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Útdráttur 
 

 

Háværar deilur hafa staðið yfir undanfarin ár um fiskveiðistjórnun á Íslandi þar sem ólík 

sjónarmið hafa tekist harkalega á um hvernig staðið er að útdeilingu aflaheimilda innan 

íslenskrar landhelgi. Þessi ritgerð beinir sjónum að svokallaðri uppboðsleið við slíka 

útdeilingu og spyr hvort hún sé réttlátari heldur en núverandi kerfi. Í ritgerðinni er saga 

íslenskar fiskveiðistjórnunar rakin, útfærslur á uppboðsleið kynntar og yfirlit gefið um 

ólíkar kenningar um réttlæti. Skrif íslenskra heimspekinga um meint ranglæti kerfisins 

eru greind ásamt kenningum hagspekinga um réttlæti og annarra fræðimanna um hvað 

eigi heima á markaði. Í lokaköflum ritgerðarinnar kemur fram að uppboðsleiðin geti 

samræmst réttlætiskenningu Johns Rawls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þau 

skilyrði eru meðal annars regluverk sem kemur í veg fyrir einokun, aukið aðgengi og 

nýliðun og sanngjarn aðlögunartími fyrir fyrirtæki sem nú starfa í greininni. En einnig 

sanngjörn pólitísk stefnumótun varðandi ráðstöfun þeirra auknu tekna ríkissjóðs sem 

vænta má í nýju kerfi.  
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Abstract 

 
 

In recent years there has been a loud feud in Iceland about the fisheries management 

system, especially in regards to allotment of fishing quotas within Icelandic territorial 

waters. This thesis focuses on the so-called auction-way in such allotment and asks 

whether that method is more just than the current system. The thesis starts by tracking 

the history of the fisheries management, introducing possible implementations of 

auction and summarizing different theories of justice. The writings of Icelandic 

philosophers about the alleged injustice of the system are analyzed, along with theories 

of authors of market-philosophy and theories about what belongs in the market and 

what does not. In the final chapters of the thesis, it is stated that the auction-way can 

fulfill the criteria of Johns Rawls’ theory of justice with a couple of preconditions. Those 

conditions are a solid legislation that prevents monopoly and ensures access for new 

parties into the industry, a fair adjustment time for companies that are operating 

presently in the industry, and a fair political policy created in the disposal of the 

increased income to the state treasury that can be expected in a new system. 
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Formáli 
 

Hafið hefur sérstaka stöðu í hjörtum  Íslendinga og þar er ég ekki undanskilinn. Á 

mótunarárum mínum, sem strákur í Hafnarfirði, varði ég löngum tíma niðri á bryggju við 

að veiða ufsa og kola og um tvítugt fór ég á sjó um hríð. Síðan kynntist ég annarri hlið á 

sjávarútveginum þegar ég flutti út fisk í þrjú ár og svo dró mild miðaldurskrísa mig í 

strandveiði tvö sumur fyrir nokkrum árum. Þá hefur aðkoma mín að stjórnmálum í 

gegnum tíðina mótað pólitíska sýn á greinina og vakið upp efasemdir um það fyrir-

komulag sem valið hefur verið á Íslandi. Þá hefur heimspekin löngum heillað mig, allt frá 

því að ég hóf nám í Heimspekideild HÍ árið 1984, þótt það nám hafi aðeins varað í einn 

vetur í það skiptið. Nú, 35 árum síðar, er vel við hæfi að ég ljúki þeirri vegferð með því 

að tengja saman þessi tvö hugðarefni í þessari ritgerð. 

Sérstakar þakkir vil ég færa eftirtöldum fyrir aðstoðina við þessa smíð, þeim Sögu 

Kjartansdóttur, Sólveigu Jónasdóttur, Ólínu Þorvarðardóttur, Sam O‘Donnell og síðast 

en ekki síst, leiðbeinanda mínum, Henry Alexander Henryssyni.  
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1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur eitt helsta deilumál í íslensku samfélagi verið kvótakerfið, eða 

það fyrirkomulag sem haft hefur verið við útdeilingu leyfa til fiskveiða hér við land. 

Náttúruauðlindir landsins, almennt séð, eru mörgum hjartans mál og öðru hvoru kviknar 

umræða um raforkumál – síðast, þegar þessi orð eru skrifuð, í tengslum við innleiðingu 

þriðja orkupakka Evrópusambandsins. Kvótakerfið og skipulag fiskveiða hefur þó 

vinninginn til lengri tíma í háværri auðlindaumræðu því fátt snertir jafn viðkvæman 

streng hjá landanum. Stærstu fyrirtækin í orkusölu eru þrátt fyrir allt í opinberri eigu og 

rennur arðurinn þaðan því að miklu leyti til landsmanna í gegnum ríkið, á meðan 

útgerðin í landinu er í höndum einkaaðila og arðurinn, eða auðlindarentan, rennur að 

mestu til fyrirtækja þeirra.1 Skrifaðar hafa verið ótal greinar gegn fyrirkomulaginu og 

hefur megingagnrýnin á kerfið byggst á því að kerfið sé ranglátt og hygli stórfyrirtækjum 

sem fái árlega afhent verðmæti fyrir aðeins brot af andvirði þeirra. 

Í grein sinni „Hvað er ranglátt við kvótakerfið?“ kemst Vilhjálmur Árnason, prófessor í 

heimspeki við Háskóla Íslands, að þeirri niðurstöðu að kerfið sé ranglátt, aðallega vegna 

laganna frá 1990 sem leyfðu framsal á aflaheimildum, að sú „eign“ sem lögin hafi skapað 

hafi komið til í gegnum ranglátt eignarnám.2 Hæstaréttardóminn í Vatnseyrarmálinu 

svokallaða má svo líta á sem staðfestingu á því mati Vilhjálms, þar sem dómurinn kvað 

úr um að það væri í höndum Alþingis að setja reglur um úthlutun aflaheimilda.3 

Hæstaréttardóminn í Vatnseyrarmálinu má líta á sem staðfestingu á að aflaheimildir séu 

í raun sameign þjóðarinnar og lúti forsjá Alþingis og ríkisvaldsins, þótt útgerðir hafi í 

núverandi kerfi afnot sem sumir telja jafngilda einkaeignarrétti. Kerfið í dag byggir á 

þeirri hlutfallslegu „eign“ sem var til staðar þegar lögin um framsal voru sett árið 1990, 

en það markar upphafsstöðu þess, og miðar kerfið í dag við þær hreyfingar og sölur sem 

hafa orðið á aflaheimildum síðan þá.  

Á sviði stjórnmálanna hafa einkum verið lagðar fram tvær tillögur um breytingar á 

úthlutunarkerfinu. Sú leið sem hefur verið farin fram til þessa er óbreytt kerfi að 

 

1 Indriði H. Þorláksson, „Arður af auðlindum, hver nýtur hans?“  

2 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 83. 

3 Hæstaréttardómur nr. 12/2000. 
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viðbættu afkomutengdu veiðileyfagjaldi sem byggir á afkomu greinarinnar í heild sinni. 

Unnið hefur verið með afkomutengt veiðileyfagjald undanfarin ár og hefur það aukið 

tekjur ríkisins allnokkuð, en bætir að margra mati ekki úr grundvallargöllum kerfisins. 

Hefur núverandi fyrirkomulag þótt ógegnsætt og að mögulegt sé í bókhaldi að sýna fram 

á lakari afkomu greinarinnar, sérstaklega í umhverfi þar sem veiðar, vinnsla og sala eru í 

höndum fyrirtækja í eigu sömu aðila sem geta valið að taka út hagnaðinn hvar sem er í 

ferlinu. Þá sé veiðileyfagjaldið víðs fjarri því verði sem handhafar aflaheimilda leigja svo 

heimildirnar frá sér á eða því verði sem Færeyingar fá fyrir sínar aflaheimildir á uppboði.  

Helsta valkostinn sem komið hefur fram við núverandi úthlutunarkerfi kýs ég að nefna 

uppboðsleið. Hún felur í sér fyrningu veiðiheimilda á tilteknu tímabili, þ.e. ríkið taki þær 

til sín og setji þær síðan á uppboð. Ýmis gagnrýni hefur komið fram um slíka leið, helst 

sú að hún stuðli að því að fjársterkir aðilar muni taka yfir greinina, margar útgerðir sem 

starfa í dag hafi keypt allar sínar aflaheimildir á markaðsverði og að þetta muni verða 

íþyngjandi kostnaður fyrir landsbyggðina og þar af leiðandi óréttlát leið. Hér er ég 

kominn að rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: Er uppboðsleið við úthlutun aflaheim-

ilda réttlát? Kenning sem ég nota til að svara því er réttlætiskenning Johns Rawls – stenst 

uppboðsleiðin úttekt á forsendum hennar?4 Spurningin kemur ekki fram í tómarúmi, hún 

er sett fram inn í ákveðnar aðstæður og hana ber að skilja í því samhengi. Í bakgrunni 

hennar er núverandi fyrirkomulag, sem ég skoða einnig og legg mat á út frá sömu 

kenningu.  

Í ritgerðinni er saga kvótakerfisins rakin stuttlega, frá því að því var fyrst komið á árið 

1983, gerð grein fyrir helstu áföngum í þróun kerfisins, þar á meðal þeim afdrifaríkasta, 

þegar lögum var breytt árið 1990 og aflaheimildir urðu framseljanlegar. Þá er fjallað um 

þrjú dómsmál sem tengjast kvótakerfinu og rötuðu á efsta dómsstig og leiddu til þriggja 

mikilvægra hæstaréttardóma; Valdimarsmálsins, Vatnseyrarmálsins og Fagramúlamáls-

ins, dóma sem höfðu umtalsverð áhrif á seinni tíma lagasetningu. Einnig er fjallað um 

úrskurð Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2007 sem féll gegn íslenska 

ríkinu, en það taldist hafa brotið gegn 26. grein alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi. Þá fléttast inn í umfjöllunina skilgreiningar á náttúruauðlindum í 

 
4 Rawls, Theory of Justice. 
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lögum og ekki síst stjórnarskrá, og sú umræða sem farið hefur fram um breytingar á 

stjórnarskrá, þ.m.t. sú útfærsla sem kemur fram í nýrri stjórnarskrá stjórnlagaráðs. Þá er 

getið tilraunar Færeyinga, en þar hafa verið gerðar tilraunir með uppboð á aflaheim-

ildum frá árinu 2011.  

Einnig er fjallað um tillögur að markaðslausnum í nýju úthlutunarkerfi, þar sem mest 

hefur farið fyrir ýmsum hugmyndum um fyrningu kvótans á tilteknu tímabili og 

endurúthlutun á einhvers konar markaðsforsendum. Þar er gerð grein fyrir tveimur 

mismunandi leiðum til fyrningar sem verið hafa til umræðu undanfarin ár; línulegri og 

hlutfallslegri fyrningu. 

Fræðilegi hlutinn hefst á umfjöllun um réttlætishugmyndir, þróun þeirra og þær 

meginhugmyndir nytja- og eðlishyggju, auk réttlætis sem dyggðar, sem finna má í 

gegnum alla vestræna heimspekisögu.5 Í lok þeirrar umfjöllunar er réttlætishugmyndum 

Johns Rawls gerð ýtarleg skil, með það fyrir augum að svara rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar. Þá er fjallað um fræðileg skrif á sviði heimspeki um meint ranglæti 

úthlutunarkerfis aflaheimilda í íslenskum sjávarútvegi, skrif Atla Harðarsonar og 

Vilhjálms Árnasonar, með formála um eignarréttarhugmyndir Johns Locke og Roberts 

Nozick. Næst er rakið hvernig réttlætishugmyndir hafa birst í hagfræðikenningum 

hagspekinga eins og Adams Smith, Friedrichs Hayek, Jans Narveson og Miltons 

Friedman. Helstu röksemdir með frjálsum markaði eru gjarnan þær að hann sé áhrifarík 

og öflug leið til að dreifa vöru og tengja seljendur og kaupendur, en í hugmyndum 

áðurnefndra hagspekinga kemur einnig fram sú skoðun að markaðurinn sé á einhvern 

hátt réttlátari en eitthvað annað tiltekið fyrirkomulag, sem snertir beint rannsóknar-

spurningu þessarar ritgerðar. Uppboðsleiðin er markaðsleið, sem mögulega er réttlátari 

en það fyrirkomulag sem nú er til staðar.  

Ýmislegt hefur verið skrifað um mörk markaðarins, hvað eigi heima á markaði og hvað 

ekki. Á meðal fræðimanna sem fjallað hafa um það má nefna Margret Jane Radin, Debru 

 

5 Hér eftir nota ég hugtakið „nytjahyggja“ fyrir allar hugmyndir, allt frá hugmyndum sófista um réttlæti 
sem málamiðlun sem og aðrar hugmyndir um að það helgist af afleiðingum. „Nytjastefna“ er aftur 
kenning Johns Mill út frá samnefndri bók hans, þar sem hann byggir á hugmyndum Jeremys Bentham 
sem fyrstur setti hugmyndina fram. 
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Satz og Michael J. Sandel. Eftir umfjöllun um hugmyndir þeirra er skoðað hvort þær eigi 

að einhverju leyti við um markað með aflaheimildir.  

Í úrvinnslu eru aðilar málsins, sem eru almenningur, útgerðir, aðrir aðilar í sjávarútvegi, 

landsbyggð og umhverfið, settir undir „fávísisfeld“ í anda Rawls og skoðuð staða þeirra 

út frá þeim áhrifum sem uppboðsleiðin hefur á hlutskipti þeirra. Þar eru lögð til 

grundvallar þau grunngæði sem Rawls telur mikilvægast að réttlát dreifing nái til. Að 

síðustu eru dregin saman aðalatriði málsins, sett fram rökstudd niðurstaða og gert grein 

fyrir henni í lokakafla ritgerðarinnar.  
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2 Saga fiskveiðistjórnunar við Ísland 

Elstu heimildir um lagaákvæði um aðgang að sjávarauðlindum við Ísland má finna bæði 

í Grágás og Jónsbók, þar sem kveðið var á um almannarétt til fiskveiða.6 Síðan liðu nærri 

sjö aldir þar til Alþingi samþykkti, að frumkvæði Gríms Thomsen alþingismanns, að 

takmarka lagningu þorskneta í Faxaflóa.7 Fyrsta alvöru viðleitni til fiskveiðistjórnunar við 

Ísland má síðan rekja til þorskastríðanna, þar sem Íslendingar börðust fyrir yfirráðum og 

réttinum til veiða á hafsvæðinu í kringum landið. 

2.1 Þorskastríðin 

Árið 1901 gerðu Bretland og Danmörk samning um þriggja mílna landhelgi umhverfis 

Ísland og Færeyjar, en fram að því höfðu Evrópuþjóðir stundað óheftar fiskveiðar við 

landið. Í lok Seinni heimstyrjaldarinnar helguðu Bandaríkin sér rétt til auðæva á land-

grunnsbotninum umhverfið landið, þ.m.t. réttinum til fiskveiða. Þetta frumkvæði varð 

fyrirmynd íslensku Landgrunnslaganna sem sett voru af Alþingi árið 1948.8 Lögin kváðu 

á um að Sjávarútvegsráðuneytið útfærði reglugerðir um takmörk verndarsvæða í 

kringum landið í samræmi við þá milliríkjasamninga sem væru í gangi hverju sinni. 

Aðdraganda þorskastríðanna svokölluðu má rekja til þess þegar landhelgin var færð úr 

þremur mílum í fjórar, árið 1950, út fyrir Norðurlandi og um allt land tveimur árum síðar, 

aðgerðir sem voru að mestu í samræmi við óljós alþjóðalög þess tíma. Bretar mótmæltu 

með banni við löndun íslenskra skipa í Bretlandi. Bannið var að frumkvæði 

togaraeigenda, var stutt með þegjandi samþykki yfirvalda og stóð til 1956. Næsta skref, 

þegar landhelgin var færð í 12 mílur, var reglugerð sem varð upphafið að hinu fyrsta 

eiginlega þorskastríði, en það var nafn sem breskir blaðamenn gáfu þessum deilum sem 

þróuðust út í átök á Íslandsmiðum.9 Þá sendu Bretar í fyrsta sinn herskip til verndar 

togurum sínum. Deilunni lauk með samningi Íslendinga og Breta, árið 1961. Árið 1972 

 

6 Grágás er lagaskrá og lögskýringarit frá Þjóðveldisöld og Jónsbók er lögbók sem tók við af Grágás árið 
1281 í kjölfar þess að Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd. 

7 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 37. 

8 Lög nr. 44/1948 um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins. 

9 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 45. 
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ákvað íslenska ríkisstjórnin að færa landhelgina enn lengra, eða í alls 50 sjómílur.10 Í þetta 

sinn sendu Bretar bæði herskip og dráttarskip til Íslands gegn íslenskum varðskipum, en 

Íslendingar beittu á móti nýju vopni; togvíraklippum. Eftir hálfs árs átök á Íslandsmiðum, 

sem vöktu heimsathygli, var gert bráðabirgðasamkomulag við Breta til tveggja ára. Að 

þessum tveimur árum liðnum, árið 1975, ákvað íslenska ríkisstjórnin að færa landhelgina 

í 200 sjómílur.11 Bretar sendu herskip og dráttarbáta á miðin á ný, ásamt því að setja 

löndunarbann á íslensk skip. Deilan harðnaði og komst á það stig að Íslendingar slitu 

stjórnmálasambandi við Bretland og hótuðu úrsögn úr NATÓ. Eftir viðburðaríkan vetur, 

1975–1976, lagðist alþjóðlegt andrúmsloft í hafréttarmálum og hafréttarsáttmálum á 

sveif með Íslendingum og eftir sáttafund í Osló náðist loks að semja þann 1. júní, 1976, 

og var þorskastríðunum þar með lokið. 

2.2 Blikur á lofti 

Þar með höfðu Íslendingar náð yfirráðum yfir hafsvæðinu í kringum Ísland, með þeirri 

ábyrgð sem því fylgdi. Hluti af röksemdum Íslendinga í þorskastríðunum var að friða 

þyrfti og vernda fiskistofna á svæðinu á heildstæðan hátt. Í október 1975, ári áður en 

átökunum lauk, gaf Hafrannsóknarstofnun út skýrslu sem oftast er nefnd „Svarta 

skýrslan“.12 Í kjölfar hruns síldarstofnsins við Ísland um miðja síðustu öld, sem fram að 

því hafði verið verðmætasti útflutningur Íslendinga, hafði vaknað uggur um stöðu 

annarra fiskstofna við Íslands, sérstaklega þorsksstofnsins, sem var hvati að gerð 

skýrslunnar. Skýrslan dró upp dökka mynd af framtíð fiskveiða við Ísland, yrði ekki komið 

böndum á sókn í helstu stofna, aðallega þorsk. Í framhaldi af því gaf Hafrannsóknar-

stofnun út tillögur um hámarksafla fyrir þorsk, ýsu, ufsa og karfa fyrir árið 1976. Þegar 

ekki tókst að veiða upp í þann hámarksafla, að undanskildum þorski, þótti ljóst að fótur 

væri fyrir þessum áhyggjum.  

 

10 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 45.  

11 Lög nr. 45/1974 um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, með breytingum. 

12 „Ástand fiskstofna og annarra dýrategunda á Íslandsmiðum og nauðsynlegar friðunaraðgerðir innan 
íslenskrar fiskveiðilandhelgi,“ Hafrannsóknarstofnun. 



 

 12 
 
 

Fyrstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar voru að takmarka sókn í þorsk með svokölluðum 

skrapdögum.13 Þeir fólu í sér banndaga, þar sem ekki mátti sækja á ákveðnum dögum á 

ári. Ekki voru sett takmörk á aðrar tegundir og mátti þorskur vera allt að 10% af meðafla 

í þeim veiðum. Markmið skrapdagakerfisins var að vernda þorskstofninn, en auk þess 

átti að auka hagkvæmni við veiðar og bæta gæði afla og afurða með því að samræma 

betur veiðar og vinnslu. En vísindamenn töldu sig sjá vísbendingar um að þorskstofninum 

hrakaði enn meira og á síðari hluta ársins 1984 kom önnur og enn svartari skýrsla frá 

Hafrannsóknarstofnun sem hét: Ástand nytjastofna og aflahorfur 1984.14 Samkvæmt 

skýrslunni var hrygningarstofn þorsks í sögulegu lágmarki og var það talið áfellisdómur 

yfir skrapdagakerfinu. Röktu menn rætur ástandsins til þess að á þessum árum höfðu 

komið til sögunnar stærri og betur útbúin skip, sem voru fær um að afla meira á þeim 

tíma sem var til sóknar, þannig að álagið á þorskstofninn minnkaði í raun ekki. Enn 

fremur stuðlaði kerfið að óhagkvæmni, andstætt markmiðum þess, þar sem sú 

fjárfesting sem var í skipum nýttist illa þar sem þau voru bundin við bryggju stóran hluta 

árs. Þannig var fjöldi skrapdaga skuttogara 100 árið 1979.15 Eina leiðin til vaxtar innan 

greinarinnar var með fleiri og stærri skipum og auk þess versnaði nýting hráefnisins 

þegar mikill afli barst í land á sama tíma dagana sem veiði var leyfð.16 

2.3 Aflamarkskerfi 

Eftir mikið samráð Sjávarútvegsráðuneytisins og hagsmunaaðila varð úr gjörbreytt kerfi 

sem byggðist á aflamarki í stað sóknarmarks skrapdagakerfisins. Í stað þess að takmarka 

sóknartíma voru sett takmörk á það heildaraflamagn sem veitt var og hverjir gátu veitt. 

Slíkar takmarkanir höfðu tíðkast á öðrum sviðum íslensks sjávarútvegs, eins og í veiðum 

á uppsjávarfiski svo sem síld og loðnu, og á krabba og skelfiski. Kerfið var lögfest þann 

20. desember 1983.17 Hugmyndin var sú að til að tryggja sjálfbærni í veiðum yrði að halda 

 

13 Lög nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

14 „Ástand nytjastofna á Íslandsmiðum og aflahorfur 1984,“ Hafrannsóknarstofnun. 

15 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 92. 

16 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 100. 

17 Sigurður Snævarr, Haglýsing Íslands, 186. 
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lífmassa hvers stofns í viðunandi ásigkomulagi. Sjávarútvegsráðherra ákvað með reglu-

gerð aflahámark, skiptingu þess á milli skipa eftir stærðum og veiðarfærum og heimilaði 

tilfærslur á aflakvóta. Þó bar honum að hafa samráð við Hafrannsóknarstofnun við 

ákvörðun á heildarafla. Þau skip, tíu brúttólestir eða stærri, sem fengu veiðileyfi til botn-

fiskveiða árið 1984 voru þau skip sem höfðu stundað veiðar á tímabilinu 1. nóvember 

1982 til 31. október 1983. Ný skip fengu ekki veiðileyfi nema gömlum skipum væri lagt á 

móti. Aflamagn ákvarðaðist af veiðum á þriggja ára undanfarandi tímabili. Nýtt frumvarp 

var samþykkt fyrir 1985 og var að mestu óbreytt frá fyrra frumvarpi.18 Næstu lög voru 

einnig lítið breytt, nema hvað Alþingi var falið að setja reglugerð í stað 

sjávarútvegsráðherra og opnað var fyrir sóknarkerfi fyrir aðrar tegundir en þorsk.19 

Síðustu lögin í þessu kerfi, fyrir árið 1988, voru að mestu leyti óbreytt, nema hvað þar 

var í fyrsta sinn kveðið á um að fiskistofnar á Íslandsmiðum væru sameign íslensku 

þjóðarinnar.20  

2.4 Framsalið 

Árið 1990 fór fram endurskoðun á kvótakerfinu sem leiddi til nýrra og breyttra laga um 

stjórn fiskveiða.21 Markmiðið átti að vera að ná betri tökum á heildaraflamagni, að land-

aður afli væri sem næst leyfðu aflamagni, en misbrestur hafði verið á því í fyrra kerfinu. 

Sjávarútvegsráðherra fékk aftur vald til að setja reglugerð um leyfilegan hámarksafla í 

samráði við Hafrannsóknarstofnun. Lögin voru ótímabundin og voru ekki endurskoðuð 

fyrr en 2006. Helstu breytingarnar í nýju lögunum voru þessar: 

• Kvótakerfið náði til allra skipa sem voru rekin í atvinnuskyni, þ.m.t. smábátar og 

náði til allra fisktegunda sem voru nýttar. 

• Framsal á milli byggðalaga var leyft, en sveitarfélagið sem selt var frá átti 

forkaupsrétt á aflaheimildum. 

• Leiga og sala á aflaheimildum var leyfð. 

 
18 Lög nr. 118/1984 um veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands. 

19 Lög nr. 97/1985 um stjórn fiskveiða. 

20 Lög nr. 3/1988 um stjórn fiskveiða.  

21 Lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða. 
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• Lagt var á veiðieftirlitsgjald sem ætlað var til að standa undir rekstri við eftirlit með 

kerfinu. 

Með nýju lögunum var komin á tvöföld aðgangshindrun fyrir þá sem vildu fara í útgerð. 

