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ÚTDRÁTTUR 
Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvort og þá hvernig hugmyndinni um sjálfsmynd 

Íslendinga sem þjóðar er beitt í umræðunni um auðlindir Íslands. Teknar eru fyrir 

sjávarauðlindin annars vegar og orkuauðlindin hins vegar. Einnig er skoðað í ritgerðinni 

hvort umræðan sé ólík eftir því um hvora þessara auðlinda er rætt. 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á það að hugmyndinni um sjálfsmynd þjóðarinnar er 

beitt í umræðunni um íslenskar auðlindir til þess að undirstrika ákveðin sjónarmið þeirra 

aðila sem hafa þar hagsmuni að gæta. Þetta er meðal annars gert í umræðunni um 

sjávarauðlindina með því að vísa sterklega í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og fullveldi 

þjóðarinnar. Umræðan um báðar auðlindirnar er að miklu leyti bundin við þá 

þjóðernishyggju sem hefur mótað umræðu, og þá sérstaklega pólitíska umræðu, allt frá 

byrjun 20. aldarinnar. Umræðurnar um auðlindirnar tvær eru þó ólíkar að því leyti að á 

meðan umræðan um sjávarauðlindina höfðar meira til þjóðernisvitundar Íslendinga, sögu 

landsins og atvinnumenningar fyrr á tímum, þá höfðar umræðan um orkuauðlindina meira 

til hugmyndarinnar um margumtalaða yfirburðaþekkingu og forskot Íslendinga á sviði 

orkumála í alþjóðasamfélaginu. Umræðan um orkuauðlindina beitir því hugmyndinni um 

framtíðar sjálfsmynd Íslendinga máli sínu til stuðnings á meðan umræðan um 

sjávarauðlindina beitir sjálfsmynd fortíðarinnar máli sínu til stuðnings. 
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FORMÁLI 
Land sem býr yfir náttúruauðlindum bæði til sjávar og lands, líkt og Ísland gerir, er 

auðugt land. Íslendingar hafa þau forréttindi að geta sótt sér hollan mat úr sjónum, hreint 

drykkjarvatn úr náttúru landsins, heitt vatn til húshitunar á köldum vetrarkvöldum og 

rafmagn, framleitt á umhverfisvænan máta, til þess að lýsa upp dimma daga yfir 

vetrarmánuðina. Ef til vill eru þeir margir sem líta á slíkar auðlindir sem sjálfsagðan hlut 

og hugsa ekki til þess í daglegu amstri dagsins hvað þarf til þess að hita upp heimili þeirra 

og lýsa þau með birtu. 

 Þessar auðlindir eru mikilvægar fyrir Ísland og umræðan um þær hefur einmitt 

áréttað mikilvægi þeirra út frá mismunandi sjónarhornum og áherslum. Því tel ég 

áhugavert að rýna betur í þá umræðu og skoða hvernig hún tekur mið af hugmyndum 

Íslendinga um þá sjálfa og þjóð sína.  

Hugmyndin að viðfangsefni ritgerðarinnar á rætur sínar að rekja mörg ár aftur í 

tímann. Um langt skeið hef ég haft áhuga á rafmagnsfræðum og nýtingu auðlinda landsins 

til raforkuframleiðslu og stundaði á tímabili nám í grunndeild rafiðna við Iðnskólann í 

Reykjavík. Á síðari árum hefur áhugasvið mitt víkkað eftir því sem þekking mín hefur 

aukist á öðrum málefnum.  

Nær daglegar umræður í þjóðfélaginu undanfarin ár um raforkuframleiðslu og 

virkjanir vegna stóriðju og umræður um sjávarútvegsmál og kvótakerfið vöktu áhuga 

minn á því að kanna hvernig umræðan um tvær mikilvægustu auðlindir landsins höfðar til 

sjálfsmyndar þjóðarinnar. Eru umræðurnar ólíkar og er ákveðinni sjálfsmynd íslenskrar 

þjóðar haldið uppi í umræðunni til þess að styðja rök þeirra sem umræðuna skapa?  

Ég taldi efni ritgerðarinnar einnig geta undirbúið mig fyrir áframhaldandi nám en 

með þessari ritgerð fullnusta ég BA-nám mitt í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

við Háskólann á Bifröst og held af stað í MA-nám í Umhverfis- og auðlindafræði við 

Háskóla Íslands. Þannig tel ég að ég loki hringnum sem í upphafi hófst á 

Skólavörðuholtinu, innan veggja Iðnskóla Reykjavíkur. 

Bifröst, desember 2010  
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Davíð Fjölnir Ármannsson 
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1. INNGANGUR 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða opinbera umræðu um tvær meginauðlindir 

Íslands, annars vegar sjávarauðlindina og hins vegar orkuauðlindina, og hvort, og þá 

hvernig, vísað er til sjálfsmyndar Íslendinga í opinberri umræðu um auðlindirnar.  

 Í ritgerðinni er sjávarauðlind Íslands skilgreind sem þeir fiskistofnar, sjávardýr og 

sjávargróður sem sjávarútvegsfyrirtæki veiða innan efnahagslögsögu Íslands, vinna og 

selja hérlendis eða flytja á erlenda markaði. Orkuauðlind Íslands er í ritgerðinni skilgreind 

sem þau náttúrufyrirbrigði, jarðvarmi og vatnsföll, sem nýtt eru með nútímatækni til þess 

að framleiða rafmagn og veita vatni, heitu og köldu, til neytenda á Íslandi. 

 Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er skipt í fjóra meginkafla sem hver hefur nokkra 

undirkafla.  

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað um sjálfsmynd þjóða, hvað það er sem 

einkennir hverja þjóð, hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar svo hópur einstaklinga finni 

hjá sér þörf til þess að kenna sig við ákveðið samfélag og hvernig sjálfsmynd þeirra 

miðast út frá einkennum þjóðarinnar. Litið er til rannsókna á sjálfsmynd Íslendinga sem 

þjóðar og helstu niðurstöður og gagnrýni lagðar fram.  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um sjávarauðlind Íslands, hver hún er, 

hvernig eignaréttur og nýting hennar er skilgreind og hverjar eru helstu hagtölur tengdar 

henni. Einnig er umræða mismunandi aðila um sjávarauðlindina skoðuð og hvernig sú 

umræða hefur vísan í þá sýn sem Íslendingar hafa á þjóð sinni. Þessir mismunandi aðilar, 

sem teknir eru til skoðunar, eru bæði opinberir aðilar, fyrirtæki sem hafa hagsmuni af 

nýtingu auðlindarinnar og aðrir sem hafa látið auðlindamál sig varða.  

 Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um orkuauðlindir Íslands, hverjar þær eru, 

hvernig eignaréttur og nýting þeirra er skilgreind og helstu hagtölur tengdar þeim eru 

settar fram til þess að gefa grófa mynd af því hve umfangsmiklar auðlindirnar eru í 

efnahag Íslands. Á sama hátt og gert er í kaflanum um sjávarauðlindina, þá er umræða 

tengd orkuauðlindunum skoðuð, hvort sem það eru opinberir aðilar, hagsmunafélög og 

fyrirtæki eða aðrir sem hafa tjáð sig um málaflokkinn.  

 Í fjórða kafla ritgerðarinnar er þekking Íslendinga, bæði sérfræðiþekking og almenn 

þekking, á auðlindamálum skoðuð og lagt mat á það hvort sú þekking endurspegli mat 

Íslendinga á mismunandi mikilvægi þessara tveggja auðlinda. 
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 Upplýsinga- og heimildaöflun fyrir þessa ritgerð er byggð að miklu leyti á þeirri 

umræðu sem hefur átt sér stað um viðkomandi auðlindir, bæði fyrir og eftir efnahagshrun. 

Mikið hefur verið skrifað um auðlindir Íslands. Helst er að nefna skýrslur og ályktanir 

gefnar út af stjórnvöldum, stofnunum og fyrirtækjum tengdum orkuiðnaði og 

sjávarútvegi. Einnig fræðigreinar og rit um auðlindamál, lög og reglugerðir sem snúa 

meðal annars að eignarétti og nýtingarrétti auðlinda og viðtöl við stjórnmálamenn og 

forsvarsmenn fyrirtækja sem birst hafa í sjónvarpi, útvarpi og blöðum. Þá eru ræður 

ráðherra og þingmanna skoðaðar sem og greinaskrif annarra aðila sem láta auðlindamál 

sig varða. Töluleg gögn eru að mestu leyti sótt úr gagnagrunni Hagstofu Íslands. Einnig 

var lögð fyrir spurningakönnun í gegnum Internetið, þar sem meðal annars var kannað 

hvaða gildi áðurnefndar auðlindir hafa fyrir land og þjóð og hvort fólk hafi kynnt sér og 

þekki raunverulegt hlutfall viðkomandi auðlinda í efnahag Íslands. Framkvæmd var 

vefkönnun þar sem þátttakendum var boðið að taka þátt og þeir beðnir um að senda 

könnunina áfram til sinna tengiliða og búa þannig til snjóboltaúrtak til þess að auka 

líkurnar á fleiri þátttakendum. Sagt er frá niðurstöðum könnunarinnar í síðasta hluta 

ritgerðarinnar og þær bornar saman við aðrar kannanir sem hafa verið gerðar um svipað 

málefni. 

 Höfundur gerir sér grein fyrir þeim möguleika að sambandið á milli umræðunnar 

sem skoðuð er og þeirra niðurstaðna sem birtast í rannsóknum á sjálfsmynd Íslendinga 

sem þjóðar, og fjallað er um í ritgerðinni, getur verið tvíþætt. Annars vegar að sjálfsmynd 

þjóðarinnar mótist að hluta til af þeirri umræðu sem fer fram í þjóðfélaginu. Hins vegar að 

umræðan í þjóðfélaginu mótist að einhverju leyti af þeirri sjálfsmynd sem Íslendingar 

hafa. Þess vegna getur verið erfitt að álykta hvort hugmyndinni um sjálfsmynd 

þjóðarinnar sé beitt vísvitandi í umræðunni til þess að hafa áhrif á skoðanir fólks eða 

hvort slíkt sé alfarið ómeðvitað hjá þeim sem fjalla um auðlindir. Að því leyti eru 

annmarkar ritgerðarinnar þeir að erfitt og jafnvel ógerlegt getur reynst að sundurgreina 

þessi tvö viðfangsefni til þess að sjá hvort þeirra er áhrifavaldurinn.  

 Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða áðurnefndar auðlindir, umræðuna tengda 

þeim og hvernig hugmyndinni um sjálfsmynd þjóðarinnar er beitt í henni. Í ritgerðinni er 

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvernig er hugmyndinni um sjálfsmynd þjóðar beitt í umræðunni um 

auðlindir Íslands og er slík umræða ólík eftir því um hvaða auðlind er rætt?“ 



HVERNIG ER HUGMYNDINNI UM SJÁLFSMYND ÞJÓÐAR BEITT Í UMRÆÐUNNI UM AUÐLINDIR 
ÍSLANDS OG ER SLÍK UMRÆÐA ÓLÍK EFTIR ÞVÍ UM HVAÐA AUÐLIND ER RÆTT? 

 

  BLAÐSÍÐA | 3 

2. SJÁLFSMYND ÞJÓÐA OG ÞJÓÐERNISHYGGJA 

Hugtakið þjóð er ekki hægt að útskýra með einni skilgreiningu. Þjóð er margþætt og 

flókið hugtak og það er margt sem verður að taka til skoðunar þegar greina á þá hluti sem 

gera hóp af einstaklingum að þjóð. Ef litið er til hugtaksins út frá vestrænu sjónarhorni, þá 

má rekja tilurð þess til frönsku byltingarinnar og þeirra breytinga sem þá áttu sér stað. 

