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Ríkari en Norðmenn? 
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Hugarfar margra á Íslandi fram á síðustu ár hefur verið að ágóðinn af nýtingu orkuauðlinda 
þjóðarinnar sé að mestu fólginn í þeim störfum sem skapast við byggingu virkjana og álvera. 
Þetta er afskaplega kostnaðarsamur misskilningur. Þessi hugsunarháttur er eins og ef Norðmenn 
seldu olíuna á kostnaðarverði einungis til þess að fá að byggja olíuborpallana. Ef sá 
hugsunarháttur væri ríkjandi í Noregi væru Norðmenn mun fátækari en þeir eru í dag.  
 
Að sama skapi, ef hugsunarháttur okkar Íslendinga gagnvart orkuauðlindum þjóðarinnar breytist 
getum við orðið mun efnaðari en við erum í dag. Hinn stóri ágóði þegar kemur að 
orkuauðlindum þjóðarinnar er salan á orkunni. Þar liggja stóru peningarnir.  
 
En er ekki einum og mikið að vera að líkja orkuauðlindum Íslendinga við olíuauð Norðmanna? 
Nei. Stærðargráðan er ekki ósvipuð, að minnsta kosti ef mark er takandi á Herði Arnarsyni 
forstjóra  Landsvirkjunar. Hörður sagði nýlega að hann teldi raunhæft að hagnaður 
Landsvirkjunar gæti numið 100 ma.kr árlega eftir 15 til 20 ár. Það eru u.þ.b. 6% af VLF, sem er 
svipað hlutfall og Norðmenn eru að taka út úr olíusjóðnum þar í landi árlega. 
 
Þessi ágóði byggist hins vegar á því að við seljum orkuna dýrt. Til þess að svo megi vera þarf að 
tryggja að viðskiptasjónarmið ráði því hverjum Landsvirkjun selur orkuna. Fram að þessu hafa 
stjórnmálamenn allt of oft sett þrýsting á Landsvirkjun að selja orku í ákveðin verkerfni. Slíkur 
þrýstingur grefur undan samningsstöðu Landsvirkjunar og leiðir því til lægra orkuverðs en ella. 
Það sem gerist við slíkt er að auðlindaarðurinn rennur til erlendra álfyrirtækja í stað þess að 
renna til okkar Íslendinga.  
 
Freistingin er sterk fyrir stjórnmálamenn sem þurfa að ná kjöri fjórða hvert ár að þrýsta á um 
ákveðin verkefni í mikilvægum kjördæmum. En kostnaðurinn af slæmum samningum til 30 ára 
við risastórt álver er óheyrilegur. Almenningur þarf að veita stjórnmálamönnum stíft aðhalda 
hvað þetta varðar. Líklega væri best að það væri algjörlega tabú fyrir stjórnmálamenn að beyta 
Landsvirkjun þrýstingi varðandi það hverjum hún selur orku. Þannig væri best tryggt að 
viðskiptaleg sjónarmið ráði ríkjum við sölu á orku.  
 
Í dag hefur myndast sterk hefð á Íslandi fyrir því að ráðherra fylgi aflareglu varðandi úthlutun á 
þorskkvóta. Fyrir tíma aflareglunnar létu ráðherrar freistast ár eftir ár að úthluta of miklum kvóta 
og þorskstofninn minnkaði og minnkaði. Sú sóun var líka óheyrileg. En á þeim vettvangi hefur 
okkur tekist að koma böndum á freisni stjórnmálamanna. Vonandi tekst okkur það líka þegar 
kemur að orkuauðlindunum. Ef það tekst getum við ef til vill orðið ríkari en Norðmenn.  