Samkvæmt fyrra fyrirkomulaginu fylgdi kvótinn skipi með veiðileyfi, en nú var þetta 

aðskilið. Nú þurfti nýr aðili bæði að útvega sér skip með veiðileyfi og kvóta í 

aflamarkskerfinu. Í byrjun árs 1997 var sett á fót nefnd sem hafði það hlutverk að 

endurskoða lögin, m.a. með þetta fyrirkomulag í huga. Niðurstaða nefndarinnar, sem 

staðfest var á alþingi árið 1997, var að ekki skyldi breyta fyrirkomulaginu.22 Ári síðar féll 

Hæstaréttardómur, svokallaður Valdimarsdómur.23 Samkvæmt honum braut 1. máls-

grein 5. greinar fiskveiðistjórnunarlaga nr. 38/1990 í bága við almenna jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar og atvinnufrelsisákvæði hennar. Þar með fjarlægði Hæstiréttur aðra 

aðgangshindrunina. Alþingi brást við og með lögum nr. 1/1999 gátu allir íslenskir 

ríkisborgarar sem áttu fiskiskip með haffærniskírteini stundað veiðar úr nytjastofnum 

sem ekki lutu heildartakmörkunum. Hins vegar var hin aðgangshindrunin enn til staðar, 

viðkomandi varð að verða sér úti um aflaheimildir úr stofnum sem voru bundnar 

aflatakmörkunum. 

Með lögum nr. 38/1990 og síðar 116/2006 var haldið áfram þeirri grundvallarstefnu að 

takmarka þyrfti leyfilegan heildarafla. En nú var úthlutað aflahlutdeild, sem var prósenta 

af heildarafla, sem langtímakvóta, og aflamarki, sem var hlutdeild tiltekins árs, miðað 

við heildarafla hvers árs. Síðan þá hefur veiðum á 20 tegundum fisks innan íslenskrar 

landhelgi verið stýrt með þessum hætti. Með þessari breytingu öðluðust aflaheimildir 

ýmsa eiginleika einkaeignarréttar. Segja má að hann hafi orðið að nýrri vöru sem hægt 

var að kaupa, selja og veðsetja. Kvótinn varð nú meginforsenda þess að fara í útgerð, á 

meðan skip og búnaður skiptu minna máli. Einstaklingar sem höfðu verið örfá ár í útgerð 

stóðu nú uppi með kvóta sem þeir höfðu fengið án endurgjalds og varð verðmætari með 

ári hverju. Fjöldi þeirra seldi sinn hlut og leysti út mikinn hagnað, sem vakti upp miklar 

efasemdir og deilur í íslensku samfélagi.  

 

22 Lög nr. 133/1997 um breytingu á lögum nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari 
breytingum.  

23 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 210. 
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2.5 Aukin skuldsetning 

Ein meginforsenda laga nr. 38/1990 og síðar 116/2006 var sú að frjálst framsal myndi 

auka hagræðingu í greininni, og að einhverju leyti varð sú raunin. Útgerðir gátu sameinað 

aflaheimildir á tiltekin skip og búið til hagkvæmar einingar í rekstri. Afleiðing þess að stór 

hluti útgerðarfólks yfirgaf greinina, seldi kvótann og sneri sér að öðru, varð aukin 

skuldsetning í útgerð. Framlegðin úr greininni var fjarri því að standa undir kostnaði við 

að kaupa út aðila sem hættu í útgerð. Samkvæmt skýrslu Rannsóknar- og þróunar-

miðstöðvar Háskólans á Akureyri jukust skuldir sjávarútvegsins þannig um 400 milljarða 

króna á árunum 1997 til 2008. Nettóskuldir íslensks sjávarútvegs voru um 90% af 

útflutningstekjum árið 1997, en voru komnar upp í 272% árið 2008.24 Án alls vafa átti 

þetta fé sem streymdi úr greininni, inn á önnur svið íslensks viðskiptalífs, sinn þátt í að 

bæta í bóluhagkerfið sem síðan leiddi til hrunsins 2008. Á þessum sama tíma fór verðið 

á varanlegum aflaheimildum úr 260 kr. fyrir þorskígildiskílóið upp í 3.900 kr. þegar það 

varð hæst (hefur verið í kringum 2.000 kr. undanfarin ár).25  

2.6 Byggðakvóti og strandveiðar 

Í mars 2007 voru samþykkt lög um breytingu á fiskveiðilögum þar sem bætt var við 

ákvæðum um byggðakvóta, í kjölfar umræðu um misjafna stöðu byggða hvað kvóta-

stöðu varðaði.26 Í Lögum um fiskveiðar, 1. gr. kemur fram: „Markmið laga þessara er að 

stuðla að verndun og hagkvæmni nýtingu þeirra (nytjastofna) og tryggja með því trausta 

atvinnu og byggð á landinu.“27 Þau byggðasjónarmið sem koma fram í lögunum fela ekki 

í sér neina sértæka byggðastefnu og hagkvæmnimarkmiðin náðust oftar en ekki á kostn-

að tiltekinna sjávarbyggða sem þurftu að sjá á eftir kvóta hverfa úr byggðarlaginu. Þegar 

verð á aflaheimildum hafði hækkað verulega var forkaupsréttur sveitarfélaga á veiði-

heimildum auk þess gagnlaus, þar sem slík notkun á almannafé var varla réttlætanleg. 

Með lögunum fékk sjávarútvegsráðherra heimild til að ráðstafa aflaheimildum, allt að 

 

24 Jón Þorvaldur Heiðarsson, Stefán B. Gunnlaugsson og Ögmundur Knútsson, „Áhrif innköllunar 
aflaheimilda á stöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja,“ 25.  

25 Ulrika Andersen og Vilhjálmur Þorsteinsson, „Hvað er þorskígildi?“ Vísindavefurinn. 

26 Lög nr. 116/2006 um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. 

27 Lög um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum (strandveiðar). 
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12.000 tonnum af óslægðum botnfiski. Heimildin var til þess að mæta tvenns konar 

áföllum: Fyrirsjáanlegum vandræðum vegna verulegra breytinga á aflamarki einstakra 

tegunda og til stuðnings byggðalögum sem voru í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. 

Þessar aflaheimildir lutu þó nokkrum takmörkunum, þær voru óframseljanlegar og 

fyrirtæki sem þær hlutu urðu að landa tvöfalt þeim afla sem þeim var úthlutað í viðkom-

andi byggðalagi. Þessar aflaheimildir komu þá til frádráttar frá úthlutuðu heildarmagni, 

áður en því var útdeilt til handhafa veiðiheimilda í almenna kerfinu. 

Í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum var enn höggvið úr 

almenna kvótakerfinu með ákvæði um strandveiðar.28 Upphaflega var gert ráð fyrir 

6.000 þorskígildistonnum sem mátti veiða á handfæri í atvinnuskyni, án kvóta, með 

ýmsum skilyrðum og takmörkunum á sókn og magni í hverri veiðiferð. Aflamagnið jókst 

svo ár frá ári og er 11.100 tonn af óslægðum botnfiski árið 2019.29  

2.7 Kvótinn og stjórnarskráin 

Kvótamál, sem hluti af auðlindum Íslands, hafa líka orðið bitbein í umræðu um breyting-

ar á íslensku stjórnarskránni. Í stjórnarskrá Íslands eru engin ákvæði um náttúru-

auðlindir, en 34. grein draga Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá fjallar um náttúru-

auðlindir. Hluti af 34. grein er svohljóðandi:30 

Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á 

grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra 

almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn.  

Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um helstu ákvæði stjórnarskrárdraganna voru á þá 

leið að 84.760, eða um 83%, voru sammála um að náttúruauðlindir sem ekki væru í 

einkaeigu yrðu lýstar þjóðareign, á meðan 17.470 voru á móti.31 Stjórnarskrárnefnd ríkis-

stjórnarinnar 2013–2017 skilaði af sér frumvarpi sem dagaði uppi og innihélt m.a. 

auðlindaákvæði sem var um margt líkt ákvæði stjórnlagaráðs, en það vakti athygli að í 

 
28 Lög um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum (strandveiðar). 

29 „Strandveiðar.“ 

30 „Frumvarp.“ 

31 „Auglýsing um niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar 20. október 2012.“ 
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stað „fulls gjalds“ fyrir aðgang, var talað um „eðlilegt gjald“ í því frumvarpi.32 Fullt gjald 

getur varla þýtt neitt annað en markaðsgjald, á meðan eðlilegt gjald er opnara fyrir túlk-

unum á því hvað í því felst og hentar að margra mati þeim sem eiga hagsmuna að gæta 

í kvótamálum.  

2.8 Dómar hæstaréttar 

Hér á undan var minnst á Valdimars- og Vatnseyrarmálin svokölluðu og hæsta-réttar-

dómana sem féllu í því máli.33 Einn annar hæstaréttardómur, Fagramúlamálið, hefur 

fallið í tengslum við kvótakerfið og allir þrír höfðu umtalsverð áhrif á kerfið. 

Forsaga Valdimarsmálsins var sú að Valdimar Jónsson hafði sótt um almennt veiðileyfi 

til Sjávarútvegsráðuneytisins fyrir árið 1997, leyfi til að veiða tiltekið magn af 

kvótabundnum fisktegundum. Ráðuneytið hafnaði beiðninni á þeim forsendum að 

veiðar í atvinnuskyni væru bundnar við fiskiskip. Valdimar höfðaði mál fyrir héraðsdómi, 

sem vísaði málinu frá. Hæstiréttur felldi þann dóm úr gildi og lét héraðsdóm taka málið 

til efnislegrar meðferðar. Sá úrskurður markaði söguleg tímamót því hann opnaði leið til 

að leggja mat á löggjöf út frá stjórnarskrá. Héraðsdómur dæmdi ríkinu í hag, en í 

desember 1998 ógilti hæstiréttur synjun Sjávarútvegsráðuneytisins á beiðni Valdimars á 

forsendum ákvæða stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi, eins og áður segir. 

Þannig var annarri aðgangshindruninni rutt úr vegi. 

Andstæðingar kvótakerfisins vildu túlka dóminn á þá leið að hann gilti einnig um 7. grein 

sömu laga, sem kveða á um úthlutun aflaheimilda á tegundum sem falla undir takmark-

anir. Til að láta reyna á það hélt báturinn Vatnseyri BA-238 til þorskveiða árið 1999 án 

þess að hafa aflaheimildir til þess. Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi Vatnseyri í hag og 

rökstuddi niðurstöðu sína með svipuðum röksemdum og hæstiréttur hafði sett fram í 

Valdimarsmálinu. Málið fór fyrir hæstarétt, sem sneri dómnum við og taldi ríkið hafa 

heimild til að takmarka aflaheimildir á þennan hátt og að þetta löggjafarvald stæðist 

 

32 „Frumvarp til stjórnskipunarlaga.“ 

33 Helgi Áss Grétarsson, Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, 210. 
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grundvallarreglu stjórnarskrárinnar um jafnræði fyrir lögum.34 En hæstiréttur segir 

jafnframt í dómnum:  

Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar úthlutun veiði-

heimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra manna yfir þeim, eins og 

áður segir. Aflaheimildirnar eru þannig aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær verða 

hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í skjóli valdheimilda sinna getur 

Alþingi því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt 

fyrir hann frekara fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða um ráðstöfun þeirrar 

sameignar íslensku þjóðarinnar, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru. 

Hæstiréttur setur í þessum dómi tvær mikilvægar forsendur fyrir lagalegt umhverfi 

kvótakerfisins. Sú fyrri er að staðfesta þá aðgangshindrun sem takmörkun á heildarafla 

setur í kerfinu. Sú síðari staðfestir að það er í höndum Alþingis að halda áfram með eða 

breyta því kerfi úthlutunar sem viðgengist hefur undanfarna áratugi og útilokar þar með 

allar kröfur útgerðar um varanlegt og óafturkræft eignarhald á aflaheimildum. 

Málavextir Fagramúlamálsins svokallaða voru þeir að tveir menn höfðu keypt sér skip og 

stundað veiðar án aflaheimilda. Þeir voru kærðir fyrir veiðarnar og byggðu málsvörn sína 

á jafnræðisreglu og atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Hæstaréttardómurinn sem 

féll árið 2003 byggði á forsendum Vatnseyrarmálsins og var þeim í óhag.35 Sjómennirnir 

kærðu málið til Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna á þeim forsendum að 

úthlutun kvóta hefði búið til forréttindahóp á ómálefnalegum forsendum og væri ekki í 

samræmi við jafnræðisreglur 26. gr. Mannréttindasáttmálans um borgaraleg og stjórn-

málaleg réttindi einstaklinga. Nefndin úrskurðaði að íslenska ríkið væri skaðabótaskylt 

gagnvart mönnunum og að endurskoða bæri kerfið. Í svari Einars Guðfinnssonar, þáver-

andi sjávarútvegsráðherra, til nefndarinnar er skaðabótakröfunni hafnað, en sagt að við 

endurskoðun laganna yrði horft til sjónarmiða nefndarinnar. Mannréttindanefndin gaf 

ríkinu 180 daga til að verða við tilmælum sínum og lokaði málinu loksins árið 2012 á þeim 

 

34 Hæstaréttardómur 12/2000. 

35 Hæstaréttardómur 473/2002. 
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forsendum að stjórnvöld hefðu brugðist „með ásættanlegum hætti að hluta til“ við til-

mælum nefndarinnar.36 Þar er vísað í þá opnun sem strandveiðar fólu í sér og kom fram 

í greinargerð sem Sjávarútvegsráðuneytið sendi Mannréttindanefndinni.37 

Innköllun aflaheimilda og endurúthlutun var líka hluti af málefnasamningi ríkisstjórnar 

Samfylkingar og VG, sem stofnað var til 2009, stefna sem dagaði uppi í ráðuneyti Jóns 

Bjarnasonar (2009–2011) og síðar Steingríms J. Sigfússonar (2011–2013). Í framhaldi af 

því var komið á fyrirkomulagi afkomutengds veiðileyfagjalds, sem hefur verið gagnrýnt, 

m.a. á þeim grundvelli að í íslenskum sjávarútvegi eru útgerð, vinnsla og sala í sömu 

höndum. Það geri fyrirtækjum auðvelt að flytja til hagnað og lækka hlut útgerðarinnar.  

2.9 Uppboðsleiðin í Færeyjum 

Í lok ársins 2007 sagði færeyska ríkisstjórnin upp öllum fiskveiðiheimildum við Færeyjar 

með 10 ára fyrirvara og skyldi að því loknu taka upp nýtt kerfi, þar sem stefnt skyldi á 

uppboð á aflaheimildum. Áður en að því kom fór makríll að berast í umtalsverðum mæli 

inn í landhelgi Færeyja og árið 2011 voru í fyrsta sinn boðin upp 20.000 tonn af samtals 

150.000 tonnum sem Færeyingar skömmtuðu sér.38 Í upphafi árs 2018 var síðan farið af 

stað með nýtt kerfi þar sem boðið var upp 15–25% af veiðiheimildum helstu tegunda.39 

Þá voru sett veiðileyfagjöld á aðrar aflaheimildir sem eiga að vera afkomutengd, þ.e. 

fylgja afkomu greinarinnar í heild sinni, svipað því fyrirkomulagi sem haft er á Íslandi. 

Hægt er að bjóða í veiðiheimildir til eins, þriggja eða átta ára og er verðið á heimildum 

til þriggja eða átta ára tíma fast hlutfall af markaðsvirði á hverjum tíma.40 Það sem af er 

þessu ári (júní, 2019) hafa hæstu verð á veiðiheimildum fyrir makríl verið 6,62 danskar 

krónur fyrir kílóið, sem samsvarar 123 ísl. kr. (gengi 11.06.201941). Uppboðsverð á botn-

fiski, aðallega þorski, var hæst 8,31 danskar krónur, um 155 ísl. kr.42 Til viðmiðunar er á 

 

36 „Niðurstaða Mannréttindanefndar SÞ í máli nr. 1306/2004.“ 

37 „Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða.“ 

38 „Faroe Islands Auctioned Mackerel Quota.“ 

39 „Nýja færeyska leiðin.“ 

40 „The Faroese Parliament Passes Fisheries Reform.“ 

41 „Viðskipti – myntbreyta.“  

42 „Arbeiðsöki.“ 
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Íslandi veiðigjald á makríl (með sérstöku veiðigjaldi)43 13,55 krónur og veiðigjald á þorsk 

13,88 krónur.44  

 

43 „Makrílkvóta úthlutað samkvæmt veiðireynslu.“ 

44 Lög nr. 145/2018 um veiðileyfagjald. 
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3 Uppboðsleiðin 

Á Íslandi höfum við farið svipaða leið og nágrannar okkar í Norður-Evrópu í því sem hefur 

kallað blandað hagkerfi. Blandað hagkerfi er blanda einhvers konar tilskipunarhagkerfis, 

þar sem hið opinbera ræður ríkjum, og markaðshagkerfis, þar sem vörur og þjónusta eru 

á hendi einkaaðila.45 Strangt tiltekið má segja að öll hagkerfi séu blönduð, varla er hægt 

að tala um hreint tilskipunar- eða markaðshagkerfi, en segja má að ríki eins og Kúba og 

Norður Kórea séu næst því að vera með hreint tilskipunarkerfi á meðan lönd eins og 

Nýja-Sjáland og Singapore eru á meðal þeirra sem hafa mesta markaðsfrelsið.46 Almennt 

séð ríkir samkomulag í okkar heimshluta um ákveðna þætti hagkerfisins. Framleiðsla og 

sala hráefna og allra almennra neysluvara er í höndum einkaaðila, auk fasteigna og 

mestallrar valkvæðrar þjónustu. Ríkið á að tryggja löggæslu, annast um þau sem geta 

ekki séð um sig sjálf, sjá um byggingu og viðhald innviða eins og vegakerfis. Um þetta 

eru meira að segja mestu frjálshyggjumenn sammála. Ef við lítum okkur enn nær, til 

Norður-Evrópu, á ríkið einnig að tryggja heilsugæslu og menntun allra. Fáir hér á landi 

mæla gegn því að öllum sé tryggð þessi þjónusta, en hins vegar hefur verið deilt um 

hverjir skuli framkvæma þjónustuna, sérstaklega í heilbrigðismálum, einkaaðilar eða 

ríkið.  

Markaðslausnir fela í sér þá grundvallarhugmynd að dreifing á hvers konar vörum og 

þjónustu sé best framkvæmd í gegnum opinn markað og með samkeppni. Það 

fyrirkomulag skili sér í hagkvæmum og skilvirkum fyrirtækjum sem skili sem ódýrustum 

vörum og þjónustu til neytenda. Almennt séð er þó talið að slík kerfi þurfi aðhald í 

gegnum samkeppnisreglur og -eftirlit. Meira að segja Friedrich Hayek, einn þekktasti 

hagfræðingur sögunnar sem var almennt frábitinn afskiptum ríkisins, taldi svo vera.  

Í bók sinni, The Road to Serfdom, skrifar hann:47 

Markaðurinn, umfram allt, reiðir sig á tilvist viðeigandi lagaumhverfis, lagaumhverfis sem 

hannað er bæði til að varðveita samkeppni og láta það starfa eins vel og mögulegt er.  

 

45 Gylfi Magnússon, „Hvað er blandað hagkerfi?“ Vísindavefurinn. 

46 „Country Rankings.“ 

47 Hayek, The Road to Serfdom, 43. 
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Og einnig:48 

…þar sem hægt er að koma á virkri samkeppni, þá er það betri leið til að leiðbeina 

athöfnum einstaklinga en nokkur önnur. Það útilokar þó ekki að einhvers konar aðhalds 

sé þörf, þvert á móti, til þess að samkeppni virki vel, þarf að vera til staðar vandlega 

úthugsað lagaumhverfi… 

Rök fyrir slíku regluverki má finna skammt undan í sögunni. Ein af meginástæðum 

fjármálahrunsins 2008 er af mörgum talinn uppgangur frjálshyggjukenninga um að 

markaðurinn þyrfti ekki slíkt aðhald, að hann leiðrétti sig sjálfur. Síminnkandi eftirlit og 

aðhald hafi leitt til hruns sem almenningur þurfti svo beint eða óbeint að gjalda fyrir, 

með stórfelldu raski á lífi sínu og með skattfé sem rann til björgunar banka og 

stórfyrirtækja. Í öllu falli benda viðbrögð ríkisstjórna í hinum vestræna heimi til að 

sérfræðingar þeirra telji svo vera og hefur birst í auknu aðhaldi og eftirliti, þ. á m. kröfu 

um hærra lágmark eiginfjár fjármálastofnana.49  

3.1 Markaðsvirði 

Hluti af markaðssamfélaginu er svo hugtakið markaðsvirði, sem er órjúfanlegur hluti af 

lífi og hugmyndaheimi Vesturlandabúa. Hvort sem það eru neysluvörur, eins og símar og 

tölvur, eða lífsnauðsynjar eins og húsnæði, matur og fatnaður, þá eru þetta allt vörur á 

markaði með markaðsvirði. Hugtakið andvirði er auk þess notað sem viðmiðun í lögum, 

t.d. í lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, en hugtakið er náskylt markaðsvirði, bæði 

í anda laganna og dóma sem hafa fallið um riftun á gjörningum.50 Þannig er hægt að rifta 

gjörningum fyrirtækja eða einstaklinga sem orðið hafa gjaldþrota, ef talið er að þeir hafi 

afhent verðmæti fyrir minna en markaðsvirði þeirra á þeim tíma sem þau voru afhent. 

Þá túlka skattayfirvöld slíka gjörninga sem gjafir eða styrki og skal viðtakandi borga 

skatta í samræmi við það. Þessi tenging andvirðis við markaðsverð birtist líka í lögum um 

tekjuskatt:51 Söluverð eigna telst heildarandvirði þeirra að frádregnum beinum kostnaði 

við söluna. Þá má geta eins dóms hæstaréttar frá 1992, sem tengist breytingum á 

 
48 Hayek, The Road to Serfdom, 41. 

49 „Um eiginfjárkröfur og umfram eigið fé í íslenskum bönkum.“ 

50 Lög nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti.  

51 Lög nr. 90/2003 um tekjuskatt. 
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kvótakerfinu.52 Málavextir voru þeir að eigandi mótorbátsins Dagnýjar SU-114 seldi 

bátinn 1990, sama ár og lög 38/1990, sem leyfðu framsal veiðiheimilda, tóku gildi. 

Kaupandi hafði kynnt sér nýju lögin og gerði sér grein fyrir auknu verðmæti veiðiheimilda 

sem þau sköpuðu, en seljandi ekki. Verð samkvæmt kaupsamningi var 1,6 milljón, en 

dómkvaddur matsmaður mat verð báts og veiðiheimilda 5 milljónir.  

3.2 Uppboðsleið við úthlutun aflaheimilda 

Í þessari umfjöllun er gert ráð fyrir að áfram verði notast við það aflamarkskerfi sem við 

höfum haft undanfarna áratugi og miðast við að takmarka þann afla sem veiddur er hér 

við land, með það að markmiði að varðveita fiskistofnana. Það fyrirkomulag er þó alls 

ekki óumdeilt og hafa komið fram tillögur um annars konar fyrirkomulag, eins og það 

sem yfirvöld í Færeyjum ákváðu, er þau völdu að stýra veiðum í gegnum 

sóknarmarkskerfi. Í sóknarmarkskerfi er takmarkaður sá tími sem veitt er í stað þess að 

takmarka afla.53 Þá hefur Jón Kristjánsson fiskifræðingur sett fram margvíslega gagnrýni 

á kerfið á fræðilegum nótum.54 Sú deila er þó frekar tæknilegs og empirísks eðlis og liggur 

fyrir utan viðfangsefni þessarar ritgerðar, þótt eflaust sé hægt að útfæra uppboðsleið á 

forsendum sóknardaga. Árlegar aflaheimildir byggja á leyfðu aflamarki, þ.e. hvað má 

veiða af hverri tegund á ári, samkvæmt tillögum Hafrannsóknarstofnunar. Sjávarútvegs-

ráðherra þarf síðan að staðfesta þær tillögur með reglugerð og hafa ráðherrar staðfest 

þær óbreyttar undanfarin ár, þótt misbrestur hafi verið á því á fyrstu dögum kerfisins. 

Útdeiling aflaheimilda, sem fylgir ákveðinni hlutfallsskiptingu fyrirtækja af leyfðu 

aflamarki, er síðan viðfangsefni þessarar ritgerðar. Hvernig er þessum aflaheimildum 

deilt út til þeirra sem vilja stunda útgerð á Íslandi? 

Helsta gagnrýnin á kvótakerfið, út frá markaðshugmyndum, er að þessi takmarkaði 

aðgangur að auðlindinni er afhentur útvöldum fyrir brot af markaðsvirði hans. Þjóðin 

 

52 Haukur Örn Birgisson, „Borgun og Dagný.“ 

53 Hópur er nefnist Sóknarhópurinn hefur haldið fram að kerfið sé ekki að skila því sem lagt var upp með 
í upphafi, veiddur afli af t.d. þorski sé mun minni en hann var fyrir daga kvótakerfisins.  