Hugtakið þjóð er því ekki svo ýkja gamalt.  

 Þjóð má skilgreina sem svo að  hún þurfi að samanstanda af eftirfarandi 

grunnþáttum: Sögulegu landssvæði sem hægt er að skilgreina sem heimaland þjóðar, 

sameiginlegri þjóðarsögu og sögulegum minningum, sameiginlegri menningu fjöldans, 

sameiginlegum efnahag og lögbundnum réttindum og skyldum allra einstaklinga innan 

samfélagsins (Smith, 1991, bls. 14,69). 

 Samkvæmt skilgreiningu Anthony D. Smith (1991) þarf landssvæði þjóðarinnar að 

vera skýrt afmarkað með landamærum, umfang þess að byggja á sögulegum forsendum, 

þar sem fólkið í landinu hefur haft sameiginleg og gagnleg áhrif á nokkrar kynslóðir þess. 

Við það verður landið uppspretta sögulegra minninga sem tengjast forfeðrum og hetjum 

sem sköpuðu og ræktuðu landið. Gæði landsins verða því forréttindi fyrir íbúa þess og 

eingöngu fyrir þá sem á landinu búa. Landið verður að búa yfir heimastjórn til þess að 

tryggja bæði yfirráð sín yfir landssvæðinu og til þess að tryggja efnahagslega hagsmuni. 

Íbúar samfélagsins þurfa að gegna ákveðnum skyldum en jafnframt að njóta jafnra 

réttinda, þar sem allir eru jafnir fyrir lögum réttarríkisins. Sameiginlega menningu og 

öðrum þáttum sem tengja saman fólkið innan landsins þarf svo að viðhalda með 

útbreiðslu og kennslu á þeim. Það er einkum í höndum menntastofnana landsins og 

fjölmiðla (Smith, 1991, bls. 11-13). 

 Þessar samfélagslegu stofnanir hafa áhrif á upplifun einstaklingana í samfélaginu og 

hugmyndir þeirra um sjálfsmynd þjóðarinnar. Innan þessa kerfis er stuðlað að hollustu við 

einkenni þjóðarinnar. Tengslin á milli mismunandi samfélagshópa, einstaklinga, fátækra 

og ríkra eru svo styrkt með sameiginlegum gildum, táknum og hefðum. Með táknum er átt 

við hvers konar hluti, sem standa fyrir ímynd þjóðarinnar, á borð við fána, gjaldmiðil, 

þjóðsöngva, búninga, minnismerki og athafnir. Íbúar samfélagsins eru svo ítrekað minntir 

á arfleið sína og frændskap sem styrkir þá í þeirri trú að til sé sameiginleg sjálfsmynd sem 

sameinar hópinn. Þjóðin verður einhvers konar tryggðarhópur sem fær er um að yfirstíga 
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hindranir og mótlæti. Síðast en ekki síst gefur sjálfsmynd þjóðar einstaklingum innan 

hennar tækifæri til þess að greina sig frá öðrum hópum sem saman fylla heiminn af 

mismunandi þjóðum og sjálfsmyndum þeirra (Smith, 1991, bls. 16-17). 

 Þjóðerni er ekki eitthvað sem hægt er að ákvarða út frá líffræðilegum eiginleikum, 

trúarbrögðum eða tungumáli. Hverrar þjóðar einstaklingur er ákvarðast af hans eigin 

sjálfsmynd og hvernig hann nær að tengja sig við stærri hóp í samfélaginu. Þannig er 

einstaklingur sem er hvítur, enskumælandi og mótmælendatrúar og býr í Bandaríkjunum 

ekkert síður bandarískur en einstaklingur í sama landi sem er svartur, múslimatrúar 

spænskumælandi. Þjóðerni er hægt að nota í lagalegri merkingu. Með ríkisfangi tilheyrir 

einstaklingur ákveðinni þjóð í lagalegum skilningi. Þannig getur Íslendingur orðið 

danskur með því að hljóta danskan ríkisborgararétt. Það fer þó alfarið eftir einstaklingnum 

hversu danskan hann telur sig vera og sumir velja sér jafnvel að tileinka sér tvöfalt 

þjóðerni (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 20) 

 Hin vestræna skilgreining á hugtakinu þjóð á þó ekki alls staðar við og til að mynda 

í austurhluta Evrópu og Asíu, hefur skilgreining á hugtakinu aðrar áherslur.  

 Einstaklingur í hinu vestræna samfélagi nýtur meira frelsis til þess að skilgreina það 

til hvaða þjóðar hann vill telja sig. Flestir einstaklingar utan hins vestræna samfélags njóta 

ekki slíks frelsis. Uppruni þess einstaklings, hvar hann var fæddur, fylgir honum ávallt 

hvort sem hann elst upp í því samfélagi sem hann fæðist inn í eða ákveður að flytja sig á 

milli samfélaga. Þjóðin er því fyrst og fremst byggð á ættfræðilegum uppruna, 

tengingunni við forfeður og að hún sé frekar í líkingu við stórfjölskyldu, þar sem allir eru 

bræður og systur, frændur eða frænkur. Þessar tvær nálganir á hugtakinu þjóð blandast á 

milli samfélaga í heiminum og fyrirfinnast í öllum þjóðfélögum, þó þetta sé misáberandi. 

Þannig geta borgaraleg og svæðisbundin einkenni verið ríkjandi hjá einni þjóð á meðan 

uppruni og tungumál eru ríkjandi hjá annarri þjóð (Smith, 1991, bls. 11-13). 

 Einn veigamesti þáttur í sjálfsmynd einstaklinga er þjóðernið (Sverrir Jakobsson, 

2003, bls. 21). Þjóðernishyggju má skilgreina á marga vegu, með jákvæðum eða 

neikvæðum formerkjum. Hugmyndafræði þjóðernishyggjunnar byggir á þeim forsendum 

að ákveðinn hópur einstaklinga vilji öðlast og viðhalda sjálfstjórn, einingu og sjálfsmynd 

á þann hátt að hópurinn myndi sér sérstöðu gagnvart öðrum hópum og geti kallað sig þjóð 

(Smith, Nationalism, 2007, bls. 9). Þjóðernishyggjan getur því stuðlað að samstöðu innan 

þjóða en einnig verið uppspretta átaka á milli þjóða. Sums staðar í heiminum styður 
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þjóðernishyggjan við ríkisvaldið en annars staðar er henni beitt í baráttunni fyrir 

aðskilnaði í samfélaginu (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 20).  

2.1 SJÁLFSMYND ÍSLENDINGA SEM ÞJÓÐAR 

Saga búsetu á Íslandi er frekar stutt í samanburði við landsvæði á meginlandi Evrópu og í 

öðrum heimsálfum. Í mörgum löndum Evrópu og annarra heimsálfa má finna mörg og 

ólík þjóðarbrot sem vegna átaka, meðal annars um landssvæði, hafa jafnvel glatað 

tengingunni við uppruna sinn og búa jafnvel á landi sem hefur verið endurskilgreint og 

endurnefnt án þess að tekið hafi verið tillit til ólíkra þjóðflokka sem á landssvæðinu búa.  

 Íslendingar eru íbúar á eyju þar sem einangrun við umheiminn var töluvert meiri 

fyrr á öldum en gengur og gerist í öðrum löndum. Landssvæði Íslands er vel afmarkað og 

ekki deilt um það hvar mörk landsins liggja. Kynslóðir Íslendinga hafa haldið vel til haga 

upplýsingum um uppruna sinn og í flestum tilfellum, þó ekki öllum, þarf ekki að fara 

marga ættliði aftur í tímann til þess að finna sameiginlega forfeður tveggja núlifandi 

Íslendinga. Íslendingar virðast því þekkja vel til uppruna síns, enda er Ísland eina þjóðin 

sem á heildstæðan ættfræðigagnagrunn sem aðgengilegur er hverjum þeim Íslending sem 

kýs að rekja ættir sínar aftur í tímann. Þetta skýrist af því hve íslensk þjóð hefur verið 

fámenn og vel afmörkuð og einnig vegna mikils áhuga á ættfræðiskráningum og 

skráningum í kirkjubækur sem ávallt hefur verið til staðar (Íslendingabók, e.d.). 

 Miðað við skilgreiningu Anthony D. Smith (1991), sem fjallað var um hér á undan, 

þá má bæði finna einkenni vestrænna og austrænna þjóða hjá íslensku þjóðinni. Ísland 

hefur haft fullveldi frá árinu 1918 og verið sjálfstæð þjóð frá árinu 1944. Í þeim skilningi 

má segja að íslensk þjóð sé frekar ung og enn að slíta barnsskónum á meðal annarra 

þjóða. Þrátt fyrir þetta býr þjóðin þó yfir menningararfi og sögu sem nær yfir 1000 ár. 

Saga þjóðarinnar er vel varðveitt og hluti af menntakerfi ríkisins í gegnum kennslu í 

Íslandssögu og íslensku . Þannig er reynt að skila arfleifð þjóðarinnar til komandi 

kynslóða og varðveita ákveðna ímynd um íslenska þjóð (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 Þjóðernishyggja var án efa sterkasti áhrifavaldurinn við myndun íslenska 

þjóðríkisins. Hún hefur mikilvægt pólitískt gildi og er sameign allar stjórnmálaflokka og 

því litin jákvæðum augum af flestum Íslendingum. Það er ólíkt því sem verið hefur á 

meginlandi Evrópu, þar sem þjóðernishyggjan hefur verið tengd við öfgafulla 

hægristefnu. Því er haldið fram að þjóðernishyggja sér einn af grunnþáttum allrar 

pólitískrar umræðu á Íslandi og engin pólitísk hugmyndafræði geti náð hér fótfestu nema 
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hún feli að einhverju leyti í sér íslenska þjóðernishyggju. (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007, bls. 23).  

 Þjóðernisstefna á Íslandi hefur verið rakin til vakningar á fyrrihluta 19. aldar. Hún 

tók svo ákveðnum breytingum við upphaf 20. aldarinnar þegar hugmyndir um endurreisn 

hins forna þjóðveldis breiddust út og áttu þær hugmyndir eftir að verða grunnur íslenskrar 

sjálfstæðisbaráttu.  

 Í upphafi síðustu aldar kviknaði umfangsmikil þjóðernishreyfing og þar voru þeir 

Jón Aðils og Jónas Jónsson frá Hriflu áberandi. Þeir veittu hreyfingunni 

hugmyndafræðilegan styrk um íslenskt þjóðerni og fluttu almenningi boðskap um 

heilsteypta þjóðernislega sjálfsmynd. Þjóðin var að þeirra mati ekki einungis 

stjórnmálaleg eining sem deildi sama landsvæði, menningu og lögum, heldur var hún 

einnig náttúrlegt fyrirbæri, einhvers konar þjóðarpersóna með ákveðin einkenni í eðli sínu 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2004, bls. 43-47) 

 Í nútímanum, það er í upphafi 21. aldarinnar, hafa ýmsar vangaveltur orðið um það 

hver sé sjálfsmynd þjóðarinnar, þar á meðal hjá stjórnvöldum. Árið 2007 skipaði 

þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, nefnd sem gera átti tillögur um það hvernig 

mætti styrkja ímynd Íslands og þá sérstaklega á erlendum vettvangi (Forsætisráðuneytið, 

2008). Nefndin skilaði af sér skýrslu í mars 2008 undir yfirskriftinni: Ímynd Íslands, 

styrkur, staða og stefna. Í skýrslu nefndarinnar segir að sterk ímynd þjóðar myndi styrkja 

sjálfsmynd hennar og hvetja hana til dáða. Þetta væri sérstaklega mikilvægt ef til kæmu 

atburðir sem gætu valdið neikvæðri umfjöllum um landið (Forsætisráðuneytið, 2008). 

