
Rússnesk kreppa og íslensk ofurskattheimta 
slökktu vonarglætuna í í makrílnum

Erindi til atvinnuveganefndar Alþingis um veiðar og vinnslu makríls 
eftir Pál Þór Guðmundsson, framkvœmdastjóra Hugins VE-55

Efni standa til að við sem stöndum að útgerð Hugins VE leggjum orð í belg um 
veiðar og vinnslu makríls. Þar erum við í hópi frumkvöðla á Islandi og okkur 
þykir margt í opinberri stjómsýslu, á Alþingi og í opinberri umræðu um 
makrilinn vera undarlegt og aðfinnsluvert, svo varlega sé tekið til orða.

Arið 2014 var það lélegasta sem við höfum séð í makrílnum frá árinu 2007. Nú er staðan sú 
að við eigum birgðir frá sumrinu 2014 upp á 900 tonn af makríl sem við gerðum ráð fyrir að 
fá 225 milljónir króna fyrir en fáum sennilega ekki nema um 180 milljónir króna, þrátt fyrir 
að hafa nú þegar greitt öll laun, skatta og annað tilheyrandi miðað við að fá greiddar 225 
milljónir fyrir fískinn -  sem verður aldrei!

Núna blasir við að verð á makríl til Rússlands muni lækka verulega sumarið 2015 og að 
Rússar muni aukinheldur kaupa minna en áður, sem augljóslega þýðir aukinn þrýsting á verð 
á öllum mörkuðum.

Þetta er sennilega i fyrsta skipti, frá því að við á Huginn byijum á að frysta makríl, sem við 
kvíðum verulega fyrir komandi vertið.

Annar ógnvaldur, en að vísu með íslenskt ríkisfang, er svo það uppátæki stjómvalda að 
kvótasetja makrílinn með öðrum formerkjum en annan fisk. Slíkt er bæði óeðlilegt og 
órökrétt, að ekki sé nú talað um það ráðslag að skattleggja makrílveiðar sérstaklega umfram 
aðrar veiðar. Þetta er reyndar stórfúrðulegt mál!

í útreikningum ~  skattlagningar er stuðst við afkomu bæði landvinnslu og veiða. 
Launakostnaður er um 38% en samanlagður launakostnaður þeirra sem veiða og vinna í landi 
er um 27%. Útgerðin borgar með öðrum orðum skatt af hagnaði fiskvinnslunnar!
Enn má svo nefha að álagningin er reiknuð út frá rekstrinum árið 2013, sem er kapítuli út af 
fýrir sig.

• Huginn er í hópi frumkvöðla í makríl á íslandi og til upplýsingar höfðum við varið um 
175 milljónum króna árið 2009 til að ná þeim árangri sem við sannarlega náðum og 
verður rakið hér á eftir.



Huginn -  upphafið 2001

Þegar ákveðið var að smiða nýja Hugin i Sile, löngu áður en makríllinn kom til sögunnar, var 
horft til þess að nota þetta öfluga fjölveiðiskip til að veiða kolmunna og norsk-islenska síld. 
Kolmunnaveiðar voru frjálsar en sildarkvótanum var úthlutað eftir stærð skipa.

Við fengum Hugin afhentan árið 2001. Vorið 2002 ákvað Ámi M. Mathiesen 
sjávarútvegsráðherra að setja kvóta bæði á kolmunna og norsk-íslensku sildina og miðaði 
kvótaúthlutunina við veiðireynslu þriggja ára þar á undan. Við höfðum þá einungis náð að 
veiða kolmunna í hálft ár á nýja skipinu og fengið um 35 þúsund tonn. Þess vegna var 15 
þúsund tonna kvóti allt og sumt sem kom í okkar hlut af kolmunna við þessa fyrstu úthlutun.

Við síldarúthlutunina nutum við lítillega veiðireynslu af gamla Hugin en það skilaði samt litlu 
vegna þess að áður hafði verið úthlutað eftir stærð skipa en ekki veiðireynslu.

Þetta heitir víst á máli þeirra, sem hátt hafa í umræðunni, að við höfum þama fengið úthlutað 
„gjafakvótum“ en -vist er að við bræður i útgerðinni vorum litt hrifnir af kerfinu sem skerti svo 
mjög möguleika okkar til að bjarga okkur. Engu að síður skiljum við að kvótakerfi og 
stjómun veiða séu nauðsynleg „tæki“ til að ná sem mestri hagkvæmni í útgerðinni.

Vonarglæta
Þegar blasti við hve lítið við höfðum upp úr krafsinu, við úthlutun sildar og kolmunna, sáum 
við vonarglætu í makrílnum og vorum ákveðnir i að sitja ekki eftir þegar að þvi kæmi að 
úthluta kvóta fyrir þá tegund. Við höfðum reyndar lengi haft áhuga á að veiða makríl við 
íslandsstrendur og vorum staðráðnir í að afla okkur veiðireynslu til að búa okkur undir 
kvótasetningu makríls i framtiðinni og það gerðum við.