54 Jón Kristjánsson, fiskifræðingur heldur því fram að við séum ekki að veiða nóg, sem komi fram í skorti 
á æti fyrir þorsk sem leitt hafi til þess að minna veiðist einnig af rækju og loðnu, sem þorskurinn étur, 
auk þess sem hann leggist á eigin ungviði. Gögnin sem lögð séu til grundvallar mati á hrygningarstofni, 
mælingar á fiski í sjónum, séu einfaldlega ekki nóg til þess að áætla hann með nokkurri nákvæmni, en 
miðað er við að ekki sé veitt meira en 20% af hrygningarstofni á hverju ári. 
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eigi kvótann í gegnum ríkið og beri að fá fullt gjald fyrir aðgang að honum. Þær uppboðs-

leiðir sem mest hafa verið í umræðunni byggja langflestar á einhvers konar fyrningu 

aflaheimilda á tilteknum tíma, sem síðan sé endurúthlutað á markaðsforsendum á 

uppboði til lengri eða skemmri tíma.55 Hér ætla ég að nefna tvær útfærslur sem nefna 

má línulega og hlutfallslega fyrningarleið.56  

3.2.1 Línuleg fyrningarleið 

Með fyrningu er átt við að hluti aflaheimilda, t.d. 4–5%, verði árlega „fyrndur“, þ.e. 

tekinn frá útdeildum heildaraflaheimildum og boðinn upp og skerðist þá hlutdeild þeirra 

sem eiga kvóta fyrir í sama hlutfalli. Þannig væri stefnt að því að á 20–25 árum (miðað 

við 4 eða 5% árlega fyrningu) verði allar aflaheimildir innkallaðar og komnar á 

uppboðsmarkað. Fyrstu hugmyndir á vettvangi Alþingis um uppboð á veiðiheimildum 

má rekja til 122. löggjafarþings, 1997–1998. Í tillögu til þingsályktunar, þingskjal 5-5, sem 

lögð var fram af þingmönnum Þjóðvaka og Samfylkingar, er fjallað um að koma á 

veiðileyfagjaldi með ýmsum möguleikum á útfærslu, þ. á m: 

Í öðru lagi gæti ríkisvaldið selt veiðiheimildir á opinberu uppboði. Þannig kæmi vel til 

greina að bjóða upp þann viðbótarkvóta sem er úthlutað eftir því sem fiskstofnarnir 

braggast. Þessi aðferð auðveldar nýjum aðilum aðkomu að útgerð.57  

Í Alþingiskosningunum 1999 settu tveir nýir flokkar, Frjálslyndi flokkurinn og Samfylking-

in, kvótamál framarlega á sína stefnuskrá, en fyrrnefndi flokkurinn var beinlínis 

stofnaður í kringum það mál. Samfylkingin boðaði fyrstur flokka árlega fyrningu á 

tilteknum tíma, eins og hér hefur verið lýst. Ekki var um nákvæma útfærslu að ráða, en í 

umræðunni brugðið upp sviðsmyndum með 4–5% fyrningu.  

 

55 Umræðan hefur að öllu jöfnu verið á forsendum núverandi aflamarkskerfis, þar sem miðað er við 
magn af veiddum afla. Eins og áður hefur komið fram telja sumir sóknarmarkskerfi betra fyrirkomulag, 
þar sem sóknartími er takmarkaður, í stað magns. Að sjálfsögðu er hægt að útfæra slíkt kerfi á 
markaðsforsendum, en hingað til hefur engin slík útfærsla verið sett fram á hinu pólitíska sviði. Sú 
umræða er talsvert flókin og færa má rök fyrir því að hún geti ekki átt sér stað fyrr en mögulega eftir að 
ríkið er búið að leysa til sín kvótann, til þess séu hagsmunirnir í núverandi kerfi einfaldlega of miklir. 

56 Skilgreiningar Jóns Steinarssonar og Þorkels Helgasonar úr: „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda 
sem byggir á fyrningu á tilboðsmarkaði.“ 

57 „Tillaga til þingsályktunar.“ 
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3.2.2 Hlutfallsleg fyrningarleið 

Árið 2010 sömdu Jón Steinsson hagfræðingur og Þorkell Helgason stærðfræðingur 

skýrslu fyrir Starfshóp um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða, sem þáverandi ríkis-

stjórn VG og Samfylkingar hafði sett á laggirnar.58 Í skýrslunni setja þeir fram hugmynd 

um hægfara fyrningu aflaheimilda, sem felur í sér að árlega sé meginhluta aflaheimilda 

útdeilt samkvæmt því fyrirkomulagi sem hefur verið við lýði undanfarna áratugi, en hluti 

verði árlega fyrndur og settur á uppboð. Árið 2017 birtu þeir endurskoðaða útgáfu af 

skýrslunni, þar sem þeir höfðu fellt út atriði sem áttu sérstaklega við í því pólitíska 

samhengi sem skýrslan var samin. En auk þess bættu þeir við nokkrum atriðum og nánari 

umfjöllun um samsvörun á milli núverandi kvótakerfis og þess sem lagt er til í skýrslunni. 

Í þessari umfjöllun notast ég við endurskoðuðu útgáfu skýrslunnar.  

Þeir gefa sér nokkrar meginforsendur fyrir nýju kerfi, nokkrar þær sömu og eru til staðar 

í dag: Tryggt verði varanlegt eignarhald og fullt forræði þjóðarinnar á veiðiheimildum, 

veiðar séu þjóðhagslega hagkvæmar og sjálfbærar, auk þess sem kerfið á að leiða til 

stöðugleika, festu og hagkvæmni í útgerð. En auk þess leggja þeir til nýjar forsendur:  

• Tryggt sé jafnræði við úthlutun aflaheimilda og verndun atvinnufrelsis sem gefi 

nýliðum í útgerð raunhæf tækifæri. 

• Eðlileg aðlögun sé að breyttu fyrirkomulagi þannig að þeir sem eru fyrir njóti þess 

í eðlilegum mæli. 

• Sneitt verði hjá matskenndum pólitískum ákvörðunum við ráðstöfun afla-

hlutdeilda. 

 

58 Jón Steinarsson og Þorkell Helgason, „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda sem byggir á fyrningu á 
tilboðsmarkaði.“ 
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Tillaga Jóns og Þorkels er á markaðsforsendum, en er talsvert flóknari en fyrri fyrningar-

leiðir sem höfðu verið settar fram. Að þeirra mati felur línuleg fyrningarleið, þar sem 

ríkið leysir til sína allan kvóta og hann er boðinn upp árlega, í sér ákveðinn óstöðugleika 

og óöryggi í greininni. Mögulega gæti útgerð átt í hættu, nánast fyrirvaralaust, að verða 

án alls kvóta eftir að hafa orðið undir á uppboði. Sú hugmynd felur í sér að ríkið bjóði 

upp, t.d. 8% heildarafla á hverju ári, án þess að vera í raun að leysa til sín allan kvótann. 

Það er í raun enginn endir á fyrningunni, eins og samkvæmt eldri hugmyndum (20 ár 

miðað við 5% árlega fyrningu, 25 ár miðað við 4%), heldur eru stöðugt boðin upp þessi 

8% af heildarafla hvers árs. Fyrirtæki geta því verið viss um að þau fái 92% af 

veiðiheimildum ársins á undan hverju sinni. Ef fyrirtæki bætir ekki við sig kvóta, rýrna 

veiðiheimildir þess sem nemur 8% á hverju ári. Á meðfylgjandi mynd má sjá fyrningarferli 

þessara tveggja leiða:59 

 

Fyrir lok hvers fiskveiðiárs skal haldinn opinber tilboðsmarkaður um þær aflahlutdeildir 

sem þannig losna. Andvirðið renni í ríkissjóð eða í sérstakan auðlindasjóð. Útfærsla 

þeirra felur í sér margar hrynur tilboða, sami aðili getur komið með mörg tilboð á 

mismunandi einingaverði. Jaðarverð ræður endanlegu verði: Lægsta tilboð sem tekið er, 

 

59 Jón Steinarsson og Þorkell Helgason, „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda sem byggir á fyrningu á 
tilboðsmarkaði,“ 5. 
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þegar allur afli hefur verið boðinn upp, verður verðið fyrir alla. Fyrirtæki fær þá aflaheim-

ildir fyrir öll tilboð sem voru yfir og jöfn lægsta tilboði, en ekki fyrir þær sem voru lægri. 

Auk þess mætti bjóða upp í nokkrum áföngum, en þannig gefst bjóðendum tækifæri á 

að bæta aðeins hlut sinn.  

Helstu kosti hlutfallslegrar fyrningarleiðar telja Jón og Þorkell vera:60 

• Einfaldleiki. Núverandi aflahlutdeildir, sem og hlutdeildir fengnar á tilboðsmark-

aði, mynda eina heild sem eru óaðskiljanlegar eftir að kerfinu er komið á. 

• Fyrirtæki fá góðan aðlögunartíma. Frá upphafi eru þeim tryggðar 92% af 

aflaheimildum næsta árs á undan án gjalds, sem smám saman fjarar út, 

samkvæmt grafinu hér fyrir ofan. 

• Upphæð auðlindagjaldsins er ekki ákvörðuð samkvæmt óljósu pólitísku mati. 

Útgerðin ákvarðar sjálf það gjald sem hún telur sér fært að greiða fyrir aðgengi að 

fiskimiðunum með tilboðum á markaði. Þetta kemur og í veg fyrir meint „brask“, 

þ.e. óeðlilega ávinning af beinu eða óbeinu framsali á kvótum. 

• Meiri þjóðhagsleg hagkvæmni. Fyrningarleiðin viðheldur öllum jákvæðum 

þáttum aflamarkskerfisins og styrkir það með því að skapa um það meiri sátt 

meðal þjóðarinnar. Slík sátt dregur úr hættu á pólitískum inngripum og treystir 

rekstrarumhverfi sjávarútvegarins.  

Ókost þessarar aðferðar telja þeir vera þann að hún auki hættuna á samráði, þar sem 

fyrirtæki koma sér saman um verð og skiptingu fyrir tilboðið. Greinarhöfundar leiða að 

því líkur að sú hætta yrði óveruleg í bolfiski, eins og þorsk og ýsu, en því meiri í 

uppsjávarveiðum, á síld, loðnu og makríl, þar sem færri aðilar stunda veiðar á mun stærri 

og dýrari skipum.  

Einn helsti kostur línulegu leiðarinnar (einföld fyrning á 20–25 árum) hefur verið talinn 

sá að hann auðveldi nýliðun, þar sem ekki þyrfti að leggja í þann mikla kostnað sem fylgir 

því að kaupa varanlegar heimildir. Aðeins þyrfti að kaupa réttinn til veiða til eins árs í 

senn og jafnvel mætti auðvelda aðgengið enn frekar með því að aðeins þyrfti að borga 

 

60 Jón Steinarsson og Þorkell Helgason. „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda sem byggir á fyrningu á 
tilboðsmarkaði,“ 3. 
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hluta gjaldsins á uppboði, afgangurinn innheimtist við sölu á markaði. Ef greiða þyrfti í 

upphafi fyrir heila hlutdeildarrunu (aflaheimild til framtíðar, með 8% skerðingu á ári, eins 

og áður hefur verið lýst), samkvæmt hlutfallslegri fyrningarleið, myndi sá kostur glatast, 

þar sem slík runa yrði dýr og myndi kalla á umtalsverðar lántökur með tilheyrandi 

fjármagnskostnaði. Til að koma til móts við það stinga greinarhöfundar upp á að í staðinn 

kæmi árleg leigugreiðsla sem þeir útfæra nokkuð ýtarlega í skýrslunni.61 Slík ársleigu-

útfærsla myndi þó verða á kostnað einfaldleika kerfisins, þar sem þá þyrfti að gera 

greinarmun á gömlum og nýjum veiðiheimildum.62  

Þann mikla aðlögunartíma sem fyrirtækin fá má líka líta á sem ókost. Stór hluti af framtíð-

arauðlindaarði þjóðarinnar er um árabil ráðstafað til núverandi handhafa aflaheimilda, 

auk þess sem ekki verður fullt jafnræði á milli handhafa kvóta og nýliða í útgerð. 

Skýrsla Jóns og Þorkels setur fram ýmsar sviðsmyndir kerfisins, miðað við mismunandi 

ávöxtunarkröfur. Tillögur þeirra uppfylla kröfur um markaðsforsendur, býður upp á 

sanngjarna aðlögun og með ársleiguútfærslu yrði aukið aðgengi í greinina tryggt. 

Flækjustigið torveldar þó framsetningu hennar á hinu pólitíska sviði.  

Sanngirni og réttlæti eru tengd hugtök. Hér geng ég út frá því að réttlæti tengist ákveðnu 

fyrirkomulagi, sem geti verið réttlátt eða ranglátt, en sanngirni tengist þeirri siðferðilegu 

upplifun sem fólk hefur gagnvart fyrirkomulaginu.63 Samkvæmt John Rawls tengist 

sanngirni upplifun aðila gagnvart samkomulagi og til að báðir aðilar upplifi sanngirni 

þurfi þeir að láta sameiginlega hagsmuni ganga fyrir sérhagsmunum.64 Réttlæti á hinn 

bóginn felur hins vegar ekki í sér neitt slíkt gagnkvæmt samkomulag. Að því gefnu að 

ritgerðin rökstyðji á fullnægjandi hátt að uppboðsleið sé réttlát leið til útdeilingar afla-

heimilda, þá hljóta að koma til greina bæði hlutfallsleg og línuleg fyrningaleið sem leiðir 

til hennar. Hið pólitíska úrlausnarefni er síðan að finna sanngjarna útfærslu. En viðfangs-

efni þessarar ritgerðar er réttlæti uppboðsleiðar, með hliðsjón af kenningu Johns Rawls. 

 

61 Jón Steinarsson og Þorkell Helgason, „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda sem byggir á fyrningu á 
tilboðsmarkaði,“ 7. 

62 Jón Steinarsson og Þorkell Helgason. „Fyrningarleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda sem byggir á fyrningu á 
tilboðsmarkaði,“ 18. 

63 Cropanzano og Goldman, „Justice and Fairness are not the Same Thing.“ 

64 Rawls, „Justice as Fairness,“ 178. 
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4 Réttlæti 

Fyrstu heimildir um hugtakið réttlæti má rekja aftur til Hómers, á áttundu öld fyrir Krist. 

Í verkum hans kemur fyrir orðið dikaion, sem notað var til að lýsa réttlátri manneskju. 

Þaðan þróaðist hugtakið dikaiosune, sem almennt hugtak um réttlæti, sem beita mátti 

til að skoða samfélagið á pólitískan hátt.65 Alla tíð síðan hefur hugtakið verið heimspek-

ingum hugleikið, enda ein meginforsenda þess að sátt ríki innan mannlegs samfélags. 

Upphaflega hugtakið, dikaion, leggur áherslu á hugtakið sem dyggð, sem beinir 

athyglinni að einstaklingnum og mikilvægi þess að vera dyggðug manneskja. En 

Aristóteles gerði sér grein fyrir því að sem dyggð beinist réttlæti alltaf að annarri mann-

eskju, sem leiðir til hugleiðinga um dyggð sem samskipti og grunn fyrir réttlátt samfélag. 

Skipta má hugmyndum um réttlæti í þrjú meginsvið:  

• Persónulegt líf einstaklinga, þar sem það er hluti af siðferðiskerfum, hvort sem þau 

eru trúar- eða veraldarleg og birtist í lífi þeirra og starfi. 

• Réttarkerfi; bæði í lögum sem sett eru þeim til grundvallar og dómstólum sem 

framfylgja þeim lögum. 

• Dreifing gæða, skyldna og réttinda, í gegnum pólitísk kerfi, þar sem réttlæti skal 

haft að leiðarljósi.  

Síðastnefnda sviðið, um dreifingu gæða, skyldna og réttinda, er viðfangsefni þessarar 

ritgerðar. 

Frá upphafi hafa tekist á tvö megin viðhorf. Talsmenn eðlis- eða náttúruhyggju hafa lagt 

áherslu á réttlæti sem sjálfstæðan veruleika, sbr. frummyndir Platóns, sem voru föst og 

óbreytanleg fyrirbæri. Talsmenn afstæðis- og nytjahyggju hafa litið á réttlæti sem 

samkomulag eða sáttmála, sem kæmi til af þeirri nauðsyn sem fylgdi því að fólk byggi 

saman í sífellt stærri samfélögum. Og þessar nálganir eðlishyggju annars vegar og nytja-

hyggju hins vegar má nota á öll þrjú áðurnefnd svið, hið persónulega, réttarfarslega og 

pólitíska.  

 
65 Pomerlau, „Western Theories of Justice.“ 
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4.1 Forngrikkir og kristni 

Fjórum öldum eftir daga Hómers skrifaði Platón Ríkið, þar sem hann veltir fyrir sér 

hugtakinu, bæði sem persónulegri dyggð einstaklinga og sem stofnanalegu og pólitísku 

fyrirkomulagi. Hin réttláta borg verður ekki að veruleika fyrr en heimspekingar verða 

konungar eða konungar að heimspekingum. Helst eiga stjórnendur að koma úr hópi 

hermanna, eða verndara, og þurfa að vera eldri, vitrari og sterkari, með hreinan áhuga 

á að gera það sem er borginni fyrir bestu. Þeir eiga að lifa einföldu lífi og geta ekki gengið 

út frá því að vera hamingjusamir. Þótt hugmyndir Platóns verði varla flokkaðar sem 

nytjahyggja, má finna þarna vott af henni, hamingju þeirra má fórna fyrir hamingju 

borgarinnar í heild sinni. Í Ríkinu rökræðir Sókrates við Þrasimakkus, sem er talsmaður 

sófisma og afstæðishyggju og síðar taka Glákon og Adeimantus við því hlutverki, þar sem 

Sókrates reynir að færa rök fyrir því að réttlæti sé fyrirbæri sem sé til í sjálfu sér, ekki 

bara hagkvæm málamiðlun, eins og sófistarnir halda fram. Sókrates berst fimlega í 

rökræðunni, en þrátt fyrir framsýnar hugmyndir um jafnan rétt kvenna, er hin réttláta 

borg hans rígbundin í reglum og forræðishyggju heimspekilega menntaðs einvalds.66 

Aristóteles varð auðvitað fyrir miklum áhrifum af Platóni, læriföður sínum, en um leið 

einn mesti gagnrýnandi hans. Í fimmtu bók Siðfræði Níkomakkosar skoðar hann sið-

fræðilegar og pólitískar hliðar réttlætis. Réttlæti, samkvæmt Aristótelesi, fólst almennt 

séð í að fylgja lögum, en vandinn var sá að sum lög voru óréttlát gagnvart einhverjum, 

þannig að gera þurfti ráð fyrir réttlæti í formi sanngirni.67 Hann skiptir réttlæti í tvennt: 

Dreifiréttlæti, sem stuðlar að jafnri dreifingu gæða og ábyrgðar í samfélaginu og næst í 

gegnum stjórnsýsluna,68 og betrunarréttlæti, sem næst fram fyrir tilstuðlan dómstóla.69 

Auðvitað endurspegla þessar hugmyndir samfélag þess tíma, þar sem réttlætið náði 

aðeins til frjálsra borgara samfélagsins, sem var aðeins hluti karlmanna. Aristóteles fylgdi 

einnig Platóni að málum í að hafna afstöðu sófista, sem höfnuðu eðlislægum eiginleikum 

réttlætis eða sjálfstæðri tilvist þess. 

 
66 Platón, Ríkið, 201. 

67 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, 54–56. 

68 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, 23–24. 

69 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, 26–27. 
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Platónsk og Aristótelísk hugsun fann sér leið inn í kristni, m.a. fyrir áhrif manna eins og 

heilags Ágústínusar (350–430) og síðar Tómasar af Akvínó (1225–1274), en báðir deildu 

áherslu Aristótelesar á mikilvægi þess að fylgja hefðum og lögum. Kristnin hafnaði þeirri 

stéttaskiptingu sem Platón og Aristóteles höfðu ekki amast við, en heilagur Ágústínus 

dró aðra línu. Réttlæti náði til þeirra sem tilheyrðu kristinni kirkju, en ekki í sama mæli 

til þeirra sem stóðu utan hennar.70 Tómas frá Akvínó tók líka upp svipaða skiptingu á 

réttlæti og Aristóteles gerði, í dreifiréttlæti og skiptiréttlæti. En sem dyggð hafi réttlæti 

sérstöðu, það gilti aðeins í samskiptum við aðra, vafasamt sé að tala um réttlæti gagnvart 

sjálfum sér. Réttlæti hans náði heldur ekki til allra, hann samþykkti þrælahald með 

nokkrum skilyrðum, eins og að ókristinn maður mátti ekki halda kristinn þræl. Og þá 

mátti sýna trúarbrögðum þeirra sem höfðu aldrei verið kristnir nokkuð umburðarlyndi, 

á meðan þau sem snerust frá kristni höfðu stigið yfir línu sem gerði þau nánast réttdræp. 

Og réttlæti í kristni á auðvitað guðlegan uppruna, með rætur í siðferðilegum boðskap 

kristni, og þ.a.l. skyldara eðlislægum hugmyndum en nytjahyggju. 

4.2 Réttlætishugmyndir á leið til nútímans 

Segja má að nytjahyggja sófista hafi fengið uppreisn æru í gegnum hugmyndir Thomas 

Hobbes (1588–1679). Í bók sinni Levíatan, sem kom út 1651, fjallar hann um þann 

samfélagssáttmála sem menn koma sér upp af nauðsyn, þegar þeir gera sér grein fyrir 

að þeir eru betur settir í stóru samfélagi en í villimennsku hins náttúrulega heims og 

slíkur sáttmáli sé nauðsynlegur til að samfélagið liðist ekki í sundur. Þegar fólk hefur 

gengist undir slíkan sáttmála verður hann mælistika þess sem er réttlátt og brot á honum 

þar með óréttlátt – í raun það eina sem telst óréttlátt. Slíkur sáttmáli kallar á, samkvæmt 

Hobbes, sterkt ríkis- og dómsvald sem heldur fólki í skefjum og á beinu brautinni.71 Eitt 

stærsta viðfangsefni stjórnmálaheimspeki er hvar draga eigi línuna á milli persónulegs 

frelsis og samfélagslegs stöðugleika. Sýn Hobbes á manneskjuna, sem fyrst og fremst 

eigingjarna veru, kallar mögulega á meiri áherslu á hið síðarnefnda, stöðugleikann.72 Stór 

hluti Levíatan fjallar svo um réttarkerfið og réttlæti refsinga. Í 15. kafla kemur hann þó 

 

70 Pomerlau, „Western Theories of Justice,“ kafli 2b. 

71 Pomerlau, „Western Theories of Justice,“ kafli 3a. 

72 Pomerlau, „Western Theories of Justice,“ kafli 3a. 
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inn á dreifiréttlæti sem er á verðleikaforsendum, það er réttlátt að við fáum það sem við 

verðskuldum. En mat á verðleikum og úthlutun dreifiréttlætis er í höndum yfirvaldsins, 

sem Hobbes taldi best borgið í höndum konungsveldis. Það er þá ákvörðun 

konungsveldisins sem skilgreinir hvað sé réttlátt og hvað ekki. 

Proviso Lockes, hér eftir nefnt fyrirvari Lockes, er framlag Johns Locke (1632–1704) til 

réttlætis í tengslum við eignarrétt. Fyrirvari Lockes er ein þekktasta skilgreining 

heimspekinnar á réttmætum eignarrétti og verður hugmyndinni gerð skil síðar í 

ritgerðinni.73 Hugmyndir Lockes, ásamt hugmyndum Jean-Jacques Rousseau (1712–

1778) um skipan samfélagsins, voru annars að mestu samhljóða Hobbes. Þótt David 

Hume (1711–1776) hafni kenningum Hobbes, Lockes og Rousseaus um samfélagssátt-

mála, þá er hann gagnrýninn á hugmyndir um réttlæti sem sjálfstæðan veruleika.74 Í riti 

sínu: An Enquiry into to the Principles of Morals, segir hann: „…eini uppruni réttlætis er 

velferð almennings“.75 Allt frá Platóni til hinna kristnu hugsuða hafði tilhneigingin verið 

sú að líta á réttlæti út frá skynsemi og rökum, en Hume beindi athyglinni að tilfinningunni 

um óréttlæti. Hann hélt því fram að allar dyggðir vektu jákvæðar ánægjutilfinningar 

innra með okkur, á meðan lestir, þ.m.t. óréttlæti, ylli djúpstæðri neikvæðri tilfinningu. 

Réttlæti er aðeins dyggð af því að það gagnast öðrum, það gagnast samfélaginu öllu.  

Áhersla Humes á velferð almennings leiðir hann á slóðir nytjahyggju, sem býður þeirri 

hættu heim að tilgangurinn helgi meðalið, að nánast allt megi réttlæta, þjóni það þeirri 

velferð. Immanuel Kant tekur afstöðu gegn slíkum hugmyndum; réttar gjörðir eru réttar 

í sjálfu sér, þær þurfa ekki að vekja ánægjulegar kenndir og gera það oft á tíðum ekki.76 

Í stað tilfinninga skal leita á slóðir hreinnar skynsemi.  

 

 

73 Hugtakið var fyrst sett fram af Robert Nozick, sem notaði það sem grunn fyrir eigin skilgreiningu á 
eignarrétti. 

74 Pomerlau, „Western Theories of Justice,“ kafli 3b. 

75 Hume, An Enquiry into to the Principles of Morals, 3. kafli. 

76 Kant, Grundvöllur frumspeki siðlegrar breytni, 136. 
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Kant setur fram Skilyrðislausa skylduboðið sem við eigum að hlýða skilyrðislaust og má 

útfæra á þrennan hátt:77 

• Við eigum að breyta einungis samkvæmt þeirri lífsreglu sem við viljum að verði að 

almennu lögmáli.78 

• Við eigum að koma fram við annað fólk eins og markmið í sjálfu sér, ekki sem tæki 

eða hluti sem þjóna okkar eigin markmiðum. 