 Til þess að greina hver innri ímynd/sjálfsmynd Íslands væri, var ráðgjafafyrirtækið 

Capacent Gallup fengið til þess að kalla til fólk í rýnihópa. Rýnihóparnir voru fimm og á 

þremur stöðum á landinu. Verkefni hópanna var að ræða meðal annars hver 

þjóðareinkenni Íslendinga væru, hver væru einkenni Íslands og hver væri framtíðarsýn 

þeirra fyrir Ísland. Dregin var rauður þráður í gegnum umræðuna í hópunum og 

niðurstaða rannsóknanna var notuð til greiningar á því hver sjálfsmynd Íslendinga væri. 

Samkvæmt niðurstöðum Capacent Gallup, sem birtar eru í viðauka þrjú í skýrslunni, var 

rauði þráðurinn í umræðum hópanna sá að sérkenni Íslands væru hrein og falleg náttúra, 

friðsamt og lýðræðislegt samfélag sem gott væri að búa í. Það sem helst mætti telja 

neikvætt væri verðlag og samgöngur (Forsætisráðuneytið, 2008). 

 Þegar kom að því að lýsa þjóðareinkennum Íslendinga voru hóparnir nokkuð 



HVERNIG ER HUGMYNDINNI UM SJÁLFSMYND ÞJÓÐAR BEITT Í UMRÆÐUNNI UM AUÐLINDIR 
ÍSLANDS OG ER SLÍK UMRÆÐA ÓLÍK EFTIR ÞVÍ UM HVAÐA AUÐLIND ER RÆTT? 

 

  BLAÐSÍÐA | 7 

samstíga og töldu Íslendinga vera kraftmikla, duglega, djarfa, vinnusama og bjartsýna en 

ættu það til að fara aðeins fram úr sjálfum sér og stíga á tær annarra til þess að koma 

sjálfum sér á framfæri. Hóparnir voru sammála um það að saga Íslands, tungumálið, 

smæðin sjálfstæðisbaráttan og fullveldi landsins væru mikilvægustu hlutirnir sem gerðu 

Íslendinga að því sem þeir eru. Uppáhalds persónurnar í Íslandssögunni voru Jón 

Sigurðsson og frú Vigdís Finnbogadóttir (Forsætisráðuneytið, 2008). 

 Þegar kom að umræðunni að framtíðarsýn Íslands voru auðlindir landsins efstar á 

blaði og þá sérstaklega þeir endurnýjanlegu orkugjafar sem Ísland býr yfir. Jarðvarminn 

og hreina vatnið voru þeir hlutir sem hóparnir töldu mestu tækifærin liggja í og margir 

töldu að Ísland yrði frægt fyrir græna orku og hreint vatn í framtíðinni 

(Forsætisráðuneytið, 2008). Athygli vekur að hvergi er talað um sjávarútveg eða 

fiskveiðar sem eitt af einkennum íslenskrar þjóðar. Ef miðað er við þá sterku tengingu 

sem Ísland hefur haft við fiskveiðar, þá má a.m.k. telja það eftirtektarvert að fiskveiðar 

komust ekki á blað í þessari umræðu um sjálfsmynd þjóðarinnar. 

 Vert er að taka fram að skýrsla forsætisráðherra og rannsóknir tengdar henni voru 

gerðar á seinnihluta ársins 2007 og í byrjun árs 2008. Mikil uppsveifla hafði þá verið 

undanfarið í hagkerfinu með tilheyrandi framkvæmdum, hagvexti, kaupmáttaraukningu 

og bjartsýnisspám.  

 Eftir að efnahagskerfið hrundi á haustmánuðum árið 2008 hefur skýrslan hlotið 

mikla gagnrýni. Þannig mætti nefna gagnrýni Jóns Ólafssonar (2008) heimspekings en 

hann segir meðal annars í skrifum sínum að skýrslan sé byggð á viðtölum við stóran 

rýnihóp sem hafi ákveðnar skoðanir um sjálfan sig sem einstaklinga og sem Íslendinga. 

Jón bendir á það að ef rýnihópur þjáist af sameiginlegri sjálfsblekkingu, þá birtist það í 

niðurstöðum hópsins sem raunveruleiki. Jón leiðir að því líkur að ímyndarskýrslan gjaldi 

einmitt fyrir þetta og sé því í raun ekkert nema innantóm þvaður um það hvernig 

Íslendingar séu og hvernig þeir upplifa sig.  

 Jón Ólafsson (2009) bendir á það, í öðrum skrifum sínum, að á tímum 

uppsveiflunnar og góðærisins hafi sú sjálfsblekking ríkt á meðal Íslendinga að þeir stæðu 

öðrum þjóðum framar á mörgum sviðum, til dæmis á sviði viðskipta. Sú sjálfsblekking 

hafi  verið svo sterk á þeim tíma að lítið svigrúm og skilningur hafi verið fyrir gagnrýni á 

yfirburði Íslendinga og þá ímynd sem sú sjálfsblekking ól af sér. Á hinn bóginn var 

markmið skýrslunnar það að leggja fram hugmyndir um hvernig mætti styrkja ímynd 
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Íslands út á við og þá sérstaklega til þess að geta tekist betur á við atburði sem valdið 

gætu álitshnekki á jákvæðri en brothættri ímynd Íslands. 

 Höfundur þessarar ritgerðar fellst á það að þjóðernishyggja og þjóðernisvitund á 

meðal Íslendinga hafi skilað þeim á ákveðinn stað í alþjóðasamfélaginu á síðustu rúmum 

100 árum. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga, staða Íslands í síðari heimstyrjöldinni, samskipti 

Íslands við aðrar þjóðir og eiginleikar landsins sjálfs, hafa átt mikinn þátt í því að móta 

hugmyndir Íslendinga um þjóðina og hvað það er að vera Íslendingur.  

 Þjóðernishyggjan hefur ekki einkennst af miklum átökum á milli hópa innan 

landsins og heldur verið líklegri til þess að sameina og styðja þá einstaklinga sem saman 

mynda þjóðina. Sé hins vegar litið til atburða á borð við efnahagshrunið á Íslandi árið 

2008, þá vekur það upp spurningar hjá höfundi hvort atburðir sem þessir geti veikt 

samstöðuna um þjóðina og sundrað þeirri algengu og heilsteyptu ímynd sem náðist að 

skapa á meðal Íslendinga á 20. öldinni.  

 Það er erfitt að segja til um það hvort svipuð niðurstaða fengist um sjálfsmynd 

þjóðarinnar ef sömu rýnihópar og tóku þátt í rannsókn Capacent Gallup væru að koma 

saman í dag til þess að leggja mat á það hvað það er sem gerir Íslendinga að því sem þeir 

eru. Kröfur hafa verið lagðar fram um breytingar á grunnstoðum íslensks samfélags, 

meðal annars með endurbættri og jafnvel nýrri stjórnarskrá. Þessum kröfum hefur nú 

þegar verið svarað að einhverju leyti með kosningum til stjórnlagaþings. Það má því 

draga þá ályktun að atburðir á borð við efnahagshrunið veki fólk til umhugsunar um gildi 

þjóðarinnar og að þau gildi séu ekki yfir gagnrýni hafin. 
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3. SJÁVARAUÐLIND ÍSLANDS 

Frá landnámi Íslands hefur sjávarauðlind landsins átt stóran þátt í uppbyggingu landsins 

og þróun. Gjöful fiskimið við strendur landsins urðu til þess að menn byggðu sér býli 

nálægt ströndinni og gátu þannig með litlum fyrirvara haldið til sjós og aflað matar.  

 Byggð á Íslandi ber þess greinileg merki að fiskveiðar voru til langs tíma 

meginatvinnugrein Íslands ásamt landbúnaði. Byggðarkjarnar og þéttbýli mynduðust við 

strendur landsins, jafnvel þó landleiðin á milli byggða væri seinfarin og erfið. Með 

tilkomu betri samgangna, vega og farartækja, þá varð þéttbýlismyndunin meiri og hraðari. 

Mest þó á suðvesturhorni landsins, einkum á höfuðborgarsvæðinu, og því fór íbúum á 

landsbyggðinni fækkandi (Hagstofa Íslands, 2010a). 

 Umfang sjávarauðlindarinnar hefur einnig breyst með árunum. Þar má benda á 

stækkun efnahagslögsögu Íslands árið 1958, þegar íslensk stjórnvöld færðu lögsöguna 

einhliða úr fjórum mílum í tólf við litla hrifningu Breta. Deilurnar sem hófust þá við Breta 

hafa verið nefnd Þorskastríðin og áttu eftir að setja svip sinn sögu Íslands næstu árin. 

Fyrsta þorskastríðið hófst árið 1958, það næsta árið 1972, þegar íslensk stjórnvöld færðu 

lögsöguna út í 50 mílur, og það þriðja árið 1975, þegar lögsagan var færð út í 200 mílur 

(Guðni Th. Jóhannesson, 2006) Þessar deilur við Breta hafa orðið hluti af sjálfsmynd 

Íslendinga sem líta svo á að þarna hafi litla landið lagt fyrrverandi heimsveldi að velli í 

stríði um hafréttindi.  

 Í bókinni Þorskastríðin þrjú, eftir Guðna Th. Jóhannesson (2006), ritar Tómas H. 

Heiðar þjóðréttarfræðingur eftirmála, þar sem hann lýsir meðal annars þorskastríðunum 

sem hluta af áframhaldandi sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Hann segir að baráttunni yfir 

auðlindum hafsins muni aldrei ljúka, því ávallt verði að standa vörð um þau réttindi sem 

Ísland hefur áunnið sér. 

 Það ætti því ekki að koma á óvart ef sjávarútvegur reynist skipa stóran sess í 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Frá aldamótunum 1900 og fram yfir seinni heimstyrjöldina 

störfuðu um 20% vinnufærra landsmanna við sjómennsku og í fiskvinnslu. Það hlutfall 

átti þó eftir að lækka og fór niður í 12,5% á síldarkreppuárinu 1968. Árið 1945 áttu 

Íslendingar 29 togara sem flestir voru gerðir út frá suðvesturhorni landsins og 

Vestfjörðum. Á áttunda áratugnum var ráðist í mikla eflingu atvinnu á landsbyggðinni og 

á einum áratug fjölgaði togurum landsins mjög og urðu 86 talsins. Togararnir voru gerðir 
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út frá fjölmörgum stöðum, óháð því hvort hefð væri fyrir útgerð, fiskvinnslustöðvar voru 

reistar og hafnarmannvirki endurbætt og stækkuð. Á þessum tíma var því útgerð nánast í 

hverjum firði á Íslandi (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002).  

3.1 EIGNARRÉTTUR OG NÝTING SJÁVARAUÐLINDAR 

Eignarréttur sjávarauðlindarinnar í efnahagslögsögu Íslands er skilgreindur í lögum númer 

116/2006 um stjórn fiskveiða.  

Í 1. grein 1. kafla segir orðrétt: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign 

íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri 

nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun 

veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 

forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum“ (lög nr. 116/2006).  

Samkvæmt lögunum er því eignarréttur á sjávarauðlind Íslands í höndum 

þjóðarinnar, en þjóðin lætur svo lýðræðislega kjörna fulltrúa sína fara með vald sitt yfir 

auðlindunum. Þó eru vissar takmarkanir sem gilda á nýtingu þessarar auðlindar og er 

kveðið á um þau í lögunum.  

