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Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra, hefur lýst því yfir að hann ætli að setja makríl 
inn í kvótakerfið. Með því verður makrílkvóti framseljanlegur og gríðarlega verðmætur. Sigurður 
segir að það hafi sýnt sig að kvótakerfi framseljanlegra veiðiheimilda sé „gríðarlega 
þjóðhagslega hagkvæmt.“ Það má til sanns vegar færa. Auðvitað á makríll að fara inn í 
kvótakerfið. 
 
Það að makríll eigi að fara inn í kvótakerfið þýðir hins vegar ekki að úthluta eigi þessum glænýja 
markrílkvóta án endurgjalds (eða svo gott sem). Það er ekkert sem segir að það þurfi að vera 
samasem merki milli kvótakerfis og gjafakvóta. 
 
Sjávarútvegsráðherra segir að horft verði til veiðireynslu, verðmætasköpunar og „væntanlega 
einhverra fleiri þátt“ við úthlutunina. Sjávarútvegsfyrirtækin sem veitt hafa makríl á síðustu árum 
hafa að mestu geta notað þau skip og þann tækjabúnað sem þau áttu hvort sem er og var ekki 
fullnýttur þar sem veiðar á uppsjávarfiski á sér stað í skorpum. Makríllinn var hreinn bónus fyrir 
uppsjávarfyrirtækin sem hægt var að sækja í milli þess sem þau sóttu í loðnu og síld. Að úthluta 
verðmætum upp á tugi milljarða á þessum grundvelli orkar tvímælis svo ekki sé fastar að orði 
kveðið. 
 
Sjávarútvegsráðherra segist hafa leitað eftir samráði við útgerðarmenn jafnt stóra sem smáa og 
vonast til að finna lausn sem flestir geta sætt sig við. Hér á hann auðvitað við flestir 
útgerðarmenn. Einhverra hluta vegna hefur hann ekkert samráð við skattgreiðendur og sjúklinga 
á Landspítalanum. Ætli þeir séu sáttir við að ráðherra úthluti gríðarlegum verðmætum langt undir 
markaðverði? „Sátt“ í sjávarútvegsmálum virðist alltaf þýða að útgerðarmenn séu sáttir. Þjóðin 
er algjört aukaatriði í því sambandi. 
 
Ég hef einfalda spurning fyrir ráðherra: Hvað er það sem mælir gegn því að nýútgefinn 
makrílkvóti verði boðinn upp? 
 
Með því myndi kvótinn renna til þeirra sem geta búið til mest verðmæti með hann (hagkvæmnin 
sem honum er tíðrætt um í þessu sambandi). Og ríkissjóður myndi fá talsverðar tekjur. Þær mætti 
nota til þess að lækka skatta eða bæta þjónustu (til dæmis á Landsspítalanum). Ekki veitir af.  
 
 
 
 
 