• Við, sem sjálfstæðar og siðferðilegar verur, eigum að hegða okkur þannig að við 

getum verið siðferðilegar fyrirmyndir fyrir alla. 

Í verki sínu Die Metaphysik der Sitten skiptir hann siðferðiskenningum sínum í tvennt; í 

kenningu um hvað sé rétt og kenningu um dyggðir.79 Sú fyrri er auðvitað sú sem skapar 

grunn fyrir kenningu um réttlæti. Í fyrsta hluti verksins, Metaphysische Asfangegrunde 

der Rechtslehre, þróar hann þá kenningu. Það að segja að mér beri að sýna öðrum rétt-

læti felur í sér að þau hafi réttindi gagnvart mér, þ.e. ég hef skyldur gagnvart þeim.80 

Hann setur þrjú skilyrði þess að réttlæti eigi við:81 

• Að um raunverulega hegðun á milli einstaklinga sé að ræða. 

• Að um vilja sé að ræða, ekki aðeins óskir, þrár eða þarfir. 

• Að afleiðingarnar hafi ekkert siðferðilegt vægi. 

Réttlát athöfn er samkvæmt þessu athöfn sem er framkvæmd af ásetningi, hvort sem 

hún nær markmiði sínu eða ekki og hverjar sem afleiðingarnar verða. Samkvæmt Kant 

er aðeins einn meðfæddur réttur áskilinn öllu fólki og hann setur þann rétt fram í 

réttlætiskenningu sinni: „Sérhver athöfn er réttlát sem í sjálfri sér eða sem meginregla 

leyfir að vilji hvers og eins geti lifað með frelsi allra í samræmi við alheimslögmál.“82 

 
77 Kant, Grundvöllur frumspeki siðlegrar breytni, 130–131.  

78 Kant, Grundvöllur frumspeki siðlegrar breytni, 140. 

79 Stuðst er við enska þýðingu frá 2003. 

80 Kant, Metaphisic Elements of Justice, 25–26. 

81 Kant, Metaphisic Elements of Justice, 29. 

82 Kant, Metaphisic Elements of Justice, 30. 
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Kant gerir grein fyrir réttlæti í tengslum við eignarrétt. Í nafni réttlætis eigum við rétt á 

persónulegum eignum okkar og þjónustu sem við höfum samið um, en alltaf með 

fyrirvara um annan þátt skilyrðislausa skylduboðsins um að fólk sé markmið í sjálfu sér. 

Einnig skoðar hann réttlæti hvað varðar glæpi og refsingar, þar sem hann er samkvæmur 

sjálfum sér: Það er réttlátt að refsingar hæfi glæpnum, ekki koma til greina neinar 

mildandi aðstæður í nafni nytjahyggju.83 Hvað varðar samfélagslegt eða stofnanalegt 

réttlæti, þá leggur Kant til einhvers konar samfélagssáttmála. En ólíkt Hobbes og Hume 

byggist sáttmálinn ekki á málamiðlun fólks eða tilfinningum þess, heldur á skynseminni. 

Samfélagssáttmáli Kants byggir á ímyndaðri hugmynd um reglur í samræmi við 

niðurstöður sem frjálsir og skynsamir einstaklingar kæmust að.  

Þótt margt í verkum Hobbes og Humes svipi til nytjahyggju, er það fyrst með Jeremy 

Bentham og John Stuart Mill sem kenningin tekur á sig heilsteypta mynd. Bentham á 

heiðurinn af því að móta hugtakið Principle of utility, þar sem hamingja fólks er 

mikilvægasti mælikvarði siðferðis, en það er Mill sem skapar heilsteypta kenningu sem 

býður upp á mótun einhvers konar réttláts samfélagssáttmála. Mill var meðvitaður um 

mögulega togstreitu hugtakanna nytjahyggju og réttlætis, þar sem samkvæmt þeirri 

fyrrnefndu mætti t.d. mögulega réttlæta þrælahald, ef það stuðlaði að aukinni heildar-

hamingju innan tiltekins samfélags. Hann setur skilgreiningu sína fram í bók sinni, 

Nytjastefnan: „...að réttlæti sé heiti á tilteknum siðferðiskröfum sem ef á heildina er litið 

eru nytsamleg fyrir samfélagið og leggja mönnum því þyngri skyldur á herðar en aðrar 

siðferðiskröfur.“84 Í fimmta kafla bókarinnar setur Mill fram fimm þætti réttlætis sem 

skapa þennan réttlætisgrunn:85 

• Að virða lagaleg réttindi annarra er réttlátt, en brot gegn þeim óréttlátt. 

• Að virða siðferðileg réttindi annarra er réttlátt, en brot gegn þeim óréttlátt. 

• Það er réttlátt að manneskja fái það sem hún verðskuldar, en óréttlátt að neita 

henni um það. 

 

83 Kant, Metaphisic Elements of Justice, 35. 

84 Mill, Nytjastefnan, 203. 

85 Mill, Nytjastefnan, 167–170. 
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• Það er réttlátt að vera trúr skuldbindingum sínum við aðra, en óréttlátt að vera 

það ekki. 

• Í sumum kringumstæðum telst það óréttlátt að vera hlutdrægur í mati og réttlátt 

að vera óhlutdrægur. 

Þessar samfélagslegu „nytjar“ standa ofar öðrum og koma í veg fyrir hættu á áðurnefndri 

togstreitu. Réttlæti Mills er þó alltaf á forsendum nytjahyggju, hann hafnar því að um 

eiginleg eða algild réttindi sé að ræða. Auk þess er frelsi eitt lykilatriðið í réttlátu 

samfélagi: Það er óréttlátt að skerða athafnafrelsi ábyrgrar og skynsamrar manneskju. 

Nálgun Mills á réttlæti á sviði dómsmála er samkvæm nytjastefnunni: Réttlætið þar 

þjónar heildarhamingjunni, frekar en algildum réttlætishugmyndum. Dauðarefsing er 

þannig réttlætt sem þjáningarminni en ævilangt fangelsi, frekar en að hún hæfi refsing-

unni, samkvæmt kantískri hugsun. 

Um miðja tuttugustu öldina, meira en tvö þúsund árum eftir að forn-Grikkir tókust á um 

nytja- og eðlishyggju, eru þær átakalínur enn í fullu gildi og sú fyrrnefnda, nytjahyggjan, 

ríkjandi. Við þær aðstæður stígur John Rawls fram á sjónarsviðið, en réttlætishugmyndir 

hans eru meginefni þessarar ritgerðar. 

4.3 Rawls og réttlætið  

Árið 1958 birti Rawls ritgerðina „Justice as Fairness“, sem vakti þó nokkra athygli á þeim 

tíma. Í ritgerðinni dregur hann á ný fram hugmyndina um samfélagssáttmála. Þá voru 

slíkar kenningar frekar veikburða eftir gagnrýni úr búðum nytjahyggju- og raunsæis-

manna, en útfærsla Rawls var á kantískum forsendum.86 Árið 1971 kom svo út bókin A 

Theory of Justice, þar sem kenningin er sett fram á heildstæðan þátt og vakti verkið mikla 

athygli á sviði stjórnspeki innan heimspeki.87 Í bókinni leitast Rawls við að leggja til val-

kost við nytjahyggju, sem hafði þá verið lengi ríkjandi stefna í pólitískri hugsun á Vestur-

löndum. Nytjahyggja, að hans mati, gerði ekki fullnægjandi grein fyrir grundvallarrétt-

indum og frelsi borgara í lýðræðissamfélagi, en slíka skilgreiningu telur hann lykilatriði 

 

86 Wenar, „John Rawls,“ kafli 4.6. 

87 Endurskoðuð útgáfa kom út 1977 og 1999, hér er stuðst við þá síðarnefndu. 
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við mótun á stofnunum slíks samfélags. Rawls leggur til tvær reglur um réttlæti í 

samfélaginu, frelsisregluna og fjalldalaregluna.  

Fyrri reglan um réttlæti, frelsisreglan, (e. The Liberty Principle) kveður á um að réttindum 

og skyldum sé deilt jafnt á alla innan samfélagsins. Í reglunni felst skilgreining á grund-

vallarréttindum og frelsi og eru þau réttindi sett í forgang. Öll eigum við sama rétt til 

grunnréttinda og ekki er hægt að fórna þeim rétti fyrir önnur félagsleg og efnisleg gæði, 

hvort sem er vegna heildarhagsmuna eða á öðrum forsendum. Þessi réttindi eru 

dæmigerð mannréttindi, eins og málfrelsi, ferða- og athafnafrelsi, frelsi til að kjósa, 

réttur til einkaeignar o.þ.h. Frelsisreglan hefur forgang gagnvart þeirri seinni, fjalldala-

reglunni. Það er ekki hægt að fórna réttindum sem sú fyrri felur í sér til þess að ná mark-

miðum þeirrar seinni. Samkvæmt Rawls felst réttlæti ekki í blindri hlýðni við lög og reglur 

samfélagsins, borgaraleg óhlýðni á fullan rétt á sér í aðstæðum þar sem yfirvöld ganga á 

grunnréttindi fólks; „…athafnir borgaralegrar óhlýðni eða höfnun í nafni samviskunnar, 

er bæði nauðsynleg og sanngjörn leið til að leiðrétta pólitískar stefnur sem komið hefur 

verið á í gegnum lýðræði.“88  

Þorsteinn Gylfason á heiðurinn af heitinu „fjalldalareglan“ (e. The Maxim Rule): 

„Fjalldalareglan mælir fyrir um að fjöll megi ekki vera hærri né tignari en þarf til þess að 

dalirnir séu sem blómlegastir og byggilegastir.“89 Samkvæmt fjalladalareglunni er hægt 

að réttlæta ójöfnuð að uppfylltum tveimur skilyrðum: 

• Að til staðar séu aðstæður þar sem embætti og stöður séu opin öllum og allir njóti 

sömu tækifæra. 

• Að ójöfnuðurinn gagnist og sé til hagsbóta þeim sem verst eru staddir.90 

Fyrri hluti fjalldalareglunnar um jöfn tækifæri eða jafnan aðgang nær ekki aðeins til fólks 

sem er nú þegar þátttakendur í samfélagi og vinnumarkaði, fólk á einnig að fá tækifæri 

til að öðlast þá getu og færni sem það þarf til að geta nýtt sér þá möguleika sem eru til 

 

88 Rawls, Theory of Justice, 261. 

89 Þorsteinn Gylfason, „Hvað er réttlæti?“ 202. 

90 Rawls, Political Liberalism, 5–6. 
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staðar. Rétt eins og frelsisreglan hefur forgang gagnvart fjalldalakenningunni, hefur 

reglan um jöfn tækifæri forgang gagnvart seinni hluta hennar.91 

Seinni hluta fjalldalakenningarinnar hefur verið nefndur mismununarlögmálið (e. The 

Difference Principle), og er sá hluti réttlætiskenningar Rawls sem er hvað mest 

umtalaður og umdeildur. Aukin hagsæld þeirra best settu þarf samkvæmt því að verða 

þeim verst settu til hagsbóta, en skiptar skoðanir eru um hve mikinn mismun hún leyfi á 

milli fólks. Með þessu er Rawls að setja frekar í forgang eiginlega stöðu þeirra verst settu, 

óháð hlutfallslegri stöðu miðað við aðra. Það er betra að hafa það þokkalegt í samfélagi 

mismununar en að hafa það slæmt þar sem allir hafa það slæmt.  

Þau verst settu, samkvæmt fjalldalareglunni, eru virkir þátttakendur í samfélaginu, sem 

eru að leggja eitthvað til samfélagsins.92 Reglan leggur ekki á herðar samfélagsins að 

styðja við þau sem geta séð fyrir sjálfum sér, en gera það ekki. Þeir einstaklingar verða 

að framfleyta sér sjálfir á einhvern hátt. Stuðningur við líkamlega og andlega fatlaða 

fellur ekki heldur þar undir, samkvæmt Rawls, slíkt heyrir undir aðrar skyldur samfélags-

ins sem hann tilgreinir ekki mikið nánar.93 

Rawls hafnar verðleikakenningu um réttlæti. Engin verðskuldar þær gáfur sem við-

komandi fær í vöggugjöf, né þá stöðu í samfélaginu sem hún er fædd í.94 Þær aðstæður 

sem gefa fólki tækifæri til að rækta hæfileika sína og dug eru enn fremur ekki undir fólki 

sjálfu komið. Uppruni fólks, hvort sem það er kyn, kynþáttur eða stétt, getur ekki verið 

ástæða samfélags til að mismuna því.95 

4.3.1 Upphafsstaðan og fávísisfeldurinn 

Í bók sinni, Theory of Justice, setur Rawls fram hugmyndina um upphafsstöðuna.96 Hug-

mynd hans með henni er að búa til ímyndaðan vettvang frjálsra borgara, þar sem þeir 

 
91 Rawls, Theory of Justice, 53–54. 

92 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 179. 

93 Rawls, Political Liberalism, 18–20. 

94 Rawls, Theory of Justice, 89. 

95 Rawls, Theory of Justice, 89. 

96 Rawls, Theory of Justice, 11. 
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skoða fyrirkomulag einhvers konar sanngjarns samfélagssáttmála. Ekki er um raunveru-

lega borgara að ræða, með sína sérstöku hagsmuni og áhugamál sem skekkja niður-

stöðuna, heldur ímyndaða fulltrúa þeirra sem hafa aðeins áhuga á því sem frjáls og jafn 

borgari hefði áhuga á. Saman reyna þeir að móta reglur fyrir sanngjarnt samfélag. 

Raunverulegir borgarar eru af mismunandi stétt og stöðu sem litar mat þeirra, en þessir 

ímynduðu fulltrúar vita ekki hverjir þeir eru eða hvert hlutskipti þeirra verður í þessu 

samfélagi.97 Þessi skortur á upplýsingum leiðir svo til hugtaksins fávísisfeldur, en sá 

feldur kemur í veg fyrir að sú eða sá viti hvar hún eða hann lendir innan samfélagsins.98 

Undir fávísisfeldinum eru að auki engar upplýsingar um aldur, fjárhagsstöðu eða annað. 

Þar af leiðandi muni viðkomandi hafa tilhneigingu til að gæta að hagsmunum og rétti 

allra í útfærslu á fyrirkomulaginu. Þar sem ég veit ekki hvar ég lendi innan kerfisins, tryggi 

ég að aðstaðan sé sem jöfnust, svo að hlutskipti mitt verði aldrei alslæmt. Þátttakendur 

hafa þó góða þekkingu á grundvallarþáttum samfélagsins, stjórnmálum og hagfræði, auk 

innsæis í sálarlíf manneskjunnar.99 

Samkvæmt Rawls hefur samningurinn tvær hliðar: Hann er a) rökrænn samningur út frá 

hagsmunum og er b) í samræmi við hugmyndir og sanngirni og réttlæti í samfélaginu.  

Rawls skilgreinir fimm tegundir frumgæða sem fólk þarf að hafa sem borgarar:  

• Grundvallarréttindi og frelsi. 

• Ferðafrelsi og atvinnufrelsi. 

• Völd og skyldur sem fylgja ábyrgðarstöðum. 

• Tekjur og auð sem einstaklingur þarf til að ná ákveðnum markmiðum. 

• Félagslegar forsendur sjálfsvirðingar, að einstaklingurinn öðlist tilfinningu fyrir 

eigin verðleikum fyrir tilstuðlan stofnana samfélagsins.100 

Hann gengur út frá því að allir borgarar leitist eftir því að öðlast meira af þessum gæðum. 

Þau eru jafnframt mælistikur sem stjórnvöld geta notað til að mæla hversu vel fólk 

 
97 Rawls. Theory of Justice, 118. 

98 Rawls. Theory of Justice, 11. 

99 Rawls, Theory of Justice, 119. 

100 Rawls, „Justice as Fairness: A Restatement,“ 58–59. 
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stendur með tilliti til þeirra. Það er jöfnuður gagnvart þessum gæðum sem er mikilvæg-

asta pólitíska viðfangsefnið. Eins og áður hefur komið fram hafa þátttakendur undir 

fávísisfeldinum enga hugmynd um hver staða sín er hvað varðar kynþátt, kyn, aldur, 

tekjur eða náttúrulega hæfileika. Enn fremur þekkja þeir ekki pólitískt kerfi samfélags 

síns, stétta- eða efnahagskerfi eða hversu þróað hagkerfið er. Einnig er gengið út frá því 

að þátttakendur séu ekki drifnir áfram af öfund (þ.e. þeir láta ekki trufla sig hvað aðrir 

borgarar munu bera úr býtum).101 Þá eru þeir ekki áhættusæknir og gangast undir það 

að ljúka „samningnum“ áður en feldinum er lyft.102 

Það sem þátttakendur vita eða gefa sér er eftirfarandi:103  

• Allir borgarar þjóðfélags hafa mismunandi kenningar og markmið í lífinu, en eiga 

það sameiginlegt að sækjast eftir áðurnefndum grunngæðum. 

• Til staðar eru takmörkuð gæði. Það er mikið af þeim til staðar, en ekki nóg til þess 

að öll fái allt sem þau vilja. 

• Ekki er deilt um almennar staðreyndir og heilbrigða skynsemi um mannlegt 

samfélag og um niðurstöður vísindanna. 

4.3.2 Gagnrýni á réttlætiskenningu Rawls 

Gagnrýnendur á upphafsstöðuna hafa bent á að slík áhersla á eiginhagsmuni, þar sem 

hver borgari hugsi um hvað sé sér fyrir bestu, dragi athyglina frá siðferðilegu innihaldi 

samningsins. Upphafsstaðan felur í sér fólk með mismunandi hagsmuni, sem mótar 

niðurstöðurnar. Kenning sem tekur til greina sjónarhorn og hagsmuni raunverulegrar 

manneskju í þjóðfélagi „mengar“ hið hreina siðferðilega sjónarhorn.104 Upphafsstaðan 

sé þess vegna óþarfi, jafnvel til óþurftar og leiði athygli okkar frá því að móta góðan 

siðferðilegan grunn. Nálgun Rawls hefur hins vegar sína kosti. Umfjöllun um réttláta 

dreifingu, sem tekur ekki mið af hagsmunum þátttakenda, hefur vissulega heimspekilegt 

gildi, en það er einmitt þessi þáttur eiginhagsmuna í upphafsstöðunni sem gerir hana að 

 
101 Rawls, Theory of Justice, 124. 

102 Rawls, Theory of Justice, 72. 

103 Rawls, Theory of Justice, 186. 

104 Scanlon, Utilitarianism and beyond, 124. 
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áhugaverðri hugmynd í stjórnmálaheimspeki. Þar snúast mál bæði um hugmyndir og 

hagsmuni og þar koma saman hugmyndir og veruleiki með áþreifanlegum hætti. 

Harðasta talsfólk jöfnuðar hefur gagnrýnt kenninguna á þeim forsendum að kenningin 

veiti litla sem enga viðspyrnu við vaxandi ójöfnuði, til þess sé hún of opin fyrir túlkunum. 

Fræðimenn, eins og Kai Nielsen, saka Rawls um að gefa einstaklingsfrelsi og -réttindum 

meira vægi en jöfnuði og vilja mun jafnari dreifingu lífsgæða. Að mati Nielsen gerir 

„…skipulag vinnu undir kapítalisma aðeins fáum fært að eignist eitthvað … Vinnu-

aðstæður í flestum kapítalískum samfélögum afbaka persónuleika fólks og grafa undan 

sjálfsvirðingu þess.“105  

Harðasta talsfólk frjálshyggju hefur á hinn bóginn gagnrýnt kenninguna fyrir að stuðla að 

endurdreifingu í gegnum skattkerfi sem feli í sér óréttmæta eignaupptöku. Þar á meðal 

er Robert Nozick, samkennari Rawls í Harvard-háskóla, sem sagði: „En það er engin 

félagsleg eigind með gæði sem krefst fórnar þeim til góða. Það er eingöngu um einstakt 

fólk að ræða, mismunandi einstaklinga með sitt einstaklingsbundna líf.“106 Lágmarksríki 

Nozicks sinnir aðeins því allra nauðsynlegasta; löggæslu og vörnum, en það er 

óréttlætanlegt að það sinni menntun eða heilsugæslu, slíkt er ekki réttlátt gagnvart rétt-

indum einstaklingsins. Þarna má segja að frjálshyggja Nozicks skilji sig að frá frjálslyndis-

stefnu Rawls. 

Ronald Dworkin var sammála Rawls í andverðleikakenningu hans, að við berum ekki 

ábyrgð á hvar við lendum eða þeim gáfum sem við erum gædd og að samfélagið beri 

ábyrgð á að taka tillit til þess og jafna hlutskipti okkar. Hann taldi þó að dýpka þyrfti 

ýmsar hugmyndir Rawls og gera þeim nánari skil. Hann hélt því fram að fólk væri ábyrgt 

fyrir vali sínu og afleiðingum þess, það væri ekki réttlátt að bæta því skaða sem hlytist af 

slíku. Dworkin greindi á milli tvenns konar heppni: Grófheppni (e. brute luck), sem er 

afleiðing aðstæðna sem einstaklingurinn hefur ekki stjórn á, og valheppni (e. option luck) 

sem er afleiðing ákvarðana sem hann hefur valið að taka.107 Tryggingar af ýmsu tagi geta 

haft áhrif og breytt grófheppni í valheppni, en kenning hans tekur mjög mikið mið af 

 

105 Nielsen, „Rawls and the Left: Some Left Critiques of Rawls‘ Principles of Justice,“ 91. 

106 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 32–33. 

107 Dworkin, Sovereign Virtue, 73. 
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bandarísku þjóðfélagi, þar sem persónulegar tryggingar eru mun stærri hluti af mann-

legu samfélagi en t.d. í Evrópu. Samfélagið ber ábyrgð á að bæta okkur þá mismunum 

sem við verðum fyrir vegna grófheppni okkar, en við berum sjálf ábyrgð á valheppni 

okkar.  

4.4 Rawls og náttúrulegar auðlindir 

Þeir möguleikar sem réttlætiskenning Rawls hefur upp á að bjóða hafa ekki farið fram hjá fræði-

mönnum á sviði umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar. Fyrri hluta fjalldalareglunnar, reglunni 

um jöfn tækifæri og jafnan aðgang, má beita jafnt í tíma sem rúmi; ég ber sömu siðferðilegu ábyrgð 

gagnvart komandi kynslóðum og samtímafólki mínu. Eða eins og Gail Henderson orðar það: „Að 

gefnum áhuga Rawls á því að viðhalda sanngirni á milli einnar kynslóðar til annarrar, þá er það ekki 

stórt stökk að víkka út hugtakið um jöfn tækifæri til hagsmuna framtíðarkynslóða hvað umhverfið 

snertir.“108 Þá má draga í efa óskoraðan rétt ríkja til að ráðstafa auðlindum innan eigin svæðis, 

samkvæmt hugmyndum Rawls, þótt hann væri sjálfur tregur til að útfæra hugmyndir sínar á 

alþjóðavísu. Samkvæmt Dworkin er þó ljóst að aðgangur að náttúruauðlindum fellur frekar undir 

heppni en verðskuldun. Samkvæmt fyrirvara Lockes, sem gert verður skil hér síðar, má færa rök 

fyrir einhverjum slíkum rétti eða eign, þar sem vinna við tiltekna auðlind skapar eignarrétt. 

Margaret Moore kemst að þeirri niðurstöðu að… „lýðræðislega kjörið yfirvald ætti að hafa forgang, 

varðandi stjórn náttúruauðlinda, en réttlæta má einnig endurdreifingu á alþjóðavísu frá ríkari 

þjóðum, til þess að koma til móts við réttinn til lífsviðurværis sem aðrir hafa.“109 Vandinn við 

hugmynd um alþjóðlega endurdreifingu, sem raunhæfa kenningu í pólitískri heimspeki, er 

auðvitað sá að ekki er til staðar neitt alþjóðlegt vald sem hefur umboð til að setja eða framfylgja 

reglum um slíkt.  

 

 

 

108 Henderson, „Rawls & Sustainable Development,“  18. 

109 Moore, „Natural Resources, Territorial Right and Global Distributive Justice,“ 2. 
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5 Réttmæti eignarhalds á aflaheimildum 

Ritgerðarspurningin um hvort uppboðsleiðin sé réttlát leið til úthlutunar á aflaheimild-

um fæðist á þeim forsendum að núverandi kerfi við úthlutun sé á einhvern hátt ranglátt. 

Þótt mikið hafi verið fjallað um íslenska kvótakerfið í gegnum tíðina, fer ekki mikið fyrir 

umfjöllun á heimspekilegum forsendum. Þótt finna megi ýmsar fullyrðingar um ranglæti 

kerfisins, þá er ekki mikið um heimspekilega greiningu sem rökstyður að um ranglæti sé 

að ræða og í hverju það sé fólgið. Slíkar greinar má þó finna og hér ætla ég að fjalla um 

hugmyndir Atla Harðarsonar og Vilhjálms Árnasonar, sem koma fram í tveimur greinum 

Atla: „Hverjir eiga fiskinn?“ og „Er kvótakerfið ranglátt?“ og grein Vilhjálms Árnasonar: 

„Hvað er ranglátt við kvótann?“ Þeir Atli og Vilhjálmur hafa kenningar John Lockes um 

eignarrétt til hliðsjónar og áðurnefndan fyrirvara hans, sem er eins og áður segir ein 

þekktasta skilgreining heimspekinnar á réttmætum eignarrétti. Áður en fjallað verður 

um greinar Atla og Vilhjálms, verður gerð grein fyrir hugmyndum Lockes, ásamt þeim 

viðbótum sem Robert Nozick setti fram, um eignarrétt. 