Í 4. grein laganna segir: „Enginn má stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland nema 

hafa fengið til þess almennt veiðileyfi.“ Í 5. grein laganna er svo tekið fram að þau skip 

sem koma til greina við veitingu leyfa á veiðum í atvinnuskyni séu eingöngu þau fiskiskip 

sem hafa haffærisskírteini og eru skrásett á skipaskrá Siglingastofnunar Íslands.  

Í 6. grein laganna er kveðið á um frístundaveiðar en þær miðast við fiskveiðar til 

eigin neyslu og búnaður við veiðarnar takmarkast við sjóstöng og handfærarúllur án 

sjálfvirknibúnaðar. Afla sem veiddur er í frístundaveiðum er óheimilt að selja eða fénýta á 

annan hátt. Ekki þarf sérstakt leyfi til frístundaveiða og því getur hver sá Íslendingur sem 

hyggst veiða sér til matar nýtt sér ákvæði laganna til þess að nýta sjávarauðlind 

þjóðarinnar. 

Aðal nýtingarrétturinn á sjávarauðlind Íslands er því hjá þeim einstaklingum og 

lögaðilum sem hafa til þess tilskilin leyfi samkvæmt lögunum. Lög nr. 22/1998 um veiðar 

og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands kveða einnig á um þau skilyrði sem 

einstaklingar og lögaðilar þurfa uppfylla til þess að eiga möguleika á því að nýta 
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nytjastofna auðlindarinnar. Samkvæmt 1. grein laganna mega eftirtaldir aðilar einir stunda 

fiskveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands:  

1. Íslenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar. 
2. Íslenskir lögaðilar sem að öllu leyti eru í eigu íslenskra aðila eða 
lögaðila sem uppfylla eftirfarandi skilyrði:  
a. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila. 
b. Eru ekki í eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við hlutafé 
eða stofnfé. Fari eignarhlutur íslensks lögaðila í lögaðila, sem stundar 
veiðar eða vinnslu í fiskveiðilandhelgi Íslands, ekki yfir 5% má 
eignarhlutur erlendra aðila þó vera allt að 33%. 
c. Eru að öðru leyti í eigu íslenskra ríkisborgara eða íslenskra lögaðila sem 
eru undir yfirráðum íslenskra aðila 

Þessi ákvæði er einnig að finna í 4. grein laga nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í 

atvinnurekstri.  

Þetta þýðir meðal annars að erlendum fiskiskipum er óheimilt að stunda veiðar 

innan lögsögu Íslands og er það áréttað í 2. grein fyrrnefndu laganna. Erlendum 

fiskiskipum er þó heimilt að sigla óslitið um fiskveiðilögsöguna, enda hafi þau tilkynnt 

sig til Landhelgisgæslu Íslands. Þessum fiskiskipum er heimilt að landa eigin afla, 

umskipa honum og selja á Íslandi og sækja þangað ýmsa þjónustu, enda séu þessi skip frá 

ríkjum sem Íslands hefur gert milliríkjasamninga við og þeim þannig veitt aukin réttindi 

til siglinga innan lögsögu Íslands. Lögin tryggja einnig að eignarhald íslenskra 

útgerðarfyrirtækja sé í meirihluta hjá íslenskum ríkisborgurum og lögaðilum til þess að 

stuðla að því að arðsemi fiskveiðanna sé íslenskum aðilum til framdráttar. 

 Í nýútkomnu nefndaráliti efnahags- og viðskiptaráðuneytisins, þar sem til 

skoðunar var eignarhald kínverska fyrirtækisins Nautilus Fisheries á íslenska 

sjávarútvegsfyrirtækinu Storm Seafood, kemur fram að samanlagt beint og óbeint 

eignarhald erlenda fyrirtækja í íslenskum sjávarútvegi má vera allt að 49%. Umrætt 

eignarhald er því ekki talið stangast á við 4. grein laga nr. 34/1991 um fjárfestingu 

erlendra aðila í atvinnurekstri, enda sé meirihluti atkvæðaréttar og raunveruleg yfirráð á 

fyrirtækinu í höndum íslenskra aðila (Nefnd um erlenda fjárfestingu, 2010). 

3.2 HAGTÖLUR Í SJÁVARÚTVEGI 

Leyfilegur heildarafli fiskveiða á Íslandsmiðum hefur verið misjafn eftir árum. 

Sjávarútvegsráðuneytið ákvarðar kvótann árlega á hverri tegund fyrir sig og byggir þar á 

rannsóknum sem Hafrannsóknarstofnun gerir á stærð fiskistofna. Þróunin undanfarin ár 
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hefur verið sú að draga úr veiðiheimildum til þess að koma í veg fyrir ofveiði og stuðla 

þannig að sjálfbærum fiskveiðum við Ísland (Hafrannsóknarstofnun, e.d.). 

 Sé tekið mið af árinu 2002, þá var mest veitt af loðnu, kolmunna, þorski, síld, og 

karfa, auk ýsu og ufsa (sjá töflu 1). Heildarafli þessara tegunda var tæplega 1,8 milljón 

tonn árið 2002, eða um 91% af öllum fiski sem veiddur var á Íslandsmiðum. Mikil 

breyting hefur orðið á umfangi fiskveiða við Ísland síðan þá og á tæpum áratug hefur 

veiði við Ísland á loðnu og kolmunna nánast lagst af. Árið 2009 hafði veiði á bæði loðnu 

og kolmunna dregist saman um rúm 98%, þorskveiði dregist saman um tæp 13% og 

síldveiði um 30%. Heildarafli þessara tegunda árið 2009 var rúmlega 466 þúsund tonn og 

samdrátturinn á tímabilinu 2002-2009 því tæp 74%. Hlutfall heildarafla áðurnefndra 

tegunda er því komið niður í rúm 63% af heildarfiskveiðum á Íslandsmiðum (Hagstofa 

Íslands, 2010b) 

 Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands skipaði Íslands 16. sæti á lista þeirra þjóða 

sem mestan fisk veiddu í heiminum árið 2007. Það ár var heildarafli Íslands um 1,4 

milljón tonna, sem er rétt um 1,6% af heimsaflanum.  Íslendingar voru 307.672 talsins 

árið 2007  og veiddust því 4,6 tonn af fiski á hvern Íslending. Sé það til að mynda borið 

saman Norðmenn, þá veiddu þeir tæplega 2,4 milljónir tonna árið 2007. Norðmenn eru 

um 4.660.539 talsins (árið 2010) og því veiddist  rétt rúmlega hálft tonn á hvern 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Tafla 1 Fiskveiðar á Íslandsmiðum 2002 og 2009 

Tafla 2 Fjöldi starfsmanna í atvinnugreinum 
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einstakling (Hagstofa Íslands, 2009b) (Central Intelligence Agency, e.d.). Sé miðað við 

höfðatölu, þá eru Íslendingar á meðal fremstu fiskveiðiþjóða í heiminum. 

 Aðrar hagtölur í sjávarútvegi eru meðal annars fjöldi starfandi í atvinnugreininni. 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands þá hefur störfum í sjávarútvegi farið fækkandi frá 

árinu 1997, eða frá því að vera yfir 14.000 starfsmenn niður í tæplega 8.000 árið 2009 (sjá 

töflu 2). Sé sjávarútvegur borin saman við nokkrar atvinnugreinar í landinu má sjá að í 

heilbrigðisþjónustu starfa tæplega 27.000 manns, í verslun og viðgerðarþjónustu starfa 

yfir 20.000 manns, við samgöngur og flutninga eru starfandi 12.000 og í opinberri 

stjórnsýslu rúmlega 9.000. Í öllum þessum atvinnugreinum sem bornar eru saman við 

sjávarútveg hefur orðið fjölgun starfsmanna frá árinu 1997 til ársins 2009. Að því leyti 

hefur sjávarútvegurinn sem atvinnuveitandi farið smá saman minnkandi og minnkað 

hlutfallslega meira miðað við það að fjölgun varð í öðrum atvinnugreinum  (Hagstofa 

Íslands, 2009c).  

 Frá árinu 1997 hefur sjávarútvegur  fallið úr 8,4% niður í 6,3% sem hlutfall af 

landsframleiðslu Íslands (sjá mynd 1). Miðað við hlutfall af landsframleiðslu, þá er 

iðnaður, þar á meðal stóriðja, með stærstu sneiðina á árinu 2009 eða rúm 13%. Þar á eftir 

eru heilbrigðis- og félagsþjónusta með 10% af landsframleiðslu, samgöngur og flutningar 

með 7,6% og veitur, það er að segja rafmagnsveitur, hitaveitur og fráveitur, með 4,8% af 

landsframleiðslu. Minnkandi hlutur sjávarútvegs í landsframleiðslu, sem og færri störf 

innan atvinnugreinarinnar, er því í samræmi við þann samdrátt sem hefur orðið á 

undanförnum árum á fiskveiðum, eins fjallað var um hér á undan. Vert er þó að taka fram 

að sjávarútvegur fór lægst í 4,3% af landsframleiðslu árið 2007 en hefur hækkað síðan um 

Heimild: Hagstofa Íslands. 
Mynd 1 Hlutfall atvinnugreina í landsframleiðslu 
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2% á tveimur árum. Það skýrist að miklu leyti af gengishruni krónunnar árið 2008 og 

bættri samkeppnisstöðu íslensk sjávarútvegs á alþjóðamörkuðum. Heildarvelta 

sjávarútvegsins árið 2009 var rúmlega 114 milljarðar króna og hafði heildarveltan aukist 

um 45 milljarða króna frá árinu 2001. Sé heildarvelta sjávarútvegsins árið 2009 skipt 

niður á þann fjölda sem starfaði í greininni, þá er heildarvelta á hvern starfsmann tæpar 

14,5 milljónir kr. (Hagstofa Íslands, 2010c). 

 Meirihluti, eða tæp 60%, þess afla sem íslensk útgerðarfyrirtæki veiða í 

fiskveiðilögsögu Íslands er seldur á erlendan markað. Ísland verður seint talin stór 

útflutningsþjóð, þar sem tiltölulega fáar atvinnugreinar á Íslandi eru í útflutningi á vörum 

og þjónustu.  

Heildarvöruútflutningi má skipta í fjóra flokka; sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, 

iðnaðarvörur og aðrar vörur. Árið 2009 voru sjávarafurðir 41,9% af heildarútflutningi 

Íslands og iðnaðarvörur 46,6 % af heildinni. Landbúnaðarvörur eru með 1,4% og það sem 

flokkast undir aðrar vörur eru 10,1% af heildarútflutningi, (sjá mynd 2). Fob er 

skammstöfun á ensku „free on board“ og er notað í viðskiptum til þess að skilgreina hver 

greiði flutningskostnað og tryggingu á þeim vörum sem seldar eru. Í tilfelli fobverðs, þá 

er það kaupandi sem greiðir þann kostnað (Mörður Árnason, 2002). Verðmæti útfluttra 

sjávarafurða á fobverði, fyrir árið 2009, var rúmlega 208 milljarðar króna sem er 35 

milljörðum minna en fobverðmæti iðnaðarvara sem var rúmir 243 milljarðar sama ár. 

Undirstaðan í útflutningi á iðnaðarvörum eru afurðir orkufreks iðnaðar sem voru 185 

milljarðar eða 77% af heildarútflutningi iðnaðarvara á árinu 2009 (Hagstofa Íslands, 

2010e). 