Árið 2002 keyptu við troll hjá Tor-Net i Hafnarfirði, troll sem hannað var til að nota við 
yfirborðsveiðar. Þessar svokölluðu yfirborðsveiðar fara þannig fram að höfúðlínan og 
hleramir sjást í yfirborðinu en neðsti parturinn af trollinu er 40-50 metrum undir yfirborðinu. 
Þetta er hentugt vegna þess að makríll í sumarástandi heldur sig frá yfirborði sjávar niður á 
20-30 metra dýpi. Oft er hann sjáanlegur með berum augum en frekar dreifður. Veiðar á 
makríl í þessu ástandi í nót eru ekki gerlegar að okkar mati.

Fyrsta trollið fra' Nor-Net Hafnarfirði fór um borð í Huginn og notuðum við það til 
yfirborðsveiða á síld og síðar til makrílveiða, þegar þar að kom. Einnig tókum við togtaugar 
frá Hampiðjunni þegar makrílveiðar hófust og hafa þeir selt ógrynni af þeim.

Verðið olli vonbrigðum
Árið 2006 fengum við 84 tonn af makríl á mörkum íslensku og færeysku lögsögunnar. Við 
heilfrystum aflann og töldum að við fengjum 1.000 dollara fyrir tonnið, enda er makríll 
verðmætasti uppsjávarfiskurinn sem veiddur er i Norður-Atlantshafi. Raunin varð önnur. Við 
fengum aðeins 500 dollara fyrir tonnið og það eftir mikla mæðu og erfitt söluferli. Þetta urðu 
okkur mikil vonbrigði, svo ekki sé nú meira sagt. Ástæðan fyrir því var sú að við vorum ekki 
að veiða á réttum árstíma.



Á sumrin étur makríllinn eins mikið og hann getur í sig látið. Þá er aðalvaxtartíminn hans og 
afleiðingin er mikið los í fiskholdinu.

Beinar makrílveiðar hefjast
Sumarið 2007, í byrjun júlí, fengum við 460 tonn af makríl i færeysku lögsögunni og annað 
eins Islandsmegin við mörk fiskveiðilögsögunnar. Um miðjan júlímánuð bárust þær fréttir frá 
bátum, sem voru suður í Hvalbakshalli, að þeir hefðu orðið varir við vaðandi makríll. Við 
ákváðum snarlega að láta nú reyna á hvort makríllinn væri veiðanlegur og það reyndist vera. 
Á sama tíma voru flest e f ekki öll hin síldveiðiskipin að partoga á síldveiðum 30-60 milum 
norðar en við vorum.

Þar með hófust beinar makrílveiðar í lögsögu íslands og við vorum að veiðum fram í miðjan 
ágúst.

Þá höfðum við -bug á því að vita hvort ekki væri hægt að veiða makrílinn vestar og fara í 
leiðangur sem næði vestur Reykjanesi hið minnsta. Huginn ehf. bauð þá 
Hafrannsóknastofnuninni upp á að fara vestur með landinu og leita að makríl í leiðangri sem 
við bárum allan kostnað. Það er fyrsti makríl rannsóknarleiðangur Hafró. Sú leit stóð yfir í 
eina viku og makríll fannst alveg vestur fyrir Vestmannaeyjar.

Hátíðnihljóðsjá pöntuð
Þama sumarið 2007 veiddum við á Hugin yfir 3.000 tonn og fórum að gera ráðstafanir til að 
efla sókn í makrílinn. Við pöntuð hátiðnihljóðsjá -  a sd ik -m eð  hraði og var hún sett um borð 
í nóvember.

Við fengum aftur fiskifræðinga á Hafró i lið með okkur til að leita að makríl en sá leiðangur 
var blásinn af eftir tvo sólarhringa vegna óveðurs sem ekkert lát virtist ætla að verða á.

Á þessum tíma vorum við beðnir um að kanna möguleika á að gera út rússneskt uppsjávarskip 
fyrir annað fyrirtæki og veittum þvi þá athygli að makrílkvótinn, sem fylgdi skipinu, var allur 
tekinn utan við lögsögu Noregs og það að sumarlagi.

Þarna virtust menn sem sagt kunna tök á að vinna sumarmakríl til manneldis og við 
eftirgrennslan í Rússlandi kom í ljós að kúnstin var sú að hausa fiskinn og sjúga innan úr 
honum slógið.

í framhaldi af þessu pöntuðum við tilheyrandi búnað fyrir makrílvinnslu til að nota við veiðar 
sumarið 2008 og þá um sumarið tókst okkur að framleiða 1.800 tonn af hausuðum makríl. 
Skilaverðið var 2.200 Bandaríkjadalir á tonn.

