greininni gengur illa að skapa jákvæða umræðu um matvælaframleiðslu, 

hvernig sjáum við fyrir okkur aukningu í framleðslu matvæla úr sjó til að 
brauðfæða vaxandi fólksfjölgun í heiminum? Í Asíu horfa menn til aukins 
fiskeldis? 



Hver er staðan í landvinnslunni ?

• Hvað varðar landvinnsluna eina og sér, er engin krafa um samþjöppun á 
Norðurlöndunum.

• Í Noregi eru 4 fyrirtæki í bolfiski með ráðandi stöðu (Norway Seafoods og 
Insula, Nergaard og Jangaard) og eitt (Pelagia) í uppsjávar vinnslu. 
Pelagia er með 85% hlutdeild í hráefniskaupum.

• Í DK eru 3 fyrirtæki í uppsjávar vinnslu (FF Skagen, Sæby fiskeindustri og 
999.) og 5 fyrirtæki í bolfiskvinnslu, þar af tvö norsk (Insula og Lerøy)

• Á Íslandi er meiri dreyfing, en öll ráðandi fyrirtæki er bæði með veiðar og 
vinnslu.



Þorskveiði í Noregi, landanir á ferskum og frosnum þorski.

FerskFrys

www.rafisklag.no



Hver er staðan í landvinnslunni
• Kontrollerer 85 prosent
• Pelagia ble stiftet i 2013. I 2014 slo Helge Møgster-kontrollerte Austevoll Seafood ASA og 

Gustav Witzøe-kontrollerte Kvefi AS sammen sine aktiviteter innen pelagisk fiskemel, 
fiskeolje og pelagisk industri i Europa.

• Møgster-familien har kontroll med Austevoll Seafood og Gustav Witzøe kontrollerer Kvefi, 
begge milliardkonsern. De eier 50 prosent hver av Pelagia. Kvefi kontrolleres av Kverva
Industrier som er storeier i oppdrettsgiganten Salmar. Pelagia-sjefen Egil Magne 
Haugstad eier 26,62 prosent av selskapet sammen med Witzøe.

• Fiskeribladet har gått gjennom regnskapstallene til Pelagia for de siste åtte årene. I 
perioden fra 2014 til og med 2021 har konsernet omsatt for 55,65 milliarder kroner. 
Kostnadene til pelagisk råstoff var i samme periode på 43,64 milliarder kroner. Samlet 
driftsresultat i perioden er på vel 4,1 milliarder kroner, viser regnskapene.

https://www.fiskeribladet.no/okonomi/pengemaskinen-pelagia-
haver-inn-store-overskudd-ar-etter-ar/2-1-1297768



Afkoma í sjávarútvegi á Norðurlöndunum
Byrt með leyfi www.fishfacts.fo



Danmörk heild



Island heild



Noregur heild



Landvinnslan I heild



Noregur landvinnsla 



Danmörk landvinnsla



Hver er 
niðurstaðan?
• Fljótt á litið er svegjanleiki og 

hagræðingar möguleikar mestir í DK og 
á Íslandi, Noregur er með verri afkomu 
ef tekið er mið af 2021.

• Í Noregi er pólitíks tregað að gefa kost 
á aukinni hagræðingu bæði í 
uppsjávarveiðum og bolfiskveiðum.

• Sameiginlegt vandamál er að neikvæð 
umræða um greinina er erfið fyrir fólkið 
sem starfar í greininni í löndunum 
þremur.



Kærar þakkir fyrir að fá að taka þátt í 
Sjávarútvegsráðstefnunni.
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