 Í útflutningi á afurðum frá Íslandi eru því tveir risar, þegar verðmætatölur eru 

Heimild: Hagstofa Íslands Mynd 2 Útflutningur frá Íslandi 
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skoðaðar, sjávarútvegur og orkufrekur iðnaður en orkufrekur iðnaður er einnig stærsti 

kaupandi á raforku þeirri sem framleidd er á Íslandi. Sjávarútvegur Íslands skiptir því 

miklu máli fyrir útflutningstekjur Íslands, þó svo að iðnaðarvörur séu, miðað við árið 

2009, að skila meiri verðmætum. Báðar þessar greinar eru háðar markaðsverði á sínum 

afurðum og þau verð geta breyst mjög skjótt, hvort sem er vegna gengisbreytinga eða 

breytinga á framboði og eftirspurn á markaði (Hagstofa Íslands, 2010e). 

3.3 UMRÆÐA TENGD SJÁVARAUÐLINDINNI 

Í umræðunni um sjávarauðlindina eru mörg sjónarmið og margar skoðanir sem settar eru 

fram. Núverandi kvótakerfi er til endurskoðunar og margir vilja koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri í því máli. Í þessum kafla ritgerðarinnar er umræða tengd sjávarauðlindinni 

skoðuð og kannað hvort og þá hvernig hugmyndinni um sjálfsmynd þjóðarinnar er beitt í 

umræðunni. 

 Vert er að byrja á því að skoða umræðu talsmanna útgerðarfélaga og sjómanna. 

Landsamband íslenska útvegsmanna (LÍÚ) eru heildarsamtök útvegsmanna og málsvari 

þeirra í almennum hagsmunamálum. Samkvæmt skilgreiningu LÍÚ er tilgangur þess að 

stuðla að framförum í sjávarútvegi, stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri nýtingu fiskistofna, 

gæta hagsmuna útvegsmanna við gerð kjarasamninga og við gerð samninga íslenska 

ríkisins við önnur ríki, svo fátt eitt sé nefnt (Landssamband íslenskra útvegsmanna, 2002). 

 LÍÚ er opinberlega á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið (hér eftir 

skammstafað ESB) og heldur úti ýmsum fróðleik á heimasíðu sinni um ágæti þess að 

Ísland ætti að standa utan þess. Í yfirlýsingu frá stjórn LÍÚ, sem dagsett er 18. apríl 2002 

og finna má á vef landssambandsins, koma fram helstu rök útvegsmanna fyrir því af 

hverju Íslandi beri að standa utan ESB.  

 Samkvæmt yfirlýsingunni er sjávarútvegurinn mikilvægasti útflutningsatvinnuvegur 

Íslendinga eða um 62% af verðmæti vöruútflutnings á árinu 2001 (Landssamband 

íslenskra útvegsmanna, 2002). Þetta hlutfall er þó töluvert lægra árið 2009 eða tæp 42% 

og liggur breytingin að mestu í stórauknum útflutningi iðnaðarvara í orkufrekum iðnaði 

sem er þá aðallega álframleiðsla (Hagstofa Íslands, 2010e). Verði framkvæmdir við álver 

í Helguvík á Suðurnesjum kláraðar og álver á Bakka á Norð-Austurlandi að veruleika 

mun hlutfall sjávarútvegs í útflutningi lækka enn frekar. Á öðrum stað í yfirlýsingu LÍÚ 

stendur orðrétt: 
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Með aðild Íslands að ESB gætu útlendingar eignast meirihluta í íslenskum 
sjávarútvegsfyrirtækjum. Vegna mikilvægis sjávarútvegsins fyrir Íslendinga 
er rétt að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki séu að meirihluta í eigu Íslendinga. 
Barátta Íslendinga fyrir fullum yfirráðum yfir fiskimiðunum hefur verið stór 
hluti sjálfstæðisbaráttunnar sem m.a. fólst í þeim miklu átökum sem áttu sér 
stað í þorskastríðunum. Þeim árangri verður ekki kastað á glæ 
(Landssamband íslenskra útvegsmanna, 2002). 
 

Með þessum orðum er stjórn sambandsins að vísa í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 

seinnihluta 19. aldar og fyrrihluta 20. aldar. Stjórnin vísar líka í deilur Íslendinga og Breta 

um útfærslu efnahagslögsögu íslenskra stjórnvalda á árunum 1958 til 1975.  

 Af þessu má draga þá ályktun að aðild Íslands að ESB vegi að sjálfstæði Íslands og 

geri lítið úr þeim árangri sem Ísland hefur náð sem lítil þjóð í alþjóðasamfélaginu. Í 

yfirlýsingunni er einnig deilt á sjávarútvegsstefnu ESB, hversu ómarkviss og óhagkvæm 

hún sé. Fiskistofnar á svæðum ESB séu margir hverjir ofveiddir og í hættu.  

 Fari svo að Ísland gangi í ESB muni Ísland þurfa að innleiða sjávarútvegsstefnu 

sambandsins, sem myndi hafa í för með sér, samkvæmt sjónarmiðum stjórnar LÍÚ, að 

íslenskir fiskistofnar fari sömu leið og fiskistofnar innan ESB svæðisins. LÍÚ hreinlega 

útilokar að Íslendingar gangist undir hina sameiginlegu sjávarútvegsstefnu ESB og láti af 

stjórn og yfirráð fiskimiðanna sem, miðað við yfirlýsinguna, hefði í för með sér 

ósjálfbærni á sjávarauðlind Íslands.  

 Landsamband íslenskra útvegsmanna er, eins og gefur að skilja, að tala fyrir 

ákveðnum hagsmunum. Þeir tala fyrir útgerðir og einstaklinga sem hafa atvinnu og tekjur 

af því að veiða og nýta þá fiskistofna með þeim veiðiheimildum sem þeir hafa frá ríkinu. 

Allar breytingar á því kerfi sem gæti leitt til tekjuskerðingar og skerðingar á heimildum 

hagsmunaaðila verður því ekki tekið hljóðalaust. 

 Önnur samtök, sem standa í raun andspænis LÍÚ, eru samtökin Þjóðareign – Samtök 

um auðlindir í almannaþágu. Yfirlýst markmið þessara samtaka er meðal annars að berjast 

fyrir því að breytingar og afnám núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis verði sett í 

þjóðaratkvæðagreiðslu, að eignaréttur íslensku þjóðarinnar á náttúruauðlindum verði 

skráður með óumdeilanlegum hætti í stjórnarskrá Íslands og að berjast fyrir réttlæti og 

sanngjarnri nýtingu þjóðarauðlinda á grundvelli atvinnufrelsis, jafnréttis og mannréttinda 

(Þjóðareign, e.d.).  

 Samkvæmt yfirlýsingu samtakanna, þá telja þau að 1. grein núgildandi laga um 
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fiskveiðistjórnun sé ekki virt og það brjóti gegn mannréttindum. Samtökin telja lögin ýta 

undir höft, forréttindi fárra manna, ójöfnuð og ranglæti og slíkt sé andstætt 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og sókn þeirra til lýðveldis. Samtökin telja að Íslendingar líti 

á náttúruauðlindir sínar sem heilaga sameign sína sem þeim beri að standa vörð um 

(Þjóðareign, e.d). 

 Samtökin Þjóðareign og LÍÚ gera nákvæmlega það sama í yfirlýsingum sínum. Það 

er að vitna til sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og mikilvægis þess að tryggja að 

náttúruauðlindir Íslands verði á forræði þjóðarinnar. Í báðum tilfellum höfða þessi tvö 

samtök til þjóðerniskenndar og samstöðu sem byggð er á sögulegum staðreyndum. 

Munurinn er þó sá að á meðan LÍÚ beitir þessari aðferð til þess að halda uppi vörnum 

gegn inngöngu Íslands í ESB, þá eru samtökin þjóðareign að halda uppi álíka umræðu til 

þess að tryggja viðurkenningu á því að náttúruauðlindir séu þjóðareign og eigi ekki að 

vera á forræði fárra aðila á Íslandi, en hagsmunir þeirra aðila eru varðir af LÍÚ. 

 Jón Bjarnason sjávarútvegráðherra tók við embætti þann 10. maí 2009 í kjölfar 

alþingiskosninga það sama ár (Alþingi Íslands, 2010). Sjávarútvegsráðherrann hefur ekki 

setið á skoðunum sínum varðandi sjávarútvegsmál á Íslandi og hefur tekið sérstaklega 

fram hvar hann stendur í umræðunni um mögulega inngöngu Íslands í ESB og þá 

sérstaklega þær mögulegu breytingar sem verða á sjávarútvegi Íslands í kjölfarið. 

Ráðherrann er á móti inngöngu Íslands í sambandið og telur sjávarauðlindum Íslands og 

sjávarútveginum betur borgið utan ESB (Jón Bjarnason, 2009c).  

 Í ræðu sjávarútvegsráðherra, á sjómannadaginn árið 2009, lýsir hann sjávarútvegi 

Íslands sem þeirri undirstöðuatvinnugrein sem landsmenn hafi lifað á og skapað hafi 

stóran hluta af þeirri velferð sem íslensk þjóð búi nú við. Ráðherrann gerir efnahagshrunið 

árið 2008 að umtalsefni í þessari ræðu og bendir á að þegar kreppir að þá sé það 

sjávarútvegurinn og störf innan hans sem færi íslenskri þjóð lífsbjörgina og sanni þannig 

mikilvægi sitt betur en nokkru sinni fyrr (Jón Bjarnason, 2009b). 

 Sjávarútvegsráðherra telur þó atvinnugreinina vera í ákveðnum ímyndarvanda og 

vísar, máli sínu til stuðnings, í könnun sem unnin var af rannsóknarstofnun Háskólans á 

Akureyri, þar sem kannað var álit framhaldsskólanema á sjávarútvegi Íslands. Nánar er 

fjallað um könnunina síðar í ritgerðinni en niðurstöðurnar sýna að 

framhaldskólanemendur telja sjávarútveginn vera þá atvinnugrein sem er hvað 

mikilvægust fyrir Ísland. Jafnframt kemur það þó fram að fæstir þeirra hafa áhuga á því 
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að stunda vinnu í og við sjávarútveg.  

 Þetta telur sjávarútvegsráðherra vera vegna þeirrar neikvæðu ímyndar sem 

sjávarútvegurinn hefur skapað sér, meðal annars með tortryggni og deilum á milli aðila 

innan greinarinnar. Vanstillt og hávær orðræða ákveðinna aðila innan greinarinnar, sem 

haldi til streitu sértækum sjónarmiðum, sé til þess fallin að fæla ungt fólk frá því að starfa 

í sjávarútvegi. Ráðherrann vill breyta þessu og um leið taka til endurskoðunar menntun og 

fræðslu í sjávarútvegi, á öllum skólastigum og í náinni samvinnu við atvinnulífið, með 

það að markmiði að bæta ímynd sjávarútvegsins (Jón Bjarnason, 2009c). 

 Það sem vekur sérstaka athygli í ræðum sjávarútvegsráðherra, og kemur bersýnilega 

í ljós í ávarpi hans á aðalfundi Landssambands smábátaeigenda þann 15. október 2009, er 

hvernig ímyndin um hin íslenska sjómann og sjómennsku Íslendinga er notuð sem 

myndlíking til þess að lýsa atburðum og stjórnarháttum sem ekki tengjast sjávarútvegi en 

setja þó svip sinn á sögu þjóðarinnar.  

 Í ávarpinu víkur ráðherrann að efnahagshruninu árið 2008 og lýsir því hvernig 

bankakreppan hafi skollið á ströndum landsins með brimskafli. Ráðherrann líkir Íslandi 

við skútu sem marar löskuð í hálfu kafi, þar sem áhöfnin, íslenska þjóðin og fólkið í 

brúnni, reynir að bæta þann skaða sem hlotist hefur og sigla skútunni á lygnari sjó undir 

nýjum siglingareglum (Jón Bjarnason, 2009a).  