Aðrir framleiðendur voru ekki klárir með þennan búnað 2008 og frystu mjög lítið það ár, að 
Guðmundi VE en við vorum í sambandi um hvemig væri best væri að standa að 
makrílvinnslu.



Rannsóknaverkefni
Sumarið 2008 tókum við þátt i rannsóknarverkefni með MATÍS. Ragnheiður Steinþórsdóttir 
verkefnisstjóri var um borð í eina viku og kynnti sér vinnsluaðferðina sem við höfðum valið.

MATÍS gaf út skýrslu um vinnslu á makríl veturinn 2009 sem var lokuð í eitt ár.

Sveinn Sveinbjömsson, fiskifræðingur á Hafró, var um borð í tvær vikur til að fylgjast með 
veiðitækninni og þvi hvemig makríllinn kæmi fram á fískileitartækjunum. Hann var alveg 
gáttaður á því hve lítið þurfti að sjást til að fá góða veiði!

Haustið 2008 keyptum við aðgang að gervihnattakerfi sem sendir daglega hitamyndir af 
yfirborði sjávar og pöntuðum hundrað reknet til makrílveiða.

Eftir að við vorum búnir að ná tökum á því að nota gervihnattamyndimar vorum við nokkuð 
vissir um að það væri einnig makríll fyrir vestan Vestmannaeyjar og alveg vestur fyrir land. 
Og það kom á daginn 2010 en fyrstu árin var bannað að veiða fyrir vestan Eyjar.

Gervihnattakerfíucfi dag nö taðáf flest öllum skipum sem stunda makrílveiðar við ísland.

Einnig eram við stofnaðilar að verkefhi um DNA-greiningu á makríl á norðanverðu 
Atlantshafí og reyndar er hugmyndin að því komin frá okkur.

Veturinn 2008-2009 fengum við útgerðarfélögin Guðmund Runólfsson í Grandarfirði, 
Skinney-Þinganes á Höfn og Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum til að styrkja einhvem góðan 
útvegsmann til að stunda makrílveiðar í reknet við Vestur- og Suðurland. Þetta var hugsað 
sem þróunarveiðar til að afla þekkingar og reynslu á því svæði og við áformuðum að veija allt 
að 20 milljónum króna i verkefnið en því miður fannst enginn til að taka það að sér.
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Olympískar veiðar
Sumarið 2009 var tímabil ringulreiðar og glataðra íj ánnuna í makrílveiðunum við Island. 
Stjómvöld settu á heildarkvóta og allir kepptust við að veiða sem mest. Þetta vora svokallaðar 
ólympískar veiðar.

Makríllinn var veiddur á óhentugum tima, gæði hráefhisins vora því lítil og mikill pirringur í 
veiðinni, ef svo má segja. Verðið var 1.300 Bandaríkjadalir fyrir tonnið af hausuðum og 
frystum makril ©n-siimarið áður fengust 2.200 Bandaríkjadalir fyrir tonnið, eins og áður segir. 
Hvort ástæðan fyrir þessari verðlækkun var aukið framboð eða eitthvað annað veit ég ekki.

Beinni veiði lauk 9. júlí og þá var kvóti settur á makrílinn í stað þess að árin þar áður hafði 
verið hægt að veiða án kvótasetningar fram yfír miðjan ágúst.

Eftir að veiðin var stöðvuð 9. júlí fengum við á Hugin leyfi til að fara vestur fyrir landið og 
reyna veiðar þar. Ástæðan var sú að fréttir höfðu borist um vaðandi makríl, meðal annars frá 
hafrannsóknaskipi sem sprengdi troll í makríltorfu.

Við fóram á vettvang en þá brast á leiðindaveður og þolinmæðina þraut þegar við heyrðum af 
góðri síldveiði fyrir norðan landið og ákváðum að fara þangað.



Þetta er makrílsaga Hugins VE fram að kvótasetningu 2010. Við og fleiri útgerðir 
uppsjávarskipa höfðu þá náð árangri í veiðum og vinnslu sem eftir var tekið og uppskorið 
nokkuð eftir erfiðið, útgjöldin og þróunarstarfíð þar á undan.

Útgerðir frystitogara, trollbáta og handfærabáta sáu að þarna væri eitthvað að hafa með því að 
taka þátt í veiðum sem aðrir höfðu þróað og sögðu nú get ég, nú vil ég.

Eitt fyrsta siðfræðipróf íslenskra barna er ævintýrið um litlu gulu hænuna 
um hvernig menn hegða sér til að uppskera eða uppskera ekki. Stjórnvöld 
féllu á því því prófi og hafa ekki staðist upptökuprófin í greininni eftir það.

Páll Guðmundsson
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