5.1 Eignarréttur, John Locke og Robert Nozick 

Varla fyrirfinnst sú heimspekilega umfjöllun um eignarrétt að þar sé ekki getið Johns 

Locke. Í verki sínu, Two Treatises of Government, spyr Locke hvernig eignarréttur gat 

komið til og verið réttlættur ef Guð gaf mönnunum Jörðina til sameiginlegrar eignar. 

Hvernig getur fólk réttlætt það að helga sér til eignar, eitthvað sem var öllum gefið?110 

Vandamálið með þessa sameign í verki er að fólk sylti í hel ef það þyrfti að fá leyfi allra 

til þess að nýta sér landið og nytjar þess, þannig að það gengur berlega ekki upp. 

Útgangspunktur hans verður að líkamlegt erfiði okkar er það sem við getum á réttlátan 

hátt talið okkar eign. Út frá þessu mótar hann kenningu sína um eignarrétt, áðurnefnda 

kenningu sem nefnd hefur verið fyrirvari Lockes. Honum má skipta í tvennt. Þegar fólk 

tekur náttúrulegan hlut og bætir við hann vinnu sinni, hefur það áunnið sér eignarrétt á 

 
110 Locke, Two Treaties of Government, 5. kafli, grein 24.  
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hlutnum.111 Í seinni hlutanum setur hann fyrirvara um að ekki megi skerða möguleika 

annarra til aðgengis að hlutnum:112  

Þar sem þessi vinna er óvéfengjanleg eign verkamannsins, hefur enginn annar en hann 

rétt á því sem hann hefur blandað henni í, svo fremi sem það er nóg og jafn gott eftir 

handa öðrum. 

Hugmyndin um að tengja saman vinnu og eignarrétt hljómar sanngjörn og réttlát, þótt 

ýmis vandkvæði megi finna í beitingu hennar, sérstaklega hvað varðar seinni liðinn, þar 

sem flest gæði sem fjallað er um eru takmörkuð gæði. Locke fjallaði talsvert um réttmæti 

eignarréttar á landi, þar sem sú er einmitt raunin og mestallt land fullnumið eða friðað. 

Segja má að fyrirvari Lockes eigi vel við í byrjun, þar sem ekki er til staðar dreifing á 

tilteknum gæðum, en verði vandmeðfarnari þegar öllum gæðum hefur verið ráðstafað 

og á þeim kominn eignarréttur. Þótt þetta viðhorf hefði getað gengið á einhverjum tíma 

í Bandaríkjunum, þegar verið var að nema landið, þá er allt land um síðir takmörkuð gæði 

og ekki nóg handa öllum. Locke gerir sér grein fyrir þessu og réttlætir það með nytja-

hyggjurökum. Ræktun á landi eykur nytina af því, mögulega tífalt, og kemur því öllum til 

góða þar sem það stuðlar að fæðuöryggi innan samfélagsins. Hinn náttúrulegi þáttur, 

sérstaklega með tilkomu peninga, hefur sífellt minna vægi í hlutum.113 Stækkandi og 

fjölbreytilegt samfélag verður sífellt sérhæfðara og kallar á sérhæfða bændastétt sem er 

fær um sífellt meiri framleiðslu. Slík framleiðsluaukning gefur svigrúm fyrir fjölbreytt 

atvinnulíf á öðrum sviðum með nýjum tækifærum og möguleikum. Samkvæmt Locke 

verður ríkið, sem pólitísk stofnun, til með það að markmiði að verja og vernda 

eignarrétt.114 

Í sjöunda kafla, annars hluta bókar sinnar, Anarchy, State and Utopia, sem nefnist 

„Distributive Justice“, fjallar Robert Nozick um dreifiréttlæti. Hann byggir á hugmyndum 

Lockes og fyrirvara hans og þróar enn frekar.115 Nozick beitir fyrirvara Lockes til þess að 

 

111 Með því að höggva tré úr skógi og smíða úr því stól, hef ég bætt vinnu minni við náttúrulegan hlut og 
skapað nýjan sem ég á.  

112 Locke, Two Treaties of Government, 5. kafli, grein 26. 

113 Locke, Two Treaties of Government, 5. kafli, grein 48. 

114 Locke, Two Treaties of Government, 7. kafli, grein 94. 

115 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 176. 
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skapa heildstæðan grundvöll fyrir eignarrétt, sem um leið verður röksemd gegn sterku 

ríkisvaldi með tilheyrandi endurdreifingu á fé í gegnum skattkerfi. Eignarrétturinn hefur 

svo mikið vægi, samkvæmt Locke, að eignaupptaka í gegnum skatta jafngildir þjófnaði 

og er óréttlætanleg. Kenningin sem hann setur fram kallar hann tilkallskenningu (e. 

entitlement theory).116 Samkvæmt henni er eignarréttur mjög sterkur og þetta sterka 

eignarhald er mikilvægara gildi en önnur, eins og rétturinn til menntunar og heilbrigðis-

þjónustu. Þar með útilokar kenningin innheimtu skattfjár til að nota í almenna heilsu-

gæslu og menntun sem kenningar um dreifiréttlæti gætu réttlætt. Tilkallskenningunni 

skiptir hann í þrennt: aflaregluna (e. justice in acquisition), skiptaregluna (e. justice in 

transfer) og reisnarregluna (e. rectification of injustice in holdings).117 Það sem fullnægir 

fyrstu tveimur reglunum telst réttlát eign. Aflareglan er nánast óbreyttur fyrirvari Lockes, 

með þeim fyrirvörum og annmörkum sem henni fylgja. Í meðförum Nozicks verður þó 

seinni liðurinn í fyrirvara Lockes, um að skerða ekki möguleika annarra, sveigjanlegri. 

Mat á stöðu annarra og möguleikum snýst ekki um aðgengi að þessum tiltekna hlut eða 

hráefni, heldur um það hvort það skerði velferð viðkomandi eða möguleika til gæða og 

nytja, almennt séð.118  

Skiptareglan snýst um sögu þeirra hluta sem verið er að fjalla um og hvort þau tilvik þar 

sem þeir skipta um hendur séu réttlát, hvort sem það er sem gjöf eða í gegnum sölu. 

Þetta eignarhald er réttlætt með tilvísun í söguna. Hafi hluturinn skipt um hendur á 

réttlátan hátt í hvert skipti, þá er hann réttlát eign samkvæmt skiptareglunni. Hluti af 

sögunni er þegar til staðar hjá Locke, sá hluti þar sem eignarhaldið varð til. Vinnan við 

framleiðslu hlutarins er forsenda upphaflega eignarhaldsins. En forsenda Nozicks sem 

hann bætir við er sú að hluturinn hafi skipt um hendur í frjálsu markaðshagkerfi, í 

frjálsum viðskiptum. Þegar bæði þessi skilyrði eru uppfyllt er hluturinn réttlát eign.  

Síðasta reglan, reisnarreglan, fæst síðan við það hvernig fengist er við aðstæður þar sem 

eign hefur orðið til við vafasamar aðstæður, þar sem ekki eru uppfyllt skilyrði fyrstu 

tveggja reglnanna. Hvernig er bætt fyrir slíkan gjörning þannig að réttlætanlegt sé að 

 

116 Íslenskar þýðingar hugtaka Nozicks, tilkallskenning, aflaregla, skiptiregla og reisnarregla, eru teknar úr 
grein Guðmundar Hreiðars Frímannssonar, „Robert Nozick,“ 133–147. 

117 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 150–153. 

118 Nozick. Anarchy, State and Utopia, 174–182. 
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eignin geti talist réttmæt? Þegar grannt er skoðað, kemur í ljós að í sögu mestallrar eign-

ar í dag má finna þræði þjófnaðar, glæpa og morða, sem ómögulegt er að gera grein fyrir 

eða meta. Það megi því réttlæta einhverskonar tilfærslu í gegnum skattkerfi frá hópi sem 

hefur notið góðs af sögulegu óréttlæti til annars sem er í lakari stöðu vegna þess.119 

Þessi notkun á kenningum Nozicks, við skoðun á réttlætingu á eignarhaldi, felur ekki í 

sér viðurkenningu á hinni miklu áherslu hans á gildi einkaeignarréttar umfram önnur 

gildi. Skilgreiningar hans eru gagnlegar, þótt horft sé á þær, t.d. út frá nytjahyggju. Skýr 

eignarréttur er gagnlegur til að setja samskiptum okkar mörk og skilgreina umsjón og 

ábyrgð á gæðum. Í því samhengi er hann mikilvægur og það á að þurfa góða réttlætingu 

fyrir að brotið sé gegn honum. Þessi munur á sýninni á vægi eignarréttarins gagnvart 

öðrum gildum og réttindum, endurspeglar líka muninn í pólitískum stefnum frjálshyggju 

annars vegar og þær sem kenna sig við félagshyggju. Í hjarta þessara stefna er ólík 

mannsmynd. Manneskja Nozicks og frjálshyggjunnar er einstaklingsmiðuð, á meðan 

mannsmynd félagshyggju er félagslegri og tengdari vera, afurð þess félagslega umhverfis 

sem hún fæddist í og tengd því og skuldbundin. Og sú skuldbinding býður svo upp á 

mögulega réttlætingu fyrir kenningum og kerfi dreifiréttlætis í anda Rawls. 

5.2 Hverjir eiga fiskinn? 

Greinin „Hverjir eiga fiskinn?“ var skrifuð 1992. Í henni skoðar Atli Harðarson hvernig líta 

beri á 1. grein laga númer 3 frá 1988, þar sem segir: „Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru 

sameign íslensku þjóðarinnar“120 og 1. grein laga númer 38 frá 1990, þar sem segir: 

„Nytjastofnar á Íslandi eru sameign íslensku þjóðarinnar."121 Atli skoðar þessar greinar í 

ljósi þess að margir telji þjóðina eiga siðferðilegan rétt á leigu- eða arðgreiðslu frá 

útgerðarmönnum, sem hann dregur í efa og færir fyrir því ýmis rök. 

Út frá eignarréttarhugmyndum fylgja ýmis vandkvæði þeirri fullyrðingu að þjóðin eigi 

fiskstofnana, allavega í þeim skilningi að hver og einn Íslendingur eigi hlut. Hluti af 

eignarréttarhugmyndum er að við getum ráðstafað eignum okkar, selt þær og leigt, en 

það getum við ekki gert við fiskistofnana sem einstaklingar. Hinn möguleikinn er að 

 

119 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 231. 

120 Lög nr. 3/1988 um stjórn fiskveiða. 

121 Lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða. 
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fiskurinn sé ríkiseign, en þá spyr Atli hvenær það hafi gerst og hvernig. Hvort sú eign hafi 

orðið til með lögunum sem sett voru 1988. Hann ber fyrir sig Locke og fyrirvara hans; 

þegar upp er staðið eigi allar eignir upptök sín í því þegar manneskja bætir vinnu sinni 

við náttúrulegan hlut og úr verður vara sem er eign, auk þess sem ekki megi skerða kjör 

annarra. Endurbætt útgáfa hans af kenningu Lockes verður:122 

Menn eignast náttúrugæði með því að nota þau eða vinna við þau á einhvern þann hátt 

sem talist getur undirbúningur undir notkun, að því tilskildu að þeir skerði hvorki kjör 

annarra frá því sem er, né útiloki þá frá því sem þeir hafa þá þegar. 

Þetta séu siðferðileg skilyrði fyrir náttúrugæðum. Sem dæmi notar hann eignarrétt á 

landi, hvernig hann varð til frá landnámi og þann flókna veruleika sem eign á landi og ám 

býður upp á, en að lokum: „Réttur til að nýta einhverja auðlind verður að rétti til að 

útiloka aðra frá henni þegar ekki er lengur hægt að nýta hana með öðru móti.“123 Eins 

og landið á Íslandi, séu fiskimiðin nú „fullnumin“ og eina leiðin til að eignast bæði land 

og fisk sé í gegnum kaup. Fullyrðingin um að þjóðin eigi fiskinn geti aðeins verið sönn í 

þeim skilningi að „…alþingi hafi lögsögu yfir þeim en löggjafarsamkundur annarra þjóða 

ekki“.124 Engin siðferðileg rök séu því fyrir því að öllum Íslendingum beri réttur til leigu 

eða arði frá útgerðinni. 

Í lok greinarinnar kemur fram að hann sé ekki þar með að segja að kvótakerfið sé réttlátt, 

aðallega vegna þess að sjómenn hefðu líka átt rétt á aflaheimildum þegar fyrirkomulag-

inu var komið á. Þann þráð tekur Vilhjálmur Árnason svo upp í sinni grein, „Hvað er 

ranglátt við kvótann?“ sem fjallað verður um hér á eftir. 

5.3 Er kvótakerfið ranglátt? 

Árið 1999 birtist í Skírni grein eftir Atla sem heitir „Er kvótakerfið ranglátt?“ Þar má segja 

að hann hafi tekið upp þráðinn úr fyrri greininni, þar sem hann endar á því að tala um 

ranglætið. Hann byrjar á því að skilgreina tvenns konar ranglæti. Það fyrra er mismunun 

 

122 Atli Harðarson, „Hverjir eiga fiskinn?“ 414. 

123 Atli Harðarson, „Hverjir eiga fiskinn?“ 416. 

124 Atli Harðarson, „Hverjir eiga fiskinn?“ 410. 
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án siðferðilegrar réttlætingar. Dæmi um það gæti verið óútskýrður kynbundinn launa-

munur. Það seinna er verðskuldun, þ.e. að fólk fái ekki það sem það á skilið. Spurningarn-

ar sem Atli leggur upp með í framhaldi af því eru:125 

• Mismunar kvótakerfið mönnum án þess að siðferðilegar réttmætar ástæður séu 

til þess? 

• Sviptir það menn einhverju sem þeir verðskulda eða eiga rétt á? 

5.3.1 Mismunar kvótakerfið? 

Atli tínir til tvenns konar mismunun. Sú fyrri er á milli útgerðarmanna og sjómanna. Á 

Íslandi hefur tíðkast hlutaskiptakerfi, sjómenn eiga hlutdeild í aflaverðmæti, þannig að 

líta má á útgerð sem samvinnuverkefni í einhverjum skilningi. Gaf sú staðreynd ekki 

sjómönnum einhvern rétt á kvóta? Sú seinni er megininntak greinar Atla og snýr að mis-

munun á milli útgerðar og allra annarra sem ekki stunduðu veiðar. 

Atli rekur þá umræðu og atburði sem áttu sér stað í framhaldi lagasetningar um kvóta-

setningu. Í upphafi var ekki um neitt markaðsverð á kvóta að ræða, skipaverð hrundi og 

ekki var ljóst eftir hverju var að sækjast. Fyrirkomulagið stuðlaði vissulega að hagræð-

ingu og eftir því sem á leið hækkaði verð á kvóta. Sá virðisauki var ekki tekinn af neinum 

öðrum, samkvæmt Atla, svo varla var hægt að tala um að neinum hafi verið mismunað 

efnahagslega. En hins vegar var atvinnufrelsi annarra skert til muna. Slík skerðing getur 

verið réttlætanleg og er heimild fyrir slíku í stjórnarskránni, en Atli heldur opnum þeim 

möguleika að annað fyrirkomulag, með minni skerðingu, hefði getað þjónað hagsmun-

um þjóðarinnar jafn vel. 

Atli fjallar síðan um eignarrétt á svipuðum nótum og hann gerði í „Hverjir eiga fiskinn?“, 

nema hvað auk þess að halda utan um forræðið gagnvart öðrum þjóðum, þá leggi sam-

eign þjóðarinnar á nytjastofnum „þá skyldu á ríkisvaldið að stjórna nýtingu fiskistofna 

þannig að til sem mestra hagsbóta sé fyrir alþjóð...“126 Einnig dregur hann í land með 

eignarréttinn, hann er fjarri því að vera afdráttarlaus: „…þótt kvóti sé verðmæti sem 

útgerðarmenn geta selt og veðsett þá njóti hann ekki verndar af eignarréttarákvæðum 

 

125 Atli Harðarson, „Er kvótakerfið ranglátt?“ 1. 

126 Atli Harðarson, „Er kvótakerfið ranglátt?“ 6. 
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stjórnarskrár og handhafar kvóta geta ekki gengið að því vísu að þeir hafi hann til 

frambúðar.“127 

Að vísu séu hagkvæmnisrök fyrir því að veita útgerðarmönnum meiri rétt, óljós eignar-

réttur valdi óvissu sem kemur í veg fyrir að hægt sé að skipuleggja rekstur til lengri tíma. 

Hagkvæmnisrök gætu verið réttlæting á að staðfesta eignarrétt, en réttlæti skiptir líka 

máli. 

5.3.2 Sviptir kerfið menn einhverju verðskulduðu? 

Hér er Atli aðallega að fjalla um skerðingu á atvinnufrelsi. Ekki er hægt að veita 

ótakmarkað frelsi inn í greinina, þar sem það gengur gegn markmiði kerfisins um sjálf-

bærni. Hluti veiða er staðbundinn. Má í því sambandi nefna innfjarðarrækju og er hægt 

að færa rök fyrir staðbundnum rétti heimamanna. Þá er veruleiki sjávarútvegs mun 

flóknari en þegar litlir bátar gerðu út frá sinni heimabyggð, nú er stærstur hluti greinar-

innar í höndum stórra hlutafélaga. Hann gerir síðan greinarmun á atvinnufrelsi, sem eru 

frelsisréttindi, og löggjafa er heimilt að skerða, og atvinnuréttindum, sem eru eignarrétt-

indi, sem njóta eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Slík réttindi verða ekki afnumin 

bótalaust. Lögfróðir menn hafa fært rök fyrir því að sjómenn og útgerðarmenn hafi 

öðlast atvinnuréttindi, samkvæmt þeirri skilgreiningu. Það séu þó ekki rök gegn því að 

innheimta gjald fyrir aflaheimildir. Þá sé varla um að ræða neinn slíkan rétt um veiðar á 

nýjum tegundum og engin rök mæli með því að afhenda kvóta í þeim einum umfram 

annað „…og trúlega eðlilegast að selja veiðiheimildir hæstbjóðanda.“128 

Í lokaorðum greinar sinnar segir Atli að hvorki sé hægt að alhæfa að kerfið sé algjörlega 

ranglátt, né algjörlega réttlátt. Málið sé einfaldlega of flókið til þess.129 

 

127 Atli Harðarson, „Er kvótakerfið ranglátt?“ 7. 

128 Atli Harðarson, „Er kvótakerfið ranglátt?“ 10. 

129 Atli Harðarson, „Er kvótakerfið ranglátt?“ 11. 
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5.4 Hvað er ranglátt við kvótann? 

Vilhjálmur Árnason hefur sína grein, „Hvað er ranglátt við kvótann?“, á því að gera grein 

fyrir þremur meginmarkmiðum fiskveiðistjórnunarkerfisins: Vernd fiskstofna, hag-

kvæmni í rekstri sjávarútvegsmála og réttlæti í úthlutun veiðiheimilda.130 Að vísu er 

réttlætismarkmiðið ekki skilgreint í lögum, í fyrstu grein fiskveiðilaga segir: „Markmið 

laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því 

trausta atvinnu og byggð í landinu.“131 Vilhjálmur telur að ekki þurfi að tiltaka það 

sérstaklega, réttlæti sé sjálfkrafa hluti af öllum samfélagskerfum.132 Síðan hefst hann 

handa við að reyna að skilgreina ranglæti kerfisins. Hann hefur efasemdir um að hægt 

sé að gefa fræðilega lýsingu fyrirfram á réttlátu kerfi, en það sé fullkomlega réttmætt að 

gagnrýna, án þess að bjóða upp á einhverja heildarlausn.133 

Hann gagnrýnir tilurð laganna, þar sem Alþingi samþykkti nánast óbreytt drög að lögum 

sem komu frá hagsmunaaðilum í greininni, og tiltekur síðan fjögur atriði sem hvað 

ranglátust hafa þótt:134 

• Kvótabrask: þegar handhafar veiðileyfa selja og braska með veiðiheimildir sem 

þeir fengu afhentar án endurgjalds. 

• Lénskerfi: Kvótaeigendur leigja öðrum bátaeigendum kvóta til að veiða fyrir sig og 

taka fyrir það allt að helminginn af verðmæti aflans. 

• Fáveldi og byggðaröskun: Hluti af hagkvæmninni fólst í því að kvótar söfnuðust á 

færri og færri hendur, en er það réttlátt? Þar með eru líka skipstjórar og sjómenn 

orðnir launamenn í þjónustu stórfyrirtækja. Einnig hefur verið haldið fram að 

kerfið hafi, þrátt fyrir að lögin kveði á um annað, stuðlað að byggðaröskun í 

landinu. 

 

130 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 73. 

131 Lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða. 

132 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 73. 

133 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 74. 

134 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 74–78. 
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• Einokun sægreifanna: Eftir lagasetninguna árið 1990 var eina leið fólks inn í 

greinina kaup á veiðiheimildum, sem kemur í veg fyrir möguleika ungs fólks á að 

hasla sér völl í greininni. 

Með kvótabraskinu og lénskerfinu var skorið á þau tengsl vinnu og verðmætasköpunar, 

sem voru mögulega réttlæting fyrir hugmyndum um eignarrétt og voru reifaðar hér á 

undan. Spurningin um réttlæti og ranglæti flestra þessara atriða verður að auki aðeins 

skorið úr um út frá réttmæti upphaflegu úthlutunarinnar. 

Vilhjálmur skoðar svo eignarrétt á svipuðum nótum og Atli gerði í sínum greinum og felst 

á flest hans meginrök, þótt hann túlki Locke víðara en Atli. Það er fjarri því að það séu 

aðeins útgerðarmennirnir sem blandað hafi vinnu sína við aflann og skapað þannig 

eignarrétt, þar eigi líka í hlut sjómenn og fiskverkafólk sem gerir fiskinn að verðmætri 

söluvöru. Og hann vill ganga lengra og skoða allt samfélagið í kringum útgerðina; neta-

gerðarmenn, eiginkonur sjómanna, menntastofnanir sem ala upp einstaklingana – allt 

þetta fólk á aðild að því að skapa þennan eignarrétt.135 Þarna stöndum við frammi fyrir 

miklu ranglæti: „…löggjafinn hefur afhent tiltölulega fáum útvegsmönnum þau gríðar-

legu verðmæti sem felast í sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Þar með öðlaðist fámenn-

ur hópur forréttindi sem eiga sér ekki fordæmi í þjóðarsögunni.“136 Þannig er ljóst að 

afhending framseljanlegra veiðiheimilda til skipseigenda uppfyllir ekki fyrra skilyrði 

Lockes fyrir réttmætu eignarnámi.137 

Varðandi seinna skilyrði Lockes, um skerðingu á kjörum annarra, þá skoðar Vilhjálmur 

orð Atla Harðarsonar um að fiskimiðin, eins og land, séu fullnumin og hafnar þeim. 

Seljendurnir fengu endurgjaldslaust það sem kaupendurnir verða að gjalda fyrir dýru 

verði. Svo dýru, reyndar, að það er ekki á færi nema stórra fyrirtækja að hefja rekstur í 

útgerð. Hann telur of þrönga túlkun Atla, sem er í anda Nozicks, á því hvað felist að 

skerða kjör annarra.138 Atli, eins og Nozick, vill meina að það séu nóg önnur tækifæri á 

öðrum sviðum og þar með sé fyrirvara Lockes fullnægt. Vilhjálmur er ekki sammála því. 

 
135 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 81. 

136 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 82. 

137 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 82. 

138 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 174–182. 
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Slík skerðing sé auðvitað óhjákvæmilegur hluti aflamarkskerfis, en þurfi ekki að vera 

óréttlát. Aftur sé það undir upphafsstöðunni komið hvort hún hafi verið réttmæt. Sú 

viðbót sem útgerðarmenn fengu með lögunum 1990, sem leyfði framsal og gerði 

kvótann að vöru með ýmsum einkennum einkaeignarréttar, voru verðmæt forréttindi 

sem þeir nutu ekki áður og skertu möguleika annarra mun meira en skyldi. Þar með 

uppfyllir fyrirkomulagið ekki síðara skilyrði Lockes.139 

Niðurstaða Vilhjálms er sú að kerfið sé ranglátt, þjóðin hafi verið hlunnfarin með því að 

fámennum hópi voru fengin réttindi sem jafngilda eignarrétti yfir sameiginlegri auðlind 

landsmanna. 

5.5 Samantekt á þremur greinum 

Vilhjálmur færir sannfærandi rök fyrir því að kjarna ranglætisins megi rekja til lagasetn-

ingarinnar árið 1990, þar sem frjálst framsal var leyft á þeim forsendum sem gert var. Í 

umfjöllun um kvóta er gjarnan ruglað saman þremur fyrirbærum: Fiskinum í sjónum, 

veiðiheimildum (í anda laganna 1984) og framseljanlegum veiðiheimildum (í anda lag-

anna 1990). Fiskurinn í sjónum er verðmæti sem fellur undir eignarrétt þegar einhver 

(sjómaður, útgerð) hefur veitt hann og þar með blandað sinni vinnu saman við hann. 

Veiðiheimild í anda laganna 1984, var réttur til að veiða fisk á einu tilteknu veiðiári og 

var ekki hægt að leigja eða selja, nema mjög takmarkað innan sama árs, hún hafði nota-

gildi. Framseljanlegar veiðiheimildir eru í raun allt önnur afurð, allt önnur vara, sem búið 

er að gæða innihaldi og einkennum einkaeignarréttar, þótt lögin kveði á um þjóðareign. 