 Það er ekki óalgengt að íslenska ríkinu sé lýst sem þjóðarskútu, þar sem ríkisstjórnin 

situr í brúnni og reynir að stýra fram hjá hættum sem gætu veikt ríkið þannig að engu er 

líkara en það sé í stöðugum sjávarháska.  

 Óvíst er hvenær orðið þjóðarskúta er fyrst notað yfir íslenska ríkið, en finna má ótal 

umræður þar sem orðið kemur fyrir og virðist þá helst vera notað til þess að lýsa erfiðum 

aðstæðum sem steðja að íslenskum efnahag.  

 Nefna má ræðu Benedikts Gröndals, þáverandi formanns Alþýðuflokksins, frá árinu 

1977 þar sem Benedikt ræðir um stefnuræðu þáverandi forsætisráðherra á 99. 

löggjafarþingi Alþingi Íslands. Þar spyr Benedikt hvort þjóðarskútan hafi ekki villst í 

þoku verðbólgunnar, þrátt fyrir nútíma siglingatæki og hvort ekki sé nauðsynlegt að skipta 

um áhöfn og á hann þar við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. 

 Það er erfitt að skera úr um það, hvort umræða þar sem Íslandi er líkt við skip, 

stjórnvöldum við kallinn í brúnni og íslenskri þjóð við áhöfn sem þarf að vinna baki 

brotnu til þess að koma skipinu heilu til hafnar, hafi áhrif á þá sjálfsmynd sem Íslendingar 
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hafa sem þjóð. Eitt er þó víst að myndlíkingar úr sjómennsku, um þjóðarskútuna, ólgusjó, 

sker o.fl. eiga fastan sess í umræðunni um Ísland og hvernig íslenskri þjóð vegnar hverju 

sinni. Að tala um íslenska ríkið sem þjóðarskútu má þó telja hluta af menningararfleifð 

Íslendinga.  

 Ef vikið er aftur að orðum Jóns Bjarnasonar, í ávarpi hans á aðalfundi 

Landssambands smábátaeigenda árið 2009, um skútuna sem marar í hálfu kafi, þá reynir 

hann með myndlíkingum sínum að höfða til áheyrenda sinna, sem þekkja þær aðstæður 

sem geta skapast á sjónum, og vekja þannig upp ákveðnar tilfinningar þeirra um 

efnahagshrunið á Íslandi. 

 Umræða um sjávarauðlindina er þó ekki bara á borðum samtaka tengdum 

sjávarútvegi og hjá opinberum stofnunum. Ýmsir aðilar hafa til að mynda komið 

sjónarmiðum sínum á framfæri í prentmiðlum og þannig tekið þátt í umræðunni um 

sjávarauðlindina.  

 Þannig mátti til dæmis árið 2007 lesa í helstu dagblöðum landsins, Morgunblaðinu, 

Fréttablaðinu og DV, skoðanir og sjónarmið ýmissa manna á frumvarpi sem lá þá fyrir á 

Alþingi og kvað á um það að auðlindir Íslands skildu skilgreindar í stjórnarskrá Íslands 

sem þjóðareign. Frumvarpið sem lagt var fram af formönnum þáverandi stjórnarflokka, 

Geir H. Haarde Sjálfstæðisflokki og Jóni Sigurðssyni Framsóknarflokki, var hluti af 

stjórnarsáttmála flokkanna sem lagt var upp með í upphafi kjörtímabilsins.  

 Segja má að umræðan hafi skipst nokkuð í tvö horn. Annars vegar voru það þeir 

sem töluðu fyrir breytingum á stjórnarskránni og hins vegar þeir sem töldu slíka breytingu 

óþarfa og jafnvel að orðið þjóðareign væri algjörlega marklaust.  

 Jón Sigurðsson, þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra og formaður 

Framsóknarflokksins, lýsti frumvarpinu sem leið til þjóðarsáttar í auðlindamálum, í grein 

sinni í Fréttablaðinu þann 26. febrúar árið 2007. Hann sagði frumvarpið vera þjóðþrifamál 

sem gæti orðið íslenskri þjóð til góða. Í frumvarpinu voru meðal annars ákvæði sem gerðu 

það skylt að innheimta sérstakt auðlindagjald vegna nýtingar á auðlindinni. Þetta gjald 

myndi verða að auðlindasjóði Íslands þar sem fjármagni yrði veitt í sérstök verkefni eða 

nýtt til þess að endurgreiða almenningi beint úr sjóðnum (Jón Sigurðsson, 2007). 

 Fréttablaðið birti grein eftir Illuga Gunnarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins, þann 

4. mars 2007, þar sem hann veltir upp hugmyndum um eignarréttinn og forræði 

þjóðarinnar á sjávarauðlindinni. Illugi segir í greininni að umræðan skiptist í tvö horn, þar 



HVERNIG ER HUGMYNDINNI UM SJÁLFSMYND ÞJÓÐAR BEITT Í UMRÆÐUNNI UM AUÐLINDIR 
ÍSLANDS OG ER SLÍK UMRÆÐA ÓLÍK EFTIR ÞVÍ UM HVAÐA AUÐLIND ER RÆTT? 

 

  BLAÐSÍÐA | 20 

sem stjórnmálaskoðanir ráði mestu um. Annar vegar skoðanir þeirra sem telja að ríkið 

skuli eiga allar auðlindir og hins vegar skoðanir þeirra sem leggja mikla áherslu á 

séreignarrétt.  

 Í greininni skilgreinir Illugi auðlindina í raun sem verðlausa ef enginn getur nýtt 

hana. Þannig telur hann að einungis þeir sem taki áhættuna og finni leiðir til þess að nýta 

auðlindina geti skapað verðmæti hennar. Fiskurinn í sjónum hafi ekkert verðgildi í 

sjálfum sér. Það sé ekki fyrr en að einhver komi fram á sjónarsviðið sem geti veitt fiskinn, 

verkað og selt, sem verðmæti auðlindarinnar skapist. Verðmæti auðlindarinnar sé því 

mismunurinn á kostnaði við að veiða fiskinn og verðsins sem fæst fyrir hann.  

 Illugi bendir á að þetta verðmæti hafi ekki verið skapað af ríkisvaldinu, heldur þeim 

einstaklingum sem höfðu burði og getu til þess að veiða fiskinn. Illugi sér þó fyrir sér að 

vel fari saman að ríkisvaldið fari með eignarrétt og yfirráð á fiskistofnunum, fyrir hönd 

þjóðarinnar, en nýtingarréttur á auðlindinni sé í höndum útgerðarmanna sem fari eftir 

þeim ákvæðum sem ríkið setur um heildarmagn veiða hverju sinni.  

 Jóhann J. Ólafsson stórkaupmaður skrifaði grein í Fréttablaðið, þann 10. mars 2007, 

undir yfirskriftinni auðlindir í stjórnarskrá. Þar taldi Jóhann að hættulegur skrípaleikur 

væri í uppsiglingu og sagði orðið þjóðareign ekkert annað en orðskrípi. Hann taldi að þar 

sem þjóð gæti ekki haft eignarréttindi, væri orðið merkingarlaust. Allar tilraunir til þess að 

koma þessu ákvæði í stjórnarskrá væru aðeins til þess fallnar að veikja 

eignarréttarhugtakið sem varið er í stjórnarskránni og líkti væntanlegum breytingum við 

aðferðir kommúnista til þess að afnema eignarrétt (Jóhann J. Ólafsson, 2007).  

 Í Fréttablaðinu, sama dag var einnig skýrt frá því að Sigurður Líndal, fyrrverandi 

lagaprófessor, og Skúli Magnússon, héraðsdómari og dósent við Háskóla Íslands, væru á 

sömu skoðun og Jóhann og teldu allt tal um þjóðareign á náttúruauðlindum 

merkingarlaust, þar sem þjóð gæti ekki verið eigandi í eignarréttarlegri merkingu 

(Fréttablaðið, 2007).  

 Þorvaldur Gylfason bendir á það, í grein sem hann ritaði í Fréttablaðið, þann 

15.mars 2007, undir yfirskriftinni; Ævinleg eign þjóðarinnar, að orðið þjóðareign hafi 

merkingu og bendir máli sínu til stuðnings á lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum, þar sem 

segir að hið friðlýsta land, Þingvellir, skuli verndað af Alþingi, sé ævinlega eign 

þjóðarinnar og megi hvorki selja né veðsetja. Þorvaldur telur þetta sýna skýrt fram á 

tilgang þjóðareignarákvæðis og geti vel átt við auðlindir landsins, jafnt í sjó sem á landi 
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(Þorvaldur Gylfason, 2007). 

 Þrátt fyrir heilmikla umræðu í þjóðfélaginu um ákvæði frumvarpsins og vilja margra 

til þess að gera á þessum tíma breytingar á stjórnarskránni og festa þannig auðlindir 

Íslands í stjórnarskránna sem þjóðareign, þá varð frumvarpið aldrei að lögum. Því var 

vísað til meðferðar í stjórnarskrárnefnd, þann 13. mars 2007, og var aldrei afgreitt þaðan 

(Alþingi Íslands, 2007).  

 Tvívegis árið 2008 lagði Guðni Ágústsson, þáverandi formaður 

Framsóknarflokksins, fram frumvarp um breytingar á stjórnarskránni í þeim tilgangi að 

festa auðlindir Íslands í sessi sem þjóðareign. Fyrra frumvarp Guðna var hins vegar aldrei 

tekið fyrir á þingi, hið seinna var sent til stjórnarskrárnefndar og var aldrei afgreitt þaðan. 

(Alþingi Íslands, 2008). Í mars 2009 lagði svo Jóhanna Sigurðardóttir fram frumvarp um 

breytingar á Stjórnarskrá Íslands þar sem meðal annars átti að stjórnarskrárbinda auðlindir 

Íslands sem þjóðareign. Frumvarp Jóhönnu var frestað áður en til 3. umræðu kom 

(Alþingi Íslands, 2009). 

 Ljóst er að skiptar skoðanir eru á því hvernig skilgreina eigi sjávarauðlindina. Er 

fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar eins og getið er í fyrstu grein laga um 

fiskveiðistjórnun og ef sú er raunin, er þá nauðsynlegt að ákvæði um slíkt sé bundið í 

stjórnarskrá? Miðað við þá áherslu sem oft er notuð í umræðunni um sjávarútveginn, um 

það hversu mikilvægur hann sé íslenskri þjóð, að hann sé hluti af menningararfleifð okkar 

og undirstöðuatvinnugrein í íslenskum efnahag, þá ætti það ekki að vera neinum til ama, 

að mati höfundar ritgerðarinnar, þótt ákvæði í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands kvæði á 

um það að auðlindir landsins væru í eign þjóðarinnar.  

 Þrátt fyrir þessa miklu tengingu íslensku þjóðarinnar við sjávarútveginn, þá eru 

flestir þeir hagsmunaaðilar sem að sjávarútvegi koma, alfarið á móti því að slíkt ákvæði 

verði í stjórnarskránni. Því má spyrja í framhaldinu að því, að ef ekki má lýsa því yfir í 

stjórnarskrá að þjóðin sjálf eigi fiskinn í sjónum, hver sé þá hin raunverulegi eigandi. Eru 

það útgerðarfélögin? Eins og umræðan birtist fyrir höfundi þá virðist sem ágreiningur um 

sjávarauðlindina standi á milli þeirra sem hana nýta (útgerðarfélögin) og þeirra sem 

samkvæmt lögum eiga að vera eigendur að henni (íslenska þjóðin).  