Atli gerir ekki greinarmun á tveimur síðastnefndu skilgreiningunum og hefur það 

umtalsverð áhrif á niðurstöður hans. 

Umfjöllun Atla um atvinnuréttindi er líka athyglisverð, þar sem skilgreint er út frá 

einstaklingshyggju og veruleika sjávarþorpsins sem varla er lengur til staðar nema að 

takmörkuðu leyti. Hvernig geta atvinnuréttindi verið réttlæting á fyrirkomulagi sem 

beinir stærstum hluta auðlindarentunnar í vasa hluthafa stórútgerða? Eða þegar útgerð 

tekur ákvörðun um að leggja niður fiskvinnslu á Þorlákshöfn og hátt í hundrað manns 

missa vinnuna – hverra atvinnuréttinda er þar verið að gæta? Atli segir jafnframt að lög 

 
139 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 83. 
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um fiskveiðistjórnun eigi að skýra og verja rétt þeirra sem stunda fiskveiðar. Þar er hvergi 

minnst á hluthafa sjávarútvegsfyrirtækja. 

Í grein sinni segir Vilhjálmur: „Eflaust er það rétt að ókleift sé gefa fræðilega lýsingu fyrir 

fram á hvað sé réttlátt fiskveiðikerfi.“140 Þar með ætti rannsóknarspurning mín mögulega 

að vera úr sögunni, því markmið ritgerðarinnar er einmitt að skilgreina réttlátan eða 

réttlátari þann hluta kerfisins sem úthlutun aflaheimilda er. En önnur kerfi sem 

stjórnmálin fjalla um eru ekki síður flókin og endurspeglar það kannski ómöguleika 

viðfangsefnis Rawls. En markmiðið hans er varla að komast niður á einhvern endanlegan 

sannleika. Hugmyndin leggur til tæki til að skoða ákveðið fyrirkomulag með það í huga 

hvernig tilteknum gæðum er dreift. Í þessari ritgerð er spurt um hvort sú skoðun, 

samkvæmt mælistikum kenningarinnar og þeim gæðum sem ber að dreifa, sýni fram á 

kosti einnar leiðar umfram aðra. 

  

  

 
140 Vilhjálmur Árnason, „Hvað er ranglátt við kvótakerfið,“ 74. 
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6 Markaður og réttlæti 

Án alls vafa er markaðurinn skilvirk leið til að dreifa vörum og þjónustu um samfélagið, 

hann eykur hagvöxt og bætir (meðal)afkomu allra. Hann stækkar kökuna, þótt hann 

tryggi ekki jafna skiptingu hennar, og virðist því að mörgu leyti vera ákjósanlegt fyrir-

komulag fyrir mörg svið samfélagsins. Enda hafa flestar þjóðir heims einhvers konar 

markaðsfyrirkomulag með ýmis konar takmörkunum og fyrirvörum um að hann lúti 

almennum lögum og reglum hvað varðar t.d. aðbúnað starfsfólks, sjálfbæra þróun og 

samkeppnisreglur. Í hugum margra er hann samt kalt og tilfinningalaust fyrirbæri sem 

setur verðmiða á allt og smættar þannig ýmsa þætti samfélagsins og afmennskar þá. 

Markaðurinn hefur lifað af spádóma fræðimanna, eins og Karls Marx (1818–1883), sem 

spáði fyrir um endalok hans sökum innri eyðingarmáttar á 19. öld, skömmu áður en 

Friedrich Nietzsche (1844–1900) talaði um dauða Guðs, en hvort tveggja virðist lifa góðu 

lífi enn þann daginn í dag. Það var svo þessi sami eyðingarmáttur sem hagfræðingurinn 

Joseph Schumpeter (1883–1950) gerði að þungamiðju sinnar kenningar um markaðinn, 

þar sem hann talar um hina „skapandi eyðileggingu“ sem markaðurinn veldur, þar sem 

hann fer um eins og eldur sem ryður landið þannig að nýr gróður fái sprottið. Fáir halda 

því fram að hann sé fullkomið fyrirbæri, en enn sem komið er hefur ekki verið sýnt fram 

á annað fyrirkomulag sem reynst hefur betur eða er skilvirkari í dreifingu á vöru og 

þjónustu.  

Í grein sinni, „Markets,“ fjallar Liza Herzog um tvær helstu réttlætingar á markaði. 

Samkvæmt henni er sú fyrri, og frumforsenda hans, réttur og frelsi fólks til athafna og 

seinni réttlætingin þær afleiðingar sem hann hefur.141 En auk þess er tilvist markaðar 

undir vel skilgreindum eignarrétti komin, þar sem slíkur eignarréttur er forsenda þess að 

ég eigi rétt á því að setja tiltekna vöru á markað og fá fyrir hana endurgjald. Ég hef þegar 

rætt um forsendur þess að slíkur eignarréttur sé réttlátur, sbr. fyrirvara Lockes. Herzog 

vísar í Hayek, sem taldi aðeins hægt að tala um réttlæti í kringum markaðinn, en ekki 

varðandi niðurstöður dreifingarinnar. Aðkoma ríkisvaldsins er að setja regluverk fyrir 

markaðinn og tryggja lög um eignarrétt og aðrar frumforsendur hans. Markaðurinn 

starfar innan þessa ramma og skilar skilvirkri útkomu og ríkið bætir síðan úr þeim 

 
141 Herzog, „Markets,“ Kafli 3.1. 
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aðstæðum mismununar sem myndast með einhvers konar velferðarkerfi.142 Eitt helsta 

vandamálið í dag er að markaðurinn hefur í auknum mæli orðið alþjóðlegri á meðan hið 

lýðræðislega vald er í höndum þjóðríkja sem hafa ekki umboð til að setja hinum 

alþjóðlegu markaðsöflum mörk. Þá hefur aukið vægi fjármagns í hinu lýðræðislega ferli 

haft þau áhrif að sterkir aðilar hafa aukna möguleika á að haga hlutum þannig að það 

henti þeim betur. 

Ekki er hægt að segja að hugtökin „markaður“ og „réttlæti“ veki alltaf bein eða auðveld 

hugrenningartengsl, þar sem afleiðing hans getur verið mikil misskipting og mikið ríki-

dæmi verður til við hlið örbirgðar. En spurningin sem lagt er upp með í þessari ritgerð er 

hvort markaðsvæðing í formi uppboða á aflaheimildum sé á einhvern hátt réttlátari en 

núverandi fyrirkomulag, sem felur í sér að í markaðinum megi mögulega finna réttlæti. 

Hér á eftir ætla ég að fjalla um hvernig hugmyndir um réttlæti hafa birst í orðræðu 

hagfræðinnar í kenningum kenningasmiða eins og Adams Smith, Friedrichs Hayek, Jans 

Narvison og Miltons Friedmans.  

6.1 Réttlæti hjá Smith, Hayek og Narveson 

Adam Smith má óumdeilt nefna föður hagfræðinnar. Kenningar hans um markaðinn og 

þau hugtök sem hann skapaði lögðu grunn að hagfræði sem fræðigrein og eru enn stór 

þáttur í nútíma hagfræði. Smith starfaði sem prófessor í heimspekilegri siðfræði við 

Glasgow-háskóla og var þekktastur á samtíma sínum fyrir verk sitt The Theory of Moral 

Sentiments. Það var ekki fyrr en heilli öld eftir dauða hans sem minna þekkt verk hans, 

Auðlegð þjóðanna, öðlaðist mikilvægi með því að leggja grunn að hagfræði sem þá var 

að taka sín fyrstu spor sem fræðigrein. Þótt deilt sé um ýmislegt varðandi markaðinn, þá 

eru hugtök og greining Smiths viðtekin og meira að segja Karl Marx samþykkti greiningu 

hans og byggði á hugmyndum hans, þótt hann hafi dregið aðrar ályktanir út frá þeim og 

séð fyrir sér aðra framtíð hins kapítalíska markaðshagkerfis.  

Áðurnefnt verk hans, The Theory of Moral Sentiments, kom út árið 1759, en þar 

skilgreinir hann reglur réttlætis sem dyggð:143  

 

142 Herzog, „Markets,“ Kafli 4.3. 

143 Smith, The Theory of Moral Sentiments, 294. 
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Reglur réttlætis má bera saman við reglur málfræði; reglur annarra dyggða við reglur sem 

gagnrýnendur setja fyrir að öðlast það sem er háleitt og fágað í gerð. Hið fyrra nákvæmt, 

rétt og glæsilegt. Hinar eru slappar, óljósar, í meðallagi og birta okkur almenna hugmynd 

um þá fullkomnun sem við ættum að stefna að, frekar en bjóða okkur nákvæmar og 

óskeikular leiðir til að öðlast hana. 

Réttlæti sem dyggð er auðveldara að skilgreina en aðrar dyggðir, þótt vissulega finnist 

grá svæði. Og eins og hvað snertir málfræði, þá hljótum við sjaldnast lof fyrir að skrifa 

rétt, oftar last þegar við gerum það ekki. Réttlæti Smiths er neikvætt, við eigum ekki að 

skaða aðra eða hamla lögmætu frelsi þeirra. 

Í Auðlegð þjóðanna skilgreinir Smith svo réttlæti frekar í veru sem fellur að markaðshug-

myndum hans: „Réttlæti er hinn óendanlegi fjöldi leyfilegra athafna, eftir að hafa 

skilgreint hinn takmarkaða fjölda óleyfilegra athafna og viðeigandi refsingar.“144 Réttlæti 

Smiths er frelsisréttlæti – eins og áður segir, neikvætt réttlæti, sem er hin hliðin á betrun-

arréttlæti. Það er skilgreint hvað skuli banna og hvað leyft og svo er sett upp dóms- og 

refsikerfi í kringum það. Stjórnarskrá með vel skilgreindum eignarréttarákvæðum og lög 

og dómskerfi sem framfylgir lögunum verður þar með ein megin forsenda markaðarins. 

Smith setur þannig tóninn fyrir frjálslyndis- og frjálshyggjuhagfræði síðari alda, þar sem 

réttlæti einskorðast við dyggðir og betrun, en lætur sig lítið varða dreifiréttlæti í anda 

Rawls.  

Liza Herzog veltir þó upp áhugaverðum fleti á hugmyndum hans, sem snerta dreifingu, 

þótt ekki séu þær í samræmi við hugmyndir Rawls. Hún skilgreinir tvenns konar réttlæti: 

Síðari tíma hugmyndir um dreifiréttlæti kallar hún endurdreifiréttlæti og felst í að tekið 

er frá hinum ríkari og afhent þeim fátækari í gegnum skattakerfi. Réttlæti Smiths mætti 

svo kalla dreifiréttlæti jafnra möguleika. Það tekur mið af því samfélagi sem Adam Smith 

lifði í, samfélagi sem var að slíta sig frá lénsveldinu sem hafði verið ráðandi aldirnar á 

undan. Stofnanir lénsveldisins takmörkuðu möguleika og aðgengi almennings til efna-

hagslegra athafna með kerfi hamla og forréttinda. Í nafni dreifiréttlætis jafnra möguleika 

gagnrýnir Smith þetta kerfi og vill opna fyrir allan almenning. Afleiðing þess, samkvæmt 

honum, yrði samfélag allsnægta þar sem verðlag var lágt og laun há fyrir meginþorra 

almennings, samfélag þar sem fátækustu einstaklingar voru betur settir en afrískur 

 
144 Smith, The Wealth of Nations, 4. kafli. 
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konungur.145 Þótt ýmis gagnrýni hafi komið fram á undanförnum áratugum á markaðinn 

og markaðslausnir, má fullyrða að það markaðshagkerfi sem Smith lagði til var réttlátara 

en kerfi lénsveldisins og gaf verðleikum fólks meira vægi en stöðu þess, uppruna eða 

stétt. Herzog ályktar að nálgun Smiths hafi verið barn síns tíma og að grundvallarsýn 

hans á réttlæti og siðferði myndi móta aðra afstöðu gagnvart markaðinum í dag, miðað 

við þær upplýsingar sem eru nú til staðar. Hún segir jafnframt: „Þannig getur nálgun 

Smiths á markaði verið okkur innblástur til að líta í auknum mæli til dreifiréttlætis sem 

lætur sér ekki aðeins nægja skattheimtu til endurdreifingar, heldur lítur frekar á hönnun 

reglnanna fyrir markaðinn.“146 

Adam Smith var tortrygginn á ríkisvaldið og skilgreinir ríkið þröngt, aðallega vegna þess 

að hann sá hve valdamiklir hagsmunaaðilar áttu auðvelt með að skipa málum sér í hag í 

gegnum það. Ríkið á að verja þjóðina, framfylgja lögum og huga að almannahag. En hann 

réttlætir einnig einhverja skattheimtu: „Það er ekki ósanngjarnt að hin ríku láti eitthvað 

af mörkum til opinberra útgjalda, ekki aðeins í hlutfalli við tekjur þeirra, heldur eitthvað 

umfram það hlutfall.“147  

Smith gerði sér líka grein fyrir mikilvægi ríkisins til að setja markaðinum umgjörð sem 

styddi við almenna velferð, frekar en best stæðu hópana. Hann vill tryggja öllum sömu 

meðferð af hálfu ríkisvaldsins, slíkt væri ekki aðeins réttlátt, það væri ein meginforsenda 

efnahagslegs vaxtar: „...jafnræði og hlutlaus beiting réttlætis, jafnt gagnvart hinum 

versta breska þegni og þeim mesta“ var í hans huga lykilástæða efnahagslegrar velgengni 

Bretlands.148 Ríki Smiths var lítið að umfangi, en þurfti samt að vera sterkt og fært um 

að standast spillingaröfl sérhagsmunanna.  

Friedrich Hayek deilir vantrausti Adams Smith á stjórnmálamönnum, auk þess sem 

honum finnst afskipti embættismanna af markaðnum að jafnaði til óþurftar. Hayek lítur 

svo á að félagslegt réttlæti eigi ekkert erindi í umfjöllun um markaðinn og útskýrir „…af 

hverju ég hef komist að þeirri niðurstöðu að félagslegt réttlæti sé ekkert annað en tóm 

 
145 Smith, The Wealth of Nations, I.I.11. 

146 Herzog, „Markets,“ 872. 

147 Smith, The Wealth of Nations, V.II.71.  

148 Smith, The Wealth of Nations, IV.VII.III.54. 
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formúla, réttlæting fyrir tiltekinni kröfu án þess að rökstyðja það frekar“.149 Með félags-

legu réttlæti virðist Hayek eiga við dreifiréttlæti, nánar tiltekið það sem Nozick kallar 

endamiðuð (end-state) lögmál dreifiréttlætis150 sem lítur á réttlæti út frá lokaniðurstöð-

unni (nytjahyggja), frekar en ferli.151 Hayek setur fram hugmyndina um félagslegt rétt-

læti sem hillingu og útskýrir það með því að þar sem enginn sé til staðar til að dreifa, geti 

ekki verið um neitt réttlæti að ræða. Svo fremi sem frjálsir einstaklingar taki frjálsar 

ákvarðanir á sviði markaðarins sé ekki um neina fyrirfram ákveðna eða stýrða dreifingu 

að ræða. Þarna virðist Hayek vera að vísa til hinnar huldu handar, sem er hugtak kennt 

við Adam Smith og felur í sér að á markaðinum séu öfl að verki sem séu óháð mannlegum 

vilja og ásetningi.152 Samkvæmt Hayek er markaðurinn ekki réttlátur, hann er fyrirbæri 

sem verður hvorki réttlátt né óréttlátt. Þar með staðsetur hann markaðinn á svið sem 

mögulega mætti kalla náttúrulegt, á sama sviði og Rawls staðsetur náttúrulega dreifingu: 

„Hin náttúrulega dreifing er hvorki réttlát né óréttlát, né er það óréttlátt að fólk fæðist 

inn í samfélagið inn í einhverja tiltekna stöðu. Þetta eru einfaldlega náttúrulegar 

staðreyndir.“153  

Með því er ekki endilega verið að segja að allt eigi heima á markaði eða hvort eða í hvað 

miklum mæli dreifiréttlæti sé beitt af stjórnvöldum til að jafna aðstöðu fólks. Það úti-

lokar heldur ekki að settar séu almennar reglur um umgengni við náttúruna eða viðmið-

anir hvað varðar mannsæmandi aðbúnað og bann við barnaþrælkun. En slíkar reglur eiga 

þá að vera almennar og gilda fyrir alla. 

Jan Narveson gengur enn lengra en Hayek. Í grein sinni, The Justice of the Market: 

Comments on Gray and Radin, færir hann rök fyrir því að allar skilgreiningar um markað-

inn eða einhvern samfélagssamning honum til grundvallar séu óþarfi. Við þurfum engar 

slíkar skilgreiningar, aðeins skilgreiningu á frelsi: „Markaðurinn er ekki aðskilinn stofnun 

 

149 Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas, 57. 

150 Nozick, Anarchy, State and Utopia, 28. 

151 Schmitdts, „Friedrich Hayek.“ 

152 Hugtakið um hulda hönd er ekki jafn fyrirferðarmikið í verkum Adams Smith og það verður síðan í 
skrifum síðari tíma hagfræðinga. Það kemur aðeins þrisvar fyrir í verkum hans og aðeins einu sinni í þeim 
skilningi sem nú er lagður í það. Þá er það aldrei með ákveðnum greini í verkum hans, hin hulda hönd, 
eins og það verður í seinni tíma hagfræði. 

153 Rawls, „Justice as Fairness,“ 87. 
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í frjálsu samfélagi. Hann er einfaldlega frjálst samfélag.“154 Og eins og í frjálsu samfélagi, 

þá þarf að setja lög og reglur og það er lögbrot þegar fólk brýtur gegn frelsi annarra, en 

að öðru leyti er fólk frjálst í sínum athöfnum. Í viðskiptum gildir hið sama, þar gilda reglur 

um einokun, samráð, auk þess sem aðrar reglur og lög koma í veg fyrir ofbeldi, kúgun og 

eignarréttarákvæði sem eiga að koma í veg fyrir þjófnað. 

6.2 Markaður gegn mismunun 

Eins og áður hefur komið fram má halda því fram að markaðurinn hafi stuðlað að réttlæti 

með því að vinna gegn mismunun lénsveldisins sem kom í veg fyrir og takmarkaði þátt-

töku almennings á markaði á 19. öld. Einn helsti talsmaður frjálshyggju, Milton 

Friedman, tók upp þann þráð í bók sinni Capitalism and Freedom, þar sem hann telur að 

einn helsti kostur frjáls markaðshagkerfis sé að markaðurinn verndi fólk gegn mismunun 

í efnahagslegri þátttöku af ástæðum sem hefðu ekkert með framleiðni þeirra að gera.155 

Hinn frjálsi markaður væri að þessu leyti réttlátur þar sem hann ynni gegn mismunum. 

Friedman rökstyður þetta með því að sá aðili sem mismuni fari á mis við hæft starfsfólk 

og missi viðskiptavini, sem jafngildi auknum kostnaði og komi niður á samkeppnishæfni. 

Hann notar dæmi frá Hollywood á tímum McCarthys, þegar fólk var sett á svartan lista 

sem meintir kommúnistar og það útilokað frá vinnu. Fólkið sem þannig var jaðarsett í 

Hollywood þurfti að sætta sig við að lækka í launum ef það átti að eiga minnstu von um 

að fá vinnu. Það leiddi svo til þess að lítil fyrirtæki fengu aðgang að fólki með meiri getu 

og hæfileika, sem jók gæði framleiðslu þeirra og gerði þau samkeppnishæfari. Það hafði 

svo sitt að segja í að önnur fyrirtæki fylgdu í kjölfarið og þessi útilokun lagðist af.   

Í bók sinni Free Markets and Social Justice, dregur Class R. Sunstein þetta í efa og nefnir 

dæmi þar sem markaður hvetur til mismununar, þar sem meginhluti viðskiptavina, sem 

væri hvítur, gæti t.d. haft áhrif á og komið í veg fyrir að litað fólk fengi vinnu í fyrirtæki. 

Þetta á sérstaklega við þegar starfsmenn eru sýnilegir í fyrirtækinu. Reglur og lög séu 

e.t.v. mun árangursríkari til að knýja á um breytingar á þessu sviði og gefi fyrirtækjunum 

auk þess stuðning og hjálp í að mismuna ekki. Eitt meginhugtak hins frjálsa markaðar er 

 

154 Narveson, „The Justice of Market: Comments on Gray and Harding,“ 266. 

155 Friedman, Capitalism and Freedom, 26. 
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að hann er ekki miðstýrður og því er ekki hægt að gera átak gegn mismunun í gegnum 

hann, eins og hægt er að gera með lögum og reglum. 

Það er þó vafasamt að líta á fullyrðingar Friedmans um réttlæti markaðarins þannig að 

þær feli í sér að það sé á einhvern hátt markmið markaðarins að útrýma mismunun, eins 

og Sunstein virðist gera ráð fyrir.156 Friedman heldur því ekki fram. Þessi tilhneiging gegn 

mismunun er aðeins ein afleiðing markaðarins, sem að hans mati er hluti af honum og 

hann notar sem jákvæða réttlætingu á honum. Það gengur gegn kjarna hugmyndarinnar 

um markaðinn, hinu valddreifða eðli hans, að ætla honum einhver slík eða önnur 

markmið. Þau eru sannfærandi rökin fyrir því að þar sem starfsfólk er ekki sýnilegt, skipti 

hæfileikar og færni þess meira máli en litur eða kyn, þar með verður til hvati til að líta 

fram hjá því síðarnefnda. Þetta gildir ekki síst á hinum alþjóðlega markaði, þar sem 

framleiðslan fer fram víðs fjarri neytandanum sem kaupir vöruna. Í smærri rekstri og 

staðbundnari, þar sem starfsfólk er sýnilegt, hefur Sunstein vissulega eitthvað til síns 

máls, þar geta fordómar fólks haft áhrif á og viðhaldið mismunun. Þar er starfsfólk líka 

orðið hluti ímyndar, þar sem æskan hefur í dag t.d. forskot gagnvart eldra fólki.  

Þessi jákvæðu áhrif markaðarins koma samt ekki í staðinn fyrir lög og reglur, eins og 

Sunstein bendir á, lög og reglur sem hafa það sem markmið að útiloka eða vinna gegn 

mismunun. Ekki síst vegna þess að óheftur markaður leiðir gjarnan til mismununar. Sú 

mismunun er þó ekki lengur á forsendum hefða lénsveldis, kyns eða húðlitar, heldur 

misjafnrar efnahagslegrar stöðu sem markaðurinn hefur átt þátt í að skapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 Sunstein, Free Markets and Social Justice, 155. 
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7 Hvað ber að undanskilja frá markaði? 

Hinn frjálsi markaður er orðinn svo sterkur hluti af okkar hugmyndaheimi að okkur er 

gjarnt að líta á hann sem hið gefna, sem útgangspunkt. Það þurfi sérstakar réttlætingar 

fyrir að undanskilja einhverja vöru eða þjónustu frá honum. Þessi mörk hafa auðvitað 

verið viðvarandi átakapunktur stjórnmálanna hvað varðar menntun og heilsugæslu í 

okkar heimshluta og á vettvangi stríðsrekstrar og fangelsismála í öðrum. Hvað varðar 

megininntak þessarar ritgerðar, þá vaknar spurningin: Hvaða rök eða réttlætingar eru 

fyrir því að undanskilja útdeilingu veiðiheimilda frá markaðsforsendum? Ekki er um að 

ræða áðurnefnd umdeild svið menntunar og heilsugæslu, sem snerta grundvallarréttindi 

landsmanna, því ætti þetta svið að vera undanskilið? Á meðal fræðimanna sem hafa 

fjallað um nauðsyn þess að markaðsvæðing takmarkaðist við tiltekin svið má nefna 

Margret Jane Radin, Debru Satz og Michael J. Sandel. Í eftirfarandi kafla er umfjöllun um 

hugmyndir þeirra, ásamt því að velt er upp spurningunni hvort þær eigi á einhvern hátt 

við um útdeilingu aflaheimilda. 

7.1 Radin, Satz og Sandel 

Í vestrænum markaðssamfélögum er almennt samkomulag um að ekki eigi allt heima á 

markaði. Tala má um myndhverfan múr á milli markaðarins og ákveðinna sviða samfél-

agsins. Rökin fyrir því að halda ákveðnum þáttum samfélagsins fyrir utan markaðinn eru 

yfirleitt af siðferðilegum toga. Þannig megum við ekki kaupa börn eða maka, slíkt 

samræmist hvorki skilyrðislausa skylduboði Kants né myndu nytjahyggjumenn nútímans 

samþykkja það. Í grein sinni; „Justice and the Market Domain“, fjallar Margret Jane Radin 

um þrjár hefðbundnar réttlætingar fyrir tilvist „múrsins“:157  

1. Niðurlæging og svipting virðingar manneskjunnar.  

2. Varðveita þarf svið óeigingirni og ósérplægni.  

3. Dómínó-kenningin; leyfist ákveðnum einstaklingum eða fyrirtækjum að markaðs-

væða tiltekin svið, mun það leiða til að aðrir neyðist um síðir til að gangast einnig 

undir slíka markaðsvæðingu. 

 
157 Radin, „Justice in the Market Domain,“ 167. 
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Fyrsta réttlætingin er gjarnan notuð gegn hugmyndum um að leyfa sölu á líffærum, þar 

sem fátækt getur knúið fólk til að selja úr sér líffæri, stunda staðgöngumæðrun eða kynlíf 

gegn greiðslu. Í öllum tilvikum er þá um einhvers konar dulda þvingun eða valdbeitingu 

að ræða, þar sem auðugri aðilinn er í valdastöðu gagnvart hinum fátækari.  

Önnur réttlæting skarast á við þá fyrstu. Líffæragjöf, hvort sem er frá lifandi einstaklingi 

eða látnum, með heimild ættingja, getur verið tjáning á örlæti og gæsku, nokkuð sem 

markaðsvæðing smættar í ópersónuleg viðskipti. Radin vísar í Richard Titmuss, sem taldi 

mikilvægt að varðveita svið gjafa og sjálfboðins starfs.158 Það væri límið sem límdi saman 

samfélagið, á meðan markaðsvæðingin stuðlaði að einstaklingshyggju og sundraði. 

Samkvæmt Dómínó-kenningunni myndi það fordæmi sem einstakar sölur á líffærum 

skapaði búa til verðmiða á líffærin. Þar með væru þau sem myndu vilja gefa líffæri komin 

í þá stöðu að líffæragjöfin jafngilti því að gefa einhverjum pening, sem setur allan 

verknaðinn í gjörbreytt samhengi.159 

Radin gagnrýnir reyndar þessa skiptingu, segir að ekki sé hægt að draga svo skýrar línur 

á milli þessara sviða. Heimur markaðarins geti og megi aldrei verða gjörsneyddur af þeim 

þáttum sem múrnum er ætlað að varðveita. Markaðssamskipti eru samskipti og engin 

ástæða til þess að gefa afslátt af þeim siðferðilegu væntingum sem við gerum almennt 

til fólks í samskiptum. Þá geti örlæti og gjafir þrifist í sama rými og markaðurinn, þar sem 

hægt er að finna markaðsvirði á notuðum fötum og munum, en margir kjósa að gefa. 

Í bók sinni, Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets, fjallar 

Debra Satz um þær takmarkanir sem setja beri markaðnum af siðferðilegum ástæðum. 

Undanfarin ár hafi markaðurinn verið að teygja sig inn á svið sem hún kallar eitruð (e. 

toxic) eða spillandi (e. noxious) gagnvart mikilvægum mannlegum gildum. Þar telur hún 

til barnavinnu/þrælkun, sölu líffæra og atkvæða, auk þess sem hún telur afleiðuviðskipti, 

líkt og þau sem áttu sinn þátt í fjármálakreppunni 2008, beri ýmis einkenni slíkrar 

spillingar eða eitrunar. 

 

158 Titmuss, The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy. 

159 Radin, „Justice in the Market Domain,“ 171. 
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Satz leggur til fjórar færibreytur til að skoða markaðinn út frá, með mögulegar takmark-

anir á honum í huga:160 

• Varnarleysi er þegar markaður verður til í aðstæðum þar sem fólk er svo varnarlaust og í 

svo viðkvæmri stöðu að það samþykkir hvaða skilmála sem er. 

• Veikt umboð. Í öðrum aðstæðum hafa sumir aðilar takmarkaðar upplýsingar sem kemur í 

veg fyrir að þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um kaup eða sölu á markaði. Það eru m.a. 

rök fyrir að flokka afleiðuviðskipti, líkt þeim sem voru hvað mest stunduð fyrir hrunið, 

sem „eitruð“. 

• Mjög skaðleg áhrif á einstaklinga. Hún tekur sem dæmi alþjóðlegan kornmarkað, þar 

sem hækkanir vegna aukinnar framleiðslu á korni til eldsneytisframleiðslu hækka verð á 

korni til manneldis og leiða til hungurs. 

• Mjög skaðleg áhrif á samfélagið. Færa mætti rök fyrir að markaður með atkvæði í kosn-

ingum gagnaðist bæði seljendum og kaupendum atkvæðanna, en þar með væri vegið að 

þeim kjarna lýðræðis sem felst í því jafnræði sem ein manneskja, eitt atkvæði, er.  

Tvær fyrri breyturnar snúa að því sem aðilar koma með á markað og þær tvær síðari um 

afleiðingar markaðsvæðingarinnar. Satz telur þessa greiningu ekki endilega leiða til þess 

að takmarka beri eða banna þessa markaði, færa megi empirísk og nytjahyggjurök fyrir 

að umbera þá. Hins vegar varpi slík greining ljósi á þau gildi sem eru í húfi og þar með 

þurfi réttlæting fyrir tilvist slíkra markaða að vera þeim mun sterkari. 

Í bók sinni, Justice and the Moral Limits of Markets, fjallar Michael J. Sandel um þá þróun 

sem hefur átt sér stað undanfarið, þar sem markaðsvæðingin teygir sig inn á svið sem 

hingað til hafa verið á höndum opinberra aðila, eins og rekstur fangelsa, skóla og jafnvel 

stríðs. Hann færir síðan rök fyrir því að hefðbundnar réttlætingar, hvort sem það er út 

frá sjónarhorni nytjahyggju eða frelsis, dugi ekki til að skilgreina hvað sé ásættanlegt og 

siðferðilega verjandi að setja á markað. Í fyrirlestri um bókina í London School of 

Economics tekur hann dæmi um Dauðaveðmál (e. Death Pool) þar sem fólk veðjar á 

hvaða þekktar manneskjur muni deyja á tilteknu ári. 161 Mögulega fá einhverjir einhverja 

öfugsnúna hamingju úr því að taka þátt í slíku, svo nytjahyggjukrafan er réttlætt, og ekki 

 

160 Satz, Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets, 94. 

161 Sandel, Fyrirlestur um: Justice and the Moral Limits of Markets, 44. mínúta. 
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verður séð að frelsi neins sé takmarkað eða það ekki virt. Það virðist því þurfa einhverja 

þriðju leið til að geta gert fullnægjandi grein fyrir þeim takmörkunum sem markaðnum 

beri að setja. Sú leið sem hann leggur til er einhvers konar dyggðasiðferði, að markaðs-

væðing ákveðinna þátta gangi gegn einhverjum dyggðum sem við ættum að hafa, hvern-

ig við ættum að hegða okkur og hvernig við ættum að hugsa. Annað dæmi sem hann 

tekur er fyrirkomulag þar sem komið yrði á kvótakerfi fyrir ríki heims hvað varðar flótta-

menn, þ.e. ríkin þyrftu að taka til sín tiltekinn fjölda flóttamanna og tryggja honum sóma-

samlegt líf. Hins vegar gætu þau komið kvótanum af sér til annarra ríkja gegn greiðslu. 

Slíkt fyrirkomulag mætti einnig réttlæta út frá nytjahyggju og frelsiskröfum, en virðist 

samt snerta siðferðilegan streng. Sandel kemst að þeirri niðurstöðu að þessar hefð-

bundnu leiðir nytjahyggju og frelsis dugi ekki til skilgreina þau takmörk sem beri að setja 

markaðinum, þar þurfi líka að taka til greina samræðu sem þurfi að eiga sér stað sem 

tekur til greina hvað sé rétt og viðeigandi. 

Sandel færir ágæt rök fyrir máli sínu. Nytjahyggja og frelsishugmyndir virðast ekki nægja 

til að ákveða hvar mörk markaðsvæðingarinnar skuli liggja. Við virðumst hafa innbyggða 

tilfinningu fyrir því hvað sé rétt og rangt, sem lætur okkur vita þegar okkur er misboðið 

og mögulega má tengja við dyggðir og hið góða í lífinu. Hins vegar er sú mælistika vand-

meðfarin, því siðferðiskennd er mismunandi á milli menningarheima, t.d. hvað varðar 

samkynhneigð og þungunarrof. Þá má einnig finna mismunandi siðferðiskennd innan 

sama samfélags og menningarhóps. Dæmi um það birtist í áðurnefndum fyrirlestri, þar 

sem Sandel spyr nemendur um afstöðu þeirra um hvort leyfa ætti áðurnefnd dauðaveð-

mál. Í því tilfelli skiptist hópurinn í nokkurn veginn tvo jafna hópa, með og á móti. Og 

auðvitað getur þriðja leið Sandels orðið í andstöðu við kröfuna um frelsi, þar sem hún 

réttlætir takmarkanir á athöfnum umfram það sem nytjahyggja og frelsishugmyndir 

leyfa.  

7.2 Aflaheimildir og markaðsvæðing 

Verður núverandi fyrirkomulag við úthlutun á aflaheimildum, þar sem ekki er beitt 

markaðslausnum, réttlætt á einhvern hátt út frá hugmyndum Radin, Katz eða Sandels? 

Áður hefur verið sýnt fram á það, af Vilhjálmi Árnasyni, að réttlæting á eignarhaldi 

útgerðarinnar á aflaheimildum er vafasöm og dómur hæstaréttar í Vatnseyrarmálinu er 
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í samræmi við það. Þar með er um að ræða ráðstöfun á takmörkuðum gæðum sem telja 

má sameign landsmanna og ríkisvaldið hefur forráð yfir.  

Nálgun Radin og Sandels á viðfangsefnið býður upp á takmarkaða umfjöllun. Ef um 

frumbyggjaveiðar væri að ræða mætti nálgast málið út frá virðingu manneskjunnar í 

anda Radins, þar sem verið væri að viðhalda ákveðinni menningu og lifnaðarháttum og 

fólk veiddi sér til matar. Hin rómantíska sýn á íslenskan sjómann, sjálfs síns herra, hetju 

hafsins, á lítið skylt við þann iðnað sem sjávarútvegur á Íslandi er í dag. Þar komast 

strandveiðar næst mýtunni, en þær eru fyrir flestum meira eins og dægradvöl og 

tilbreyting yfir sumarið. Þegar nefnt er að setja aflaheimildir á markað snertir það enga 

neikvæða siðferðilega strengi í brjóstum okkar, sem myndi fella það undir þriðju leið 

Sandels. Í stað þess að vera siðferðilega misboðið, fengist jafnvel frekar jákvæða svörun 

hjá þeim sem til málsins þekkja. 

Ef við notum hins vegar færibreytur Katz, þá býður fyrsta breytan, varnarleysi, upp 

áhugaverða nálgun. Í gegnum tíðina hefur því verið haldið fram að útdeiling aflaheimilda 

á markaðsforsendum muni leiða til þess að öflugir og fjársterkir aðilar muni kaupa þær 

upp og aflaheimildir safnist á hendur fárra og stórra aðila. Það er þá um að ræða 

varnarleysi minni og verr stæðra aðila, sem ættu þá lakari möguleika á að stunda útgerð. 

Í þeim hugmyndum sem fram hafa komið um markaðsvæðingu, hvort sem það er með 

línulegri fyrningu eða hlutfallslegri, hafa verið settar fram leiðir í útfærslu sem taka mið 

af þessu og koma í veg fyrir slíkt varnarleysi. Í línulegri útfærslu er um að ræða leigu til 

eins árs í senn, en ekki varanleg kaup, sem þýðir mun minni útlagður kostnaður fyrir 

þátttakendur. Þar að auki má auðvelda aðgengið enn frekar með því að hluti af gjaldinu 

sé tekinn á uppboðinu sjálfu og afgangurinn þegar fiskurinn er seldur á markaði. 

Hlutfallskerfið býður einnig upp á möguleikann á árlegri leigugreiðslu með sömu 

niðurstöðu. Þá eru nú þegar til staðar reglur um hámarkseign fyrirtækja í aflaheimildum, 

til að koma í veg fyrir samþjöppun, og engin ástæða til að hrófla við því. Þvert á móti má 

færa rök fyrir því að núverandi kerfi stuðli frekar að varnarleysi í þeim anda sem hér er 

rætt. Varanlegar aflaheimildir eru mjög dýrar og aðeins á færi mjög fjársterkra aðila að 

fjárfesta í þeim í nokkrum mæli. Þar með er venjulegt fólk sem vill hasla sér völl í greininni 

dæmt til að gera út að hluta til eða öllu leyti með leigukvóta, að ganga að afarkostum 

þar sem meirihlutinn af aflaverðmætinu rennur til eiganda aflaheimildanna. Þá má segja 

að þessi rök mætti setja fram gegn markaði á hvaða sviði sem er, þar njóta fjársterkir 
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aðilar stöðu sinnar. En sú leið sem er venjulega farin til að fást við það eru almennar 

aðgerðir í formi samkeppniseftirlits og -reglna, en ekki með því að banna markaðs-

samskipti. Þrátt fyrir allt vegi kostirnir við þau þyngra en gallarnir. 

Þá er landsbyggðinni stundum stillt upp sem hinum viðkvæma aðila í þessu dæmi, sem 

þurfi sérstakrar verndar við. Markaðsvæðing veiðiheimilda verði til þess að fjármagnið 

streymi frá byggðum landsins í ríkissjóð, þrátt fyrir að landsbyggðin eigi stærstan þátt í 

að skapa þessi verðmæti. Þótt samþykkt væri að landsbyggðin sé hinn viðkvæmi aðili í 

þessu dæmi, er fjarri lagi að það þýði að núverandi fyrirkomulag sé henni eitthvað 

sérstaklega í hag. Auk veiðigjalda ríkisins, rennur stór hluti af tekjum greinarinnar í 

arðgreiðslur stórfyrirtækja í uppsjávarveiðum, til tiltölulegra fárra hluthafa. Þá eru 

fyrirtæki í botnfiskveiðum mörg hver mjög skuldsett vegna kvótakaupa, sem þýðir mikill 

fjármagnskostnaður sem rennur til banka sem eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu. Í 

umræðum um veiðileyfagjöld á Alþingi, 2018–2019, sem leiddi til nýrra laga með 

breyttum reiknireglum, var mikið fjallað um vanda lítilla og meðalstórra fyrirtækja í 

útgerð og þeim stillt upp sem viðkvæmum aðila í þessu samhengi.162 Langflest þessara 

fyrirtækja keyptu allar sínar aflaheimildir eftir að kerfinu var komið á 1990 og munu telja 

það ranglátt að sú „eign“ sem þau hafi greitt fyrir verði tekin af þeim og sett á uppboð 

af hálfu ríkisins. Þótt þessi sala á aflaheimildum hafi farið fram í andrúmslofti pólitísks 

ósættis og hæstaréttardómurinn í Vatnseyrarmálinu hafi skorið úr um yfirráð Alþingis 

yfir auðlindinni, var þetta eini möguleikinn fyrir þessi fyrirtæki til að fara út í útgerð á 

þessum tíma. Alþingi, sem löggjafi, ber ábyrgð á lagalegu rekstrarumhverfi á hverjum 

tíma og ber því auðvitað að taka tillit til þessa hóps. Þess ber þó að geta að í öllum 

almennum rekstri er staða flestra lítilla og meðalstórra fyrirtækja erfið og tæplega 

helmingur nýrra fyrirtækja verður gjaldþrota innan 5 ára.163 Sú áhætta sem felst í að fara 

af stað með útgerð getur því ekki verið á ábyrgð stjórnvalda eða Alþingis. Ekki verður séð 

að stærð þessara fyrirtækja réttlæti að taka þurfi sértakt tillit til þeirra út frá kenningum 

Radin, Satz og Sandels, en hagsmuna þeirra þarf að gæta við aðlögun að nýju kerfi.   

 

162 Lög nr. 145/2018 um veiðileyfagjald. 

163 „STARTUP STATISTICS – The Numbers You Need to Know.“ (Tölur frá Bandaríkjunum)  



 

 66 
 
 

Í dag verður varla nokkrar mannlegar athafnir undanskildar sjónarhorni sjálfbærrar 

þróunar. Hvort sem það er út frá ímynduðu sjónarhorni náttúrunnar eða komandi kyn-

slóða, þá er náttúran viðkvæmur og varnarlaus aðili sem taka þarf tillit til. Seinni 

forsenda Lockes, um að skilið sé eftir nóg af gæðum handa öðrum, talar beint inn í 

hugmyndaheim sjálfbærrar þróunar, þar sem taka verður tillit til hagsmuna komandi 

kynslóða. Þar er ekki nóg að taka til auðlinda eins og eldsneytis og hráefna, þar er líka 

undir aðgengi að hreinu lofti, landi og sjó og síðast en ekki síst: Lífvænlegu loftslagi, sem 

er viðfangsefni baráttunnar gegn hnatthlýnun. Ekki verður á móti mælt að óheftur, 

skammsýnn markaðsbúskapur vinnur beinlínis gegn þeim markmiðum sem sjálfbær 

þróun krefst þess að við setjum okkur, en hvaða áhrif hefur sú markaðsvæðing sem er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar á sjálfbæra þróun? 

Sú viðleitni sem fór af stað á seinni hluta síðustu aldar til að takmarka veiðar og var síðan 

fest í sessi upphaflega í aflamarkskerfi árið 1983, hafði sem markmið að vernda 

fiskistofna og má líta á sem lið í sjálfbærri þróun. Auðvitað er þar ekki eingöngu um göfug 

markmið að ræða, þetta var hrein sjálfsbjargarviðleitni, sprottin af ótta við hrun fleiri 

stofna í kjölfar hruns síldarstofnsins sem varð um miðja síðustu öld. Tillaga um markaðs-

væðingu á útdeilingu á aflaheimildum er tillaga innan óbreytts fyrirkomulag við veiðar, 

sem er aflamarkskerfið. Það verður eftir sem áður lagt upp með að fylgja ráðleggingum 

vísindafólks Hafrannsóknarstofnunar og tryggja þannig sjálfbærni veiðanna. Breyting á 

fyrirkomulagi við úthlutun aflaheimilda í átt til markaðsfyrirkomulags hefur því engin 

áhrif hvað varðar sjálfbærni. Hins vegar má benda á að í kerfisinu er kerfislægur hvati til 

brottkasts, hvati til að koma með sem verðmætastan afla í land sem vinnur gegn 

markmiðum sjálfbærni. Koma mætti í veg fyrir það með sóknarmarkskerfi, en það liggur 

fyrir utan svið þessarar ritgerðar.  

Varla er hægt að heimfæra hinar færibreyturnar, um veikt umboð, skaðleg áhrif á ein-

staklinga eða samfélag, upp á sölu á aflaheimildum. Aðilar á þessum markaði hafa 

auðveldan aðgang að þeim upplýsingum sem skipta máli og ekki verður sýnt fram á 

skaðleg áhrif á einstaklinga eða að mikilvægum gildum verði fórnað við að setja 

aflaheimildir á opinn markað. 
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8 Undir fávísisfeldi 

Eins og nefnt var í innganginum þá eru þeir aðilar sem taka þarf tillit til og hagsmuna eiga 

að gæta þegar rætt er um breytingar á úthlutun aflaheimilda; útgerðir, sjómenn (þ.m.t. 

nýir aðilar sem vilja hasla sér völl), fiskvinnslan, ríkið (sem fulltrúar almennings), lands-

byggðin og framtíðarkynslóðir. Þessir aðilar þurfa að eiga sinn málsvara undir fávísisfeld-

inum og gæta þarf þess að sjónarmið þeirra komi fram. Og í hverju liggja hagsmunir 

þeirra? Eins og áður hefur verið nefnt telur Rawls eftirfarandi gæði þau frumgæði sem 

að tryggja beri réttláta dreifingu á:164 

• Grundvallarréttindi og frelsi. 

• Ferðafrelsi og atvinnufrelsi. 

• Völd og skyldur sem fylgja ábyrgðarstöðum. 

• Tekjur og auður sem einstaklingur þarf til að ná ákveðnum markmiðum. 

• Félagslegar forsendur sjálfsvirðingar. 

Auðvitað tengjast þessi gæði innbyrðis, aukinni ábyrgð fylgja gjarnan auknar tekjur og 

sjálfsvirðing okkar byggir oftar en ekki á hinum gæðunum. Út frá ritgerðarspurningunni 

eru þó gæði númer tvö og fjögur sem eru hvað áhugaverðust, þ.e. atvinnufrelsi og tekjur 

og auður. Hér ætla ég að gera grein fyrir því hvað núverandi kerfi gerir, hvað réttláta 

dreifingu þessara gæða varðar, og svo hverju nýtt kerfi, sem byggir á uppboðsleið, muni 

breyta hvað þau snerti. 

8.1 Atvinnufrelsi 

Atvinnufrelsið snýr að þeim aðilum sem taka þarf tillit til undir feldinum og vinna og 

starfa í greininni, hvort sem það eru sjómenn, fólk í fiskvinnslu eða á öðrum sviðum 

tengdum sjávarútvegi. Og þessi störf eru svo forsenda flestra annarra starfa í hinum 

ýmsu byggðarlögum og þar með meginforsenda tilvistar margra þeirra.  

 
164 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 58–59. 
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Áður hefur verið minnst á þrjá hæstaréttardóma í málum sem nefnd voru Valdimars-, 

Vatnseyrar- og Fagramúlamálið og snertu allir atvinnufrelsisákvæði íslensku stjórnar-

skrárinnar. Valdimarsdómurinn féll yfirvöldum í óhag, sem í kjölfar hans þurftu að breyta 

lögum og fjarlægja aðgangshindrun sem var í kerfinu. Eftir Vatnseyrardóminn sem kvað 

afdráttarlaust á um að aflaheimildir væru ekki eign útgerða hafa SFS, Samtök fyrirtækja 

í sjávarútvegi, í auknum mæli lagt áherslu á að veiðireynsla skapi atvinnuréttindi og þau 

séu varin af eignarréttarákvæði í stjórnarskrá. Í umsögn SFS til Atvinnuveganefndar 

Alþingis vegna lagafrumvarps um veiðar á Norðaustur-Atlantshafsmakríl kemur m.a. 

fram. Það er mat samtakanna að…165 

…ekki sé hægt að afnema með almennum lögum stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi sem 

útgerðir hafa áunnið sér með veiðireynslu á makríl innan og utan fiskveiðilögsögu Íslands 

síðastliðinn áratug.  

Atvinnufrelsi og atvinnuréttindi eru náskyld hugtök sem mynda saman 75. grein íslensku 

stjórnarskrárinnar, sem hljóðar svo:166 

• Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja 

skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. 

• Í lögum skal kveðið á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur 

réttindi tengd vinnu. 

Þar sem atvinnuréttindi geta haft fjárhagslegt gildi, er litið svo á að þau skarist á 

við 72. grein:167 

• Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

• Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða 

hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi.  

Orðalagið „…atvinnuréttindi sem útgerðir hafa áunnið sér…“, samkvæmt mati SFS sem 

kemur fram hér fyrir ofan, felur í sér að fyrirtæki geti haft atvinnuréttindi sem megi ekki 

 

165 „Umsögn um frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl.“ 

166 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 33/1944. 

167 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 33/1944. 
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taka af þeim bótalaust. Vissulega gildir eignarréttur fyrir fyrirtæki, réttur þeirra til eignar 

er varinn af stjórnarskrá, en það hlýtur að teljast vafasamt að líta svo á að fyrirtæki hafi 

atvinnuréttindi. Atvinnuréttindi eru réttindi einstaklinga og í þessu tilfelli er eðlilegast að 

líta á greinina í heild sinni, sjómenn, fiskvinnslufólk og aðra sem að henni koma. Þeir 

hagsmunir sem hafa verið hafðir að leiðarljósi við sölu og tilfærslu aflaheimilda hafa 

yfirleitt verið hagsmunir fyrirtækjanna, ekki þess fólks sem starfar við greinina. Tilgang-

urinn með lögum um framseljanlegan kvóta, sem sett voru 1990, var m.a. að leiða til 

hagræðingar í greininni, og það hafa þau vissulega gert. En sú hagræðing hefur m.a. 

byggst á því að færa til framleiðslu og störf, algjörlega á forsendum fyrirtækjanna, án 

tillits til atvinnuréttinda eða frelsis fólksins sem vinnur í greininni. Ótal dæmi eru um 

fjölda fólks sem hefur misst vinnuna vegna slíkra tilfærslna. Þar að auki inniheldur kerfið 

efnahagslega aðgangshindrun, sem er hinn mikli upphafskostnaður fyrir nýja aðila sem 

vilja hasla sér völl í greininni og takmarkar atvinnufrelsi þeirra. 

Fagramúlamálið var einnig rekið á atvinnufrelsisforsendum og var niðurstaða Mannrétt-

indanefndar Sameinuðu þjóðanna að úthlutun aflaheimilda bryti í bága við almenna jafn-

ræðisreglu 26. greinar Alþjóðlegs samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Þá 

niðurstöðu mætti túlka í anda frelsisreglu Rawls, um grundvallarréttindi, sem hefur for-

gang gagnvart fjalldalareglunni og má þ.a.l. ekki skerða í nafni markmiða sem sett eru í 

nafni heildarhagsmuna eða dreifiréttlætis. Þar fellur líka undir fyrirkomulag sem byggir 

á hefðum og veiðireynslu, eins og núverandi kerfi við úthlutun aflaheimilda gerir, það 

getur ekki heldur verið réttlætanlegt að brjóta slík grunnréttindi til að viðhalda slíku 

kerfi. 

Þegar skoðað er undir fávísisfeldinum hvernig núverandi kerfi virkar hvað varðar réttláta 

dreifingu þeirra gæða sem atvinnufrelsi er, virðist það virka eins og hvert annað mark-

aðskerfi, án sérstaks tillits til sérstakra hagsmuna þeirra sem starfa í greininni. Fyrirtækin 

haga sínum rekstri og skipulagi eftir hagsmunum sínum fyrst og fremst. Forsenda Rawls 

í hans kenningum er frjálst markaðshagkerfi, þannig að slíkt fyrirkomulag brýtur í sjálfu 

sér ekki í bága við þær. Nýtt kerfi úthlutunar, uppboðskerfi, myndi litlu breyta hvað það 

varðar, störf myndu verða til og tapast á markaðsforsendum. Helsta breytingin sem nýtt 

kerfi hefði í átt til aukins atvinnufrelsis felst í skynsamlegri útfærslu uppboðskerfis, hvort 

sem það væri línulegt eða hlutfallslegt, eins og áður hefur verið lýst. Með árlegu uppboði 
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væri fjarlægður stór hluti aðgangshindrana, sem myndi minnka kostnað sem felst í að 

hefja útgerð og bæta stöðu þeirra sem vilja hasla sér þar völl.  

8.2 Tekjur og auður 

Togstreitan á hinu pólitíska sviði hefur í gegnum tíðina staðið á milli þeirra sem fá 

úthlutað aflaheimildum í dag (eða talsfólks þeirra í fjölmiðlum og stjórnmálum) og pólit-

ískra aðila sem líta á sig sem fulltrúa almennings og telja að ríkið eigi að bera meira úr 

býtum. Núverandi handhafar kvótans telja sig tapa á uppboðsleiðinni, þar sem hún felur 

í sér að ríkið leysi til sín kvótann, kannski skiljanlega í tilfellum þar sem viðkomandi hefur 

byrjað með tvær hendur tómar og keypt kvóta og skuldsett fyrirtæki sitt fyrir honum. Þá 

hefur þessu máli verið stillt upp sem höfuðborg gegn landsbyggð, að greiðslur útgerða 

fyrir aðgang að auðlindinni séu í raun landsbyggðarskattur. Þegar skoðuð er dreifing 

frumgæða tekna og auðs undir fávísisfeldinum þarf því að taka tillit til þessara aðila; ríkis, 

landsbyggðar og útgerðarfyrirtækja.  

Það sem tekist er á um í þessu máli er það sem nefnd hefur verið auðlindarenta og hvert 

hún skuli renna. Í skýrslu sinni, Auðlindarentan og nærsamfélagið, skilgreinir Hagfræði-

stofnun Háskóla Íslands auðlindarentuna á eftirfarandi hátt:168 

Takmarkað framboð auðlinda getur gert eigendum þeirra kleyft að njóta arðsemi sem er 

umfram það sem gengur og gerist í öðrum atvinnugreinum með sambærilega áhættu. 

Hagræn renta er skilgreind sem greiðslur til framleiðsluþátta, s.s. fjármagns og vinnuafls, 

umfram fórnarkostnað. Umframarðsemi er oft nefnd auðlindarenta (e. resource rent).  

Ekki er verið að takast á um þá fjármuni sem renna í almennan rekstur fyrirtækjanna, 

laun, aðföng, rekstur skipa, o.s.frv. Sá kostnaður fylgir öllum rekstri og verður alltaf til 

staðar, burtséð frá því hvaða kerfi er sett upp varðandi úthlutun aflaheimilda. Ég geng 

út frá því að fyrirtækin verði samkvæmt nýju fyrirkomulagi eins og áður, staðsett í nánd 

við miðin í kringum landið og þar verði ekki um neinar breytingar að ræða. Rekstrar-

kostnaður fyrirtækjanna renni því eftir sem áður að stærstum hluta til landsbyggðar-

innar. Ekki er heldur verið að takast á um eðlilegan hagnað fyrirtækja í virku 

markaðsumhverfi. 

 
168 „Auðlindarenta og nærsamfélag,“ 9. 
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Í áðurnefndri skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ segir jafnframt:169 

Í flestum öðrum greinum atvinnulífsins myndi arðsemi umfram það sem gengur og gerist 

í öðrum atvinnugreinum með sambærilega áhættu laða að fleiri fyrirtæki sem, að öllu 

óbreyttu, leiðir til aukins framboðs og lægra verðs. Afleiðingin er samdráttur í arðseminni 

þangað til hún verður í samræmi við aðrar sambærilegar atvinnugreinar. Hið takmarkaða 

framboð auðlinda getur hins vegar leitt til þess að umframrenta verður viðvarandi. 

Með öðrum orðum þá leyfir virkur markaður ekki ofurhagnað til lengdar. Þegar sjávar-

útvegur á Íslandi er skoðaður sést að afkoman er mjög mismunandi hjá fyrirtækjum og 

má skipta greininni gróflega í tvennt, eftir því hvers konar veiðar fyrirtækin stunda. 

Botnfiskveiðar ganga út á veiðar á tegundum eins og þorski, ýsu, karfa, ufsa, steinbít, 

o.s.frv. og fyrirtæki í uppsjávarveiðum veiða loðnu, síld, makríl og kolmunna. Mikill 

munur er á afkomu þessara veiða, þar sem mikill fjöldi fyrirtækja stundar botnfiskveiðar 

og afkoman er ekkert sérstök hjá langflestum, á meðan færri og stærri aðilar stunda 

uppsjávarfiskveiðar, fyrirtæki sem hafa sýnt mikinn hagnað undanfarin ár. 

8.2.1 Botnfiskveiðar 

Eins og áður hefur komið fram jókst skuldsetning sjávarútvegsins mikið á árunum 1997 

til 2008. Sú aukning stafaði af stórum hluta af fjárfestingum fyrir utan sjávarútveginn, 

sem var hluti af því æði sem rann á Íslendinga á árunum fyrir hrun. Þar fyrir utan hættu 

margir í greininni og voru borgaðir út með tilheyrandi skuldsetningu fyrir þau fyrirtæki 

sem eftir urðu. Slíkar hreyfingar voru langmestar í botnfiskveiðum, þar sem langflest 

fyrirtæki í sjávarútvegi stunda þær veiðar, auk þess sem flestir nýir aðilar sem hasla sér 

völl í sjávarútvegi byrja þar. Nýir aðilar þurfa að kaupa skip og búnað, en kaup á afla-

heimildum er fyrst og fremst það sem kallar á umtalsverða skuldsetningu. Heyrst hafa 

fullyrðingar um að langmestur hluti aflaheimilda í botnfiski hafi nú þegar skipt um 

hendur, gjarnan sem rök gegn því að breyta um kerfi. Ekki hef ég fundið neinar heimildir 

fyrir því, en ljóst er að það gildir um stóran hluta aflaheimilda minni útgerða, sem margar 

hverjar hafa þurft að byrja frá grunni. Stærstu fyrirtæki landsins hafa átt kvóta í botnfiski 

frá upphafi kerfisins og varla er hægt að líta á ýmsar sameiningar sem orðið hafa á meðal 

þeirra sem sölu á milli aðila með tilheyrandi skuldsetningu. Í botnfiskveiðum hefur því 

 
169 „Auðlindarenta og nærsamfélag,“ 9. 
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verið virkur markaður undanfarin ár með markaðsverði, bæði á leigu- og eignaraflaheim-

ildum. Og markaðsverðið á þeim markaði hefur myndast, eins og markaðsverð á öðrum 

sviðum, út frá forsendum sem fyrirtæki gefa sér, sem miðast við væntingar um ákveðinn 

hagnað og ákveðnar væntingar á ávöxtun á eigið fé. Hagnaður minni og meðalstórra 

fyrirtækja hefur því orðið hóflegur, aðallega vegna þess mikla fjármagnskostnaðar sem 

umframrentan hefur gefið svigrúm fyrir að greiða. Til að setja hlutina í samhengi, þá er 

vaxtakostnaður af láni vegna kaupa á varanlegum heimildum á einu tonni af þorski, 

miðað við 2.100 krónur kílóið,170 um 90.300 kr. á ári,171 á meðan veiðigjald fyrir tonnið 

til ríkisins er 13.800 kr.172 Stærri fyrirtæki í botnfiskveiðum eru svo mörg hver einnig í 

uppsjávarveiði, þar sem hagnaðurinn hefur verið mun meiri, enda umtalsvert minni 

skuldsetning þar. 

8.2.2 Uppsjávarveiðar 

Eins og áður segir eru færri og stærri aðilar sem stunda uppsjávarveiðar og má geta þess 

að meira en 90% veiðiheimilda í síld og loðnu voru í höndum 7 fyrirtækja árið 2015, og 

litlar líkur á að það hafi breyst síðan.173 Uppsjávarfiskiskip í eigu þessara sömu fyrirtækja 

hafa svo veitt meira en 85% af þeim makríl sem veiddur hefur verið síðan farið var að 

veiða hann hér við land. Lítið hefur verið um viðskipti með kvóta á þessum tegundum og 

hefur fyrirkomulagið því ekki leitt til skuldsetningar vegna kaupa á aflaheimildum eins 

og í botnfisksveiðunum. Þessar veiðar skapa fjölda starfa, eins og botnfiskveiðarnar, en 

hagnaðurinn er mun meiri, sem og arðurinn sem rennur til hluthafa þessara stórfyrir-

tækja. 

 

 
170 „Miklar verðlækkanir á aflaheimildum.“ 

171 „Verðtryggð skuldabréfalán Íslandsbanka.“ 

172 Lög nr. 145/2018 um veiðileyfagjald. 

173 „Kvótastaða 100 stærstu útgerða 2015 (aflamark og krókaaflamark).“  
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8.2.3 Hvert fer fjármagnið frá landsbyggðinni? 

Í núverandi kerfi má skipta því fjármagni sem rennur frá landsbyggðinni í gegnum 

sjávarútveg í grófum dráttum í fernt: 

• Skattar og gjöld, þ.m.t. veiðileyfagjöld til ríkisins. 

• Fjármagnskostnaður til fjármálastofnana. 

• Arðgreiðslur til hluthafa. 

• Aðföng, olía, matur, o.fl. 

Síðasti liðurinn skiptir hér engu máli, hann verður sá sami, burtséð frá hvaða kerfi er til 

staðar við úthlutun aflaheimilda. Uppspretta fyrstu þriggja liðanna er auðlindarentan, 

umframrentan. Færa má rök fyrir því að breytt kerfi uppboðsleiðar muni litlu breyta um 

heildarfjárstreymi frá landsbyggðinni í gegnum sjávarútveg. Það verði aðeins skiptingin 

innbyrðis á milli þessara liða sem muni breytast, hlutdeild ríkisins muni aukast á kostnað 

hinna þáttanna.  

Að því gefnu að markaður með aflaheimildir virki eins og hver annar markaður, þá mun 

verðið á þeim leita jafnvægis. Framlegð fyrirtækisins ræður við takmarkaðan fastan 

kostnað. Aukinn fastur kostnaður, t.d. vegna hækkunar veiðileyfagjalda, mun því leiða 

til lægra markaðsverðs, að því gefnu að afurðaverð á mörkuðum haldist svipað. Lægra 

markaðsverð þýðir þá lægri fjármagnskostnaður vegna kaupa á veiðiheimildum. Þá þýða 

árleg kaup eða leiga á aflaheimildum, samkvæmt nýju kerfi, í stað varanlegra kaupa, 

hvort sem farin er línuleg eða hlutfallsleg leið, að kostnaðurinn við að fara í útgerð 

stórlækkar, þar sem langmesti kostnaðurinn við það að hefja rekstur hefur undanfarin 

ár falist í kaupum aflaheimilda. Þar með myndi fjármagnskostnaður í greininni minnka til 

muna, sem gefur svigrúm til að borga meira fyrir aflaheimildir.  

Að því gefnu að markaðsverð á aflaheimildum í botnfiski hafi náð jafnvægi í núverandi 

kerfi, þýðir það að eina verulega breytingin á stöðu landsbyggðarinnar, hvað varðar 

útstreymi fjármagns, er að langmestur hluti þess fjármagns sem nú fer í fjármagnskostn-

að fer í aukin veiðileyfagjöld til ríkisins og arðgreiðslur verða hóflegri. Raunveruleg sam-

keppni í uppboði á aflaheimildum í uppsjávarfiski þýðir hærra verð til ríkisins, en einnig 

að hagnaður fyrirtækjanna minnkar, og þar með arðgreiðslur til hluthafa. Eins og áður 

segir þolir virkur markaður engum ofurhagnað til lengdar, það verða alltaf einhverjir sem 
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sætta sig við minna og bjóða betur. Það má því leiða að því líkur að nettó áhrif á lands-

byggðina hvað varðar fjármagnsstreymi verði lítil sem engin með nýju kerfi samkvæmt 

uppboðsleið. Auknar tekjur ríkisins verði á kostnað arðgreiðslna og fjármagnskostnaðar. 

Auknar tekjur ríkisins gefa síðan aukið svigrúm til dreifiréttlætis í anda Rawls, sem getur 

falist í þróunar- og nýsköpunarsjóði fyrir landsbyggðina sem styrki fjölbreytta upp-

byggingu á sviði menningar og ferðaþjónustu, en einskorðast ekki bara við fiskvinnslu og 

-veiðar, eins og stuðningsaðgerðir í anda byggðakvóta gerir. Hugur vaxandi hluta lands-

manna á landsbyggðinni stendur til annarra greina en sjávarútvegs og stuðningur við 

fjölbreyttari atvinnuuppbyggingu þýðir aukið og víðtækara atvinnufrelsi.  

Eins og áður hefur komið fram er fátt sem réttlætir að einkafyrirtæki í almennum sam-

keppnisrekstri séu undanskilin þátttöku á markaði, sé miðað við það fyrirkomulag sem 

við vestræn þjóðfélög höfum valið okkur. Þegar rætt var um hvað bæri að undanskilja 

frá markaði kom fram að mögulega gætu samfélög á landsbyggðinni borið fyrir sig 

varnarleysi gegn markaðsvæðingu á sviðum sem snerta þau. Að slíkar breytingar geri 

þau berskjölduð og þau missi spón úr aski sínum sem þau megi ekki við. Að ofantöldu er 

ljóst að uppboðsleið sú sem hér er kynnt gerir stöðu landsbyggðarinnar síst verri en það 

markaðsfyrirkomulag hefða og forréttinda sem nú er til staðar. Stór hluti greinarinnar er 

nú þegar kominn á markað, en fyrirkomulagið leiðir til þess að aðeins lítill hluti rentunnar 

rennur í sameiginlega sjóði og því lítið svigrúm fyrir dreifiréttlæti á vegum ríkisins. Og 

auðvitað eiga útgerðarfyrirtækin sína rödd undir fávísisfeldinum. Þau eiga rétt á að 

fótunum sé ekki kippt undan þeim fyrirvaralaust, að allar breytingar séu vel kynntar, með 

góðum fyrirvara og þau fái viðunandi aðlögunartíma að nýju kerfi. 

8.3 Búseta og aðrir aðilar undir fávísisfeldi 

Spyrja má hvort eða í hve miklum mæli búseta á landsbyggðinni sé val og þar af leiðandi 

nokkuð sem viðkomandi ber sjálfur ábyrgð á, samkvæmt Dworkin. Vissulega berum við 

ekki ábyrgð á hvar við fæðumst og ölumst upp, en eftir að við komumst á fullorðinsaldur 

höfum við mögulega val. Varla er hægt að tala um neinn alvarlegan skort á frumgæðum 

á landsbyggðinni, samkvæmt Rawls. En hjá íbúum landsbyggðarinnar er vissulega 

takmarkaðri aðgangur að ýmissi þjónustu, tómstundum og fleiru sem Rawls myndi 

líklegast telja til gæða. Samkvæmt Dworkin myndi fæðingarstaður falla undir gróf-

heppni, ásamt því að alast þar upp þar til viðkomandi er sjálfráða. Eftir það myndi 
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búsetan væntanlega flokkast sem valheppni. Slíkar hugleiðingar gætu leitt til niðurstöðu 

um að samfélagið beri sérstaka skyldu gagnvart börnum á landsbyggðinni, en síður 

fullorðnum. Þarna sé um að ræða skyldu umfram þá skyldu sem samfélagið ber að öllu 

jöfnu gagnvart börnum. Vissulega tekur fólk afleiðingum vals síns í dag, kostum þess og 

göllum að búa á landsbyggðinni. En þar að auki nýtur það ýmiss stuðnings umfram 

þéttbýlið, t.d. hvað varðar niðurgreiðslu á þjónustu, fær mun meiri útgjöld til samgöngu-

mála en þéttbýlið, meira atkvæðavægi miðað við höfðatölu, o.s.frv. Sumt varðar grund-

vallarrétt fólks sem það hefur sem borgarar, til heilsugæslu og menntunar, okkur ber að 

tryggja fólki þessi réttindi. Annað mætti flokka sem nytjahyggju; það er öllum í hag að 

halda uppi byggð um allt land. 

Lítið hefur verið minnst á stöðu fiskvinnslu og framtíðarkynslóða í þessari umfjöllun. 

Fiskvinnslan er í dag rekin að hluta til á markaðsforsendum og breytir úthlutunarkerfi 

aflaheimilda litlu þar um. Þar hefur undanfarna áratugi verið hávær krafa um annars 

konar markaðsvæðingu, þar sem algengt er að skip og vinnsla séu á sömu höndum og 

deilt er um verðmyndun þar á milli. Krafan er um að allur fiskur fari á markað, m.a. á 

forsendum samkeppnisreglna og jafnræðis, en það fellur fyrir utan svið þessarar ritgerð-

ar. Varðandi sjálfbæra þróun og komandi kynslóðir, þá er þessi umfjöllun, eins og áður 

hefur komið fram, á forsendum núverandi aflamarkskerfis, sem var sett á fót til að 

tryggja viðhald og vöxt fiskstofnanna og ég geng út frá að sé eins sjálfbært og raunhæft 

er að búast við. 
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9 Lokaorð 

Uppboðsleið við úthlutun aflaheimilda tryggir ein og sér ekki réttlæti út frá skilgreiningu 

um réttlæti í gegnum endurdreifingu fjármagns eða verðmæta, rök Hayeks um að slíkt 

geti aldrei verið markmið markaðarins eru býsna sannfærandi. Það er á ábyrgð ríkisins 

að stuðla að slíku réttlæti í gegnum skattkerfið. Og uppboðsleiðin felur í sér það sem Lisa 

Herzog kallaði Dreifiréttlæti jafnra möguleika (Adam Smith umorðaður). Hún afnemur 

ákveðna mismunun í sjávarútvegi á Íslandi sem byggist á hefðum, sambærilegum við 

hefðir og forréttindi lénsveldisins á dögum Smiths. Og sú mismunun kemur í veg fyrir að 

núverandi fyrirkomulag uppfylli frelsisreglu Rawls og að kerfið uppfylli almenna jafn-

ræðisreglu 26. greinar Alþjóðlegs samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  

Þá býður uppboðsleiðin upp á fyrirkomulag sem er frekar í samræmi við tilfinningu fyrir 

réttlæti og innsæi okkar, óháð öllum rökum og kenningum. Ef við göngum út frá því að 

þjóðin sé eigandi sjávarauðlindarinnar og ríkið sé fulltrúi þjóðarinnar þá snertir það 

streng réttlætis þegar fyrirtæki greiða 13,8 kr. til ríkisins fyrir rétt á að veiða eitt kíló af 

þorski árið 2019, en geti leigt þetta sama kíló út fyrir 200 krónur og látið leigutaka auk 

þess greiða veiðigjaldið.174 Eða þá selt þetta kíló varanlega fyrir 2.000 krónur. Þá má 

nefna úthlutun á makríl. Veiðileyfagjaldið á honum er 3,55 krónur fyrir kílóið, auk 

sérstaks veiðileyfagjalds sem nemur 10 krónum, en undanfarin ár hafa Færeyingar verið 

að fá í kringum 100 krónur fyrir kílóið á þeim aflaheimildum sem þeir hafa boðið upp til 

árs í senn.175 

Þótt eignarhald fyrirtækjanna á aflaheimildum sé ekki lögmætt, eða að minnsta kosti 

takmarkað, þá eru þau ekki án alls réttar í þessu máli og hægt að fallast á að góður 

aðlögunartími að nýju kerfi sé réttlátur gagnvart þeim. Þau þurfa þó að sætta sig við að 

eign þeirra uppfyllir ekki aflareglu Nozicks, sem byggir á fyrirvara Lockes, þ.e. uppruni 

„eignarhalds“ þeirra er vafasamur, eins og Vilhjálmur Árnason bendir á. Og þótt skipta-

regla Nozicks sé uppfyllt, aflaheimildir hafi skipt um hendur á opnum markaði, stenst 

það ekki þriðju reglu hans um að bæði aflareglu og skiptireglu þurfi að uppfylla til að 

teljast réttmæt. 

 

174 Lög nr. 145/2018 um veiðileyfagjald. 

175 „Arbeiðsöki.“ 
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Atli Harðarson setur að mínu mati fram ein bestu rökin fyrir markaðslausnum við 

úthlutun aflaheimilda með eftirfarandi orðum, þótt það sé kannski ekki beinlínis ætlun 

hans með þeim:176  

Stundum er það svo að mjög flóknar reglur sem eiga að taka tillit til allra réttmætra 

hagsmuna gagnast helst klækjarefum. Sé hins vegar reynt að láta embættismenn ákveða 

um hvert tilvik í ljósi aðstæðna án þess að setja reglur sem taka á öllum möguleikum er 

hætt við klíkumyndun og baktjaldamakki.  

Fyrri hlutinn, um flóknu reglurnar, ríma vel við þær útfærslur á afkomutengdu 

veiðileyfagjaldi sem verið er að reyna í dag. Sá mikli fjölbreytileiki sem finna má í útgerð 

á Íslandi, bæði hvað varðar fiskitegundir og veiðarfæri, gerir slíka leið flókna og vanda-

sama. Sá seinni, um embættismenn, um ógegnsæið og mögulega frændhygli, passar vel 

við fyrirkomulag byggðakvóta og gallana sem fylgja þeirri tilraun til að gera kerfið 

réttlátara. Afkomutengda veiðigjaldið getur náð fram svipaðri niðurstöðu um aukinn hlut 

ríkisins með hækkun veiðigjalda, sem lækkar þá smám saman markaðsverð á 

veiðiheimildum og minnkar þar með skuldsetninguna. Hins vegar er það fyrirkomulag 

ógagnsætt og beinlínis hvati á bókhaldsbrellur í miklum mæli, sérstaklega að því gefnu 

að áfram verði leyft að veiðar, vinnsla og sala séu í eigu sömu aðila. 

Þegar Atli segir að trúlega hefði verið réttast að selja hæstbjóðanda nýjar tegundir sem 

koma inn í kerfið, gefur hann í skyn að slíkt uppboð væri réttlátt fyrirkomulag.177 Þar með 

snertir hann kjarna ritgerðarspurningarinnar: Er uppboðsleið í úthlutun aflaheimilda 

réttlát leið? Að uppfylltum vissum skilyrðum og samkeppnisreglum sem koma í veg fyrir 

fákeppni og samráð, er slíkt markaðsfyrirkomulag réttlátara en flestir aðrir valkostir sem 

í boði eru. Og líklega réttlátara en núverandi fyrirkomulag, sem er þrátt fyrir allt einnig 

einhvers konar markaðsfyrirkomulag, þótt leikreglurnar feli í sér mismunun á grundvelli 

hefða. Í greinum Atla Harðarsonar og Vilhjálms Árnasonar koma fram skilgreiningar á 

ranglæti sem markaðsleið við útdeilingu veiðiheimilda gerir kleift að lagfæra. Í grein 

Vilhjálms kom fram að fleiri aðilar en útgerðir áttu rétt á þessum verðmætum sem 

framseljanlegar aflaheimildir eru, þessum umframarði sem skipulagið leiddi til. Aðilum 

eins og sjómönnum, fiskvinnslunni, netagerðarmönnum og nærsamfélaginu öllu. 

 

176 Atli Harðarson, „Hverjir eiga fiskinn?“ 3. 

177 Atli Harðarson, „Hverjir eiga fiskinn?“ 10. 



 

 78 
 
 

Vilhjálmur nefnir ekki Alþingi, en lagasetningin sem leyfði framsal á aflaheimildum var 

hluti af forsendum þessa umframarðs sem varð til.  

Dreifing þeirra grunngæða Rawls sem hér skipta máli, atvinnufrelsis annars vegar og 

tekna og auðs, hins vegar, verður betur tryggð með uppboðsleið. Lægri kostnaður við að 

fara í útgerð leiðir af sér aukið aðgengi og meiri nýliðun, sem þýðir aukið atvinnufrelsi. 

Fjármagn sem nú rennur til fjármálastofnana og hluthafa stórfyrirtækja mun  samkvæmt 

nýju kerfi renna til ríkisins eða í einhvers konar auðlindasjóð, sem skapar efnahagslegt 

svigrúm til þess að bæta úr því ranglæti sem kerfið felur í sér og skapa réttlátara samfél-

ag. Ekki síst gagnvart landsbyggðinni sem heild, sem segja má að hafi verið hlunnfarin 

með lögunum frá 1990, þar sem eingöngu útgerðir fengu afhentar endurgjaldslaust 

framseljanlegar aflaheimildir.  

Þegar upp er staðið má einnig sjá ákveðið réttlæti í því að það er útgerðin sjálf sem 

ákveður hvað hún er tilbúin að borga fyrir aðgang að þessari takmörkuðu auðlind sam-

kvæmt uppboðsleiðinni. Skynsamlega útfærð uppboðsleið leiðir fram það verð sem 

fyrirtækin treysta sér til að greiða, en telji sig samt geta haft viðunandi afkomu af rekstri 

sínum.  
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