 Það kemur hins vegar bersýnilega í ljós þegar umræðan um sjávarauðlindina er 

skoðuð að hagsmuna aðilar á borð við LÍU, Þjóðareign og fleiri, vísa í hugmyndina um 

sjálfsmynd þjóðarinnar til þess að leggja áherslu á sjónarmið sín. Pólitísk umræða um 
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sjávarauðlindina litast einnig af hugmyndum um sjálfsmynd þjóðarinnar og ber með sér 

skírskotun í þá þjóðernishyggju sem hefur verið við líði síðan í upphafi sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. 
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4. ORKUAUÐLIND ÍSLANDS 

Landssvæði Íslands er ríkt af jarðvarma, heitu vatni og vatnsföllum. Tilveru landsins má 

rekja til fyrirbrigðis í jörðinni sem hefur verið nefnt möttulstrókur, en möttulstrókur rís úr 

iðrum jarðar og er talin vera um 300 gráðum heitari en möttulefnið umhverfis hann. Hann 

er af þeim sökum eðlisléttari og lyftir þannig jarðskorpunni hærra en annars staðar. Þessi 

möttulstrókur, sem talinn er vera einn sá öflugasti á jörðinni, hitar vatn sem er neðanjarðar 

og útskýrir auk þess þá miklu eldvirkni sem er á Íslandi (Vísindavefur Háskóla Íslands, 

2003). 

 Nýting á orkuauðlindum Íslands hefur ekki átt eins langa sögu eins og sjávarauðlind 

landsins. Heitt vatn til húshitunar og vatnsfallsvirkjanir til rafmagnsframleiðslu eru 

tiltölulega nýjar af nálinni, sé miðað við það hversu lengi Íslendingar hafa nýtt sér 

sjávarauðlindina.  

 Við landnám var Ísland kjarr og skógivaxið frá fjöru til fjalla og var því viður helsti 

orkugjafinn til húshitunar. Skógar Íslands eyddust fljótt vegna ofnýtingar til brennslu og 

voru hús því meðal annars kynt með mó, sauðataði og þara. Frá árinu 1900 og allt fram 

yfir síðari heimstyrjöld var meirihluti íslenskra húsa kyntur með brennslu kola sem flutt 

voru til landsins. Vegna hækkandi verðs á kolum og mikillar mengunar frá þeim skiptu 

flestir yfir í olíukyndingu á eftirstríðsárunum (Ingimar G. Haraldsson, Jónas Ketilsson og 

Þóra H. Þórisdóttir, 2010). 

 Hitaveita Reykjavíkur var stofnuð 1946 og seldi heitt vatn til húshitunar og annarra 

nota á takmörkuðu svæði innan höfuðborgarinnar. Frá árinu 1951 til 1971 fór útbreiðsla 

hitaveitunnar úr því að ná til 50% borgarbúa til þess að ná 98% þeirra. Sífellt hækkandi 

verð á olíu varð til þess að íslensk stjórnvöld lögðu meiri áherslu á útbreiðslu hitaveitu og 

þannig dró gríðarlega úr innflutningi á olíu til húshitunar sem hafði í för með sér mikinn 

sparnað fyrir þjóðarbúið. Í dag er um 90% húsnæðis á Íslandi upphitaður með jarðvarma 

og 10% með raforku (Ingimar G. Haraldsson, Jónas Ketilsson og Þóra H. Þórisdóttir, 

2010). 

 Raforkuframleiðsla á Íslandi spannar nú yfir 100 ár en árið 1904 gangsetti Jóhannes 

Reykdal fyrstu vatnsaflsvirkjun sinnar tegundar á Íslandi sem framleiddi rafmagn og sá 15 

húsum í Hafnarfirði fyrir rafmagni (100ár Rafmagn á íslandi 1904-2004, 2004b). Árið 

1913 var svo tekin í notkun vatnsaflsvirkjun við Fjarðarsel í Seyðisfirði en sú virkjun var 
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fyrsta riðstraumsvirkjun á Íslandi og er í dag elsta starfandi vatnsaflsvirkjunin (100ár 

Rafmagn á Íslandi 1904-2004, 2004a). 

4.1 EIGNARÉTTUR OG NÝTING ORKUAUÐLINDAR 

Ákvæði um eignarétt og nýtingu á orkuauðlindinni er að finna í lögum nr. 57/1998 um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Þar segir í 3. grein að ef um eignarland er að 

ræða, þá fylgir nýtingarréttur af auðlindum því eignarlandi, en ef um þjóðlendur er að 

ræða, þá séu auðlindir innan þeirra í eigu íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað 

eignarétt sinn. Samkvæmt 3. grein a, er opinberum aðilum, ríki, sveitarfélögum og 

fyrirtækjum sem alfarið er í eigu þeirra, óheimilt að framselja með varanlegum hætti 

eignarrétt að jarðhita og grunnvatni, umfram það sem telst til heimilis- og búsþarfa. Þó er 

þessum sömu aðilum heimilt að veita tímabundinn afnotarétt að eignarétti sínum til 

annarra aðila og þá til allt að 65 ár í senn. Einnig skal sá sem fær afnotaréttinn hafa 

möguleika á því að framlengja rétt sinn þegar helmingur af umsömdum afnotatíma er 

liðinn. Samkvæmt lögunum þarf við slíkar ákvarðanir að gæta jafnræðis og slíkar 

ákvarðanir þurfa að stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlindanna og fjárfestinga í 

mannvirkjum. 

Það er einmitt við þessi ákvæði laganna sem stuðst var við þegar hlutabréf í HS-

orku voru seld til Magma Energy í maí 2010. Magma Energy á nú nýtingarrétt á þeim 

auðlindum á Reykjanesi sem HS-Orka hafði áður nýtingarétt að. Kaup Magma Energy á 

HS-Orku voru gerð á grundvelli samþykktra í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, 

en erlend fyrirtæki innan þess mega fjárfesta í öðrum fyrirtækjum, óháð því hvar þau eru 

staðsett innan svæðisins.  

Magma Energy er upprunalega kanadískt fyrirtæki en dótturfélag þess í Svíþjóð, 

Magma Energy Sweden A.B., á tæplega 99% hlut í HS-Orku (HS ORKA hf, e.d.). Lög nr. 

34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, kveða á um það að aðilar innan 

aðildarríkja samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og aðildarríkja stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja mega fjárfesta óhindrað í fyrirtækjum sem 

staðsett eru innan þeirra ríkja sem eru aðilar að samningunum. og því eru kaup Magma 

Energy Sweden lögmæt samkvæmt ákvæðum laganna. 

Það vekur athygli að í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, þá 

kemur það hvergi fram að auðlindirnar séu sameign íslensku þjóðarinnar, líkt og finna má 
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í lögum um stjórn fiskveiða. Hér gildir eignaréttur á auðlindunum eftir því hver á 

landsvæðið, ríkið, einstaklingur, fyrirtæki eða sveitarfélag. Þó stendur í 6. grein laganna 

að öll nýting á auðlindum úr jörðu sé háð leyfi iðnaðarráðherra og er ekki gerður 

greinarmunur á því hvort það sé innan eignarlands eða þjóðlendna. Því hefur landeigandi 

ekki forgang að nýtingarleyfi vegna auðlindar í eignarlandinu. Það hefur ríkið hins vegar, 

svo framarlega að landeigandi hafi ekki þegar fengið rannsóknarleyfi. 

4.2 HAGTÖLUR Í ORKUIÐNAÐI 

Raforkuframleiðsla á Íslandi fer fram með tvenns konar hætti. Annars vegar með 

vatnsaflsvirkjunum og má þar nefna Blönduvirkjun, Búrfellsvirkjun, Kárahnjúkavirkjun 

og Sultartangavirkjun. Vatnsaflsvirkjanir á Íslandi eru um 30 talsins og framleiða samtals 

tæplega 1.900 megavött árlega (Hagstofa Íslands, 2009a). Hins vegar með 

jarðvarmavirkjunum sem eru meðal annars Hellisheiðarvirkjun, Kröfluvirkjun, 

Nesjavallavirkjun og Svartsengi. Saman framleiða allar jarðvarmavirkjanir á íslandi 

tæplega 578 megavött árlega (Hagstofa Íslands, 2009a). 

 Fram hefur komið að tæp 90% húsnæðis á Íslandi eru upphituð með hitaveitu og 

tæplega 10% eru hituð með rafmagni. Olíukynding er nánast aflögð og er einna helst að 

finna í gömlu húsnæði utan alfaraleiða, þar sem hitaveita hefur ekki verið lögð, eða 

ábúendur ekki lagt í kostnað við að breyta.  

 Í samanburði Orkuveitu Reykjavíkur er áætlað að til þess að fullnægja þeirri 

orkuþörf sem orkuveitan sér höfuðborgarsvæðinu fyrir til húshitunar, þá þyrfti um 560 

þúsund tonn af kolum, eða um 360 þúsund tonn af olíu á ári og myndi kostnaðurinn vera 

árlega á bilinu fimmtán til tuttugu milljarðar íslenskra króna (Orkuveita Reykjavíkur, 

e.d.).  

 Í skýrslu sem gefin var út af Orkustofnun árið 2010 kemur fram að með 

heitavatnsnotkun árið 2009 á Íslandi, þá hafi sparnaður af olíukaupum verið um 67 

milljarðar króna, sem er um 12% af útgjöldum ríkissjóðs það ár. Í skýrslunni er bent á það 

að með því að nýta jarðvarma í staðinn fyrir olíu, þá sé Ísland að spara sér gríðarlega 

fjármuni ár hvert og einnig að stuðla að betri heilsufarsaðstæðum þar sem olíubrennsla er 

mengandi og gefi af sér meiri óhreinindi í vistarverum fólks (Ingimar G. Haraldsson, 

Jónas Ketilsson og Þóra H. Þórisdóttir, 2010). 

 Árleg heildarraforkuframleiðsla jarðvarma- og vatnsaflsvirkjana hefur verið stígandi 
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á undanförnum áratugum. Árið 1968 var raforkuframleiðsla um 170 megavött en 

tvöfaldaðist ári seinna, þegar Búrfellsvirkjun var gangsett til þess að framleiða rafmagn 

fyrir álverið í Straumsvík sem vígt var árið 1970 (Alcan á Íslandi hf, e.d.). Árið 2008 var 

heildar raforkuframleiðsla á Íslandi farin að nálgast 2500 megavött (sjá mynd 3), en árið 

áður hafi framleiðslugetan aukist um 600 megavött með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar 

sem framleiðir rafmagn fyrir álverið á Reyðarfirði (Landsvirkjun, e.d.).  

Sú raforkuframleiðsla sem fer fram á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum eftir árið 1968 

með tilkomu Búrfellsvirkjunar, en hún var fyrsta virkjunin af mörgum sem byggðar voru 

til þess að laða að stóriðjufyrirtæki til landsins. Segja má að Búrfellsvirkjun hafi verið 

fyrsta skrefið í stóriðjustefnu stjórnvalda, en sú stefna hefur teygt sig yfir fjóra áratugi og 

virðist ekki lokið. Ef skoðað er hlutfall almennrar orkunotkunar annars vegar og hins 

vegar orkunotkun stóriðju á Íslandi fyrir árið 2008, þá kemur í ljós að stóriðja, þar með 

talin öll álver og járnblendiverksmiðjan á Grundartanga, notar tæp 79% af allri 

raforkuframleiðslu Íslands, afgangurinn,  rúm 21%, er fyrir almenna notkun (sjá mynd 4) 

(Hagstofa Íslands, 2009d).  

Mynd 3 Afl og orkuvinnsla 1968-2008 Heimild: Hagstofa Íslands 
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Atvinnugreinin er tiltölulega fámenn en samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands eru 

starfandi einungis um 1600 manns við rafmagns-, hita- og fráveitur hér á landi, sé árið 

2009 skoðað. Hins vegar hefur aukningin verið stöðug frá árinu 1997 en þá störfuðu um 

1200 manns í atvinnugreininni (Hagstofa Íslands, 2009c).  

 Hlutfall atvinnugreinarinnar í landsframleiðslu Íslands er ekki nema 4,8% (sjá mynd 

1 á blaðsíðu 13), en hefur þó hækkað um tæpt prósent á tímabilinu 2001 til 2009 og er 

munurinn á veitum og sjávarútvegi aðeins 1,5%. Heildarvelta atvinnugreinarinnar árið 

2009 var rúmlega 128 milljarðar króna og var aukningin frá árinu 2001 85 milljarðar 

króna. Sé heildarvelta atvinnugreinarinnar deilt niður á þá sem störfuðu við hana á árinu 

2009, líkt og gert með sjávarútveginn í kaflanum hér á undan, þá sést að hver starfsmaður 

ber um 80 milljónir af veltunni, miðað við 4,5 milljónir á hvern starfsmann í sjávarútvegi. 

Heildarvelta í orkugeiranum er því hlutfallslega langtum meiri heldur en í sjávarútvegi sé 

tekið mið af starfsmannafjölda. Með öðrum orðum, það þarf mun færri starfsmenn í 

orkugeiranum til þess að skapa jafn mikla veltu og þá sem sjávarútvegurinn veltir á ári. 

4.3 UMRÆÐA TENGD ORKUAUÐLINDINNI 

Umræða um orkuauðlindina hefur verið til staðar í þó nokkurn tíma, en þó með 

mismunandi áherslum. Á fyrri hluta síðasta áratugar var mikil umræða um 

virkjanaframkvæmdir í tengslum við orkusölu til stóriðju og þótti mörgum umfang 

virkjunarframkvæmda við Kárahnjúka á Austurlandi fara fram úr besta hófi. Á seinni 

tímum hefur umræðan færst yfir í það að ræða hverjir skuli vera eigendur orkufyrirtækja 

Mynd 4 Stóriðja og almenn notkun raforku 2009 
Heimild: Hagstofa Íslands 
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hér á landi, hvort þau eigi að vera ríkisrekin eða rekin af einkafyrirtækjum. Rétt eins og 

með sjávarauðlindina, þá má skipta hluta af umræðunni og rökstuðningi hennar á í tvö 

horn, þar sem pólitískar skoðanir liggja til grundvallar en margir óháðir aðilar hafa einnig 

tjáð sig um málaflokkinn og komið með sjónarmið sem þurfa ekki endilega að fylgja 

ákveðnum flokkslínum.  

 Í þessum hluta kaflans er umræðan um orkuauðlind Íslands tekin til skoðunar, bæði 

fyrir og eftir efnahagshrun, og leitað svar við því hvort og þá hvernig hugmyndinni um 

sjálfsmynd þjóðarinnar er beitt í umræðunni. 

 Hér er byrjað á því að skoða umræðu og efni sem birst hefur og aðgengilegt er á 

vefsíðu Samorku en Samorka eru samtök raforku-, hita- og vatnsveitna. Tilgangur 

samtakanna er meðal annars sá að stuðla að framgangi sameiginlegra hagsmunamála 

félaga þess, gæta hagsmuna félaga og koma fram fyrir hönd þeirra í mikilvægum málum, 

efla rannsóknir og miðlun upplýsinga til félaga og stjórnvalda (Samorka, e.d).  

 Árið 2002 gaf Samorka út rit sem bar nafnið „Jarðhiti – mikilvæg auðlind“ og var 

það skrifað af Maríu Jónu Gunnarsdóttur (2002), framkvæmdastjóra vatns- og 

fráveitusviðs Samorku. Þar fjallar María um mikilvægi jarðhitans fyrir Íslendinga og 

sérstaklega þá sérstöðu sem Ísland hefur, en hún telur að það sé einsdæmi í heiminum að 

tæplega 90% landsmanni kyndi híbýli sín með jarðvarma. Áætlanir séu uppi um að 

jarðvarmi verði í enn meiri mæli en áður virkjaður til rafmagnsframleiðslu og bendir 

María á það að aðeins sé búið að virkja lítinn hluta af virkjanlegum jarðhita á Íslandi.  

 María segir að mikla þekkingu á sviði jarðhita og nýtingu hans sé að finna á Íslandi. 

Á því sviði standi Íslendingar framar en aðrar þjóðir og bendir hún á það máli sínu til 

stuðnings að á Íslandi starfi Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna, þar sem nemendur komi 

víða að úr heiminum til þess að afla sér þekkingar á auðlindinni. María bendir á það að 

nýting jarðvarma sé ákaflega hagstæð þegar litið er til losunar á gróðurhúsalofttegundum 

og Íslendingar því í mun betri sporum en ef slíkrar auðlindar nyti ekki við hér á landi. 

 Árið 2006 gaf Iðnaðarráðuneytið út skýrslu nefndar þess sem skipuð var til þess að 

skoða og ræða framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls. Í 

niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að nefndin sé sammála um mikilvægi þess að 

samþætta þau sjónarmið er snúa að verndun og nýtingu á virkjunarkostum og að tillit 

verði að taka til sjálfbærrar þróunar og þeirra verðmæta sem í náttúrunni sjálfri felast. Búa 

verði þannig um hnútana að nýting á auðlindunum leiði ekki til skorts á þeim fyrir 
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framtíðarkynslóðir. Nefndin leggur það því til að mótuð verði heildarstefna um 

auðlindanýtingu. Einnig kemur það fram í lokaorðum skýrslunnar, og vekur það athygli 

höfundar þessarar ritgerðar, að nefndarmaður sem tilnefndur var af Samorku sat einungis 

einn fund með nefndinni og tók ekki neinn þátt í störfum hennar (Iðnaðarráðuneytið, 

2006, bls. 63).  

 Í skýrslunni voru lagðar fram tillögur um það hvaða heimildir til auðlindanýtingar 

skildu gilda þangað til mörkuð hefði verið framtíðarstefna, en ekki voru allir nefndarmenn 

sammála um þær bráðabirgðatillögur og skiluðu þrír nefndarmenn séráliti. Þar á meðal var 

Kolbrún Halldórsdóttir (2006, bls. 78) þingmaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

og bendir hún meðal annars á það í fyrirvara sínum við skýrsluna að tillögur meirihluta 

nefndarinnar um bráðabirgðaákvæði séu óásættanleg. Hún leggur áherslu á stefnu flokks 

síns um það að auðlindir og orkufyrirtæki séu sameign íslensku þjóðarinnar og verði því 

að vera áfram í opinberri eigu og nýtingu á auðlindunum sé ekki varið í mengandi 

stóriðju. 

 Árið 2007, sem eftir efnahagshrun hefur orðið að einhvers konar viðmiðunarári á 

tímabilunum fyrir og eftir hrun og nefnt góðærisárið, voru virkjunarmál enn ofarlega á 

baugi í þjóðmálunum og tekist var á um það hvort og hvers vegna ætti að virkja íslenska 

náttúru.  

 Þannig taldi Jakob Björnsson (2007), fyrrverandi orkumálastjóri, í grein í Lesbók 

Morgunblaðsins,  sem birtist 2. júní árið 2007 að það væri hnattræn skylda Íslendinga að 

virkja hér á landi. Jakob segir að getan til þess að framleiða orku á umhverfisvænan hátt, 

líkt og býðst á Íslandi með jarðvarma- og vatnsfallsvirkjunum, setji hnattrænar skyldur á 

Íslendinga um það að nýta slíkar auðlindir til hins ýtrasta til þess að stuðla að minni 

mengun í heiminum. Jakob telur að með því að bjóða vistvæna orku til stóriðju, þá komi 

Ísland í veg fyrir það að fyrirtæki í stóriðju á borð við álframleiðslu setji upp verksmiðjur 

í öðrum löndum, þar sem vistvænnar orku nýtur ekki við og útkoman verði hlutfallslega 

meiri mengun. Hann bendir á það að ógnir á borð við gróðurhúsalofttegundir, sem alla 

jafna eru tengdar við hlýnun jarðar, spyrji ekki að landamærum og ógni því öllu 

mannkyninu jafnt. Það sé því öllu mannkyni til góða að nýta  orkuauðlindir Íslands eins 

mikið og kostur er á til þess að draga úr mengun á heimsvísu. 

 Á fundi Samtaka iðnaðarins, þann 16. október 2007, um íslenskan raforkumarkað 

og fjallað var um í Fréttablaðinu, þá lýsti, þáverandi forstjóri Landsvirkjunar, Friðrik 
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Sophusson, því yfir að hann teldi það ekki nauðsynlegt að auðlindir þjóðarinnar væru 

eingöngu í eigu ríkisins og sveitarfélaganna. Friðrik taldi ekkert óvenjulegt við það að 

erlendir aðilar gætu eignast auðlindir og fyrirtæki í orkugeiranum hér á landi og varaði 

hann við því að séreignarrétturinn eða framsal á honum yrði takmarkað. Katrín 

Júlíusdóttir, þáverandi formaður iðnaðarnefndar og núverandi iðnaðarráðherra sem einnig 

hélt framsögu á fundinum, taldi það þó varða hagsmuni almennings að eignarréttur á 

auðlindum væri áfram í höndum ríkisins og sveitarfélaganna (Fréttablaðið, 2007).  

 Birgir Tjörvi Pétursson (2007), héraðsdómslögmaður, fjallar um eignarétt á 

auðlindum í hausthefti Þjóðmála. Þar teflir Birgir fram þeim rökum að með einkavæðingu 

á orkufyrirtækjum, styrkingu á eignarrétti einkaaðila á landi og þrengingu heimilda á 

eignanámi yrði líklega stigið stórt skref í átt til umhverfisverndar á Íslandi. Þar vísar hann 

til þeirrar fullyrðingar að rekstur einkaaðila sé hagkvæmari en rekstur opinbera fyrirtækja, 

því einkaaðilar hugsi betur um eignir sínar. Sjónarmið einkafyrirtækja séu byggð út frá 

arðsemi og því muni aðilar fyrirtækisins gæta að náttúruauðlindunum svo nýting þeirra 

gefi sem best af sér í sem lengstan tíma. Hann bendir á að sú tortryggni sem ríki um 

eignarétt á auðlindum og nýtingu einkaaðila á þeim sé tilkomin vegna vantrúar á því að 

einkafyrirtæki muni ganga vel um auðlindina. Birgir telur að alþjóðleg sókn Íslendinga á 

sviði náttúruauðlinda þurfi að efla með því að breyta lögum, minnka umsvif ríkisins 

varðandi auðlindir landsins og leyfa kaup og sölur á þjóðlendum á frjálsum markaði, það 

sé leiðin til framþróunar og eflingar á orkufyrirtækjum á Íslandi.  

 Annað mál sem skók orkugeirann á Íslandi var hið svokallaða REI-mál, þar sem 

sameina átti útrásararm Orkuveitu Reykjavíkur, Reykjavik Energy Invest (REI), við 

fyrirtækið Geysir Green Energy. Hér verður ekki fjallað efnislega um það mál en í stuttu 

máli, þá urðu deilur um áætlaðan samruna og hvernig staðið skyldi að honum þess 

valdandi að meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur féll og hætt var við söluna á REI.  

 Í grein eftir Ásgeir Margeirsson (2007), þáverandi forstjóra Geysis Green Energy, 

taldi hann að sameiningin hefði haft í för með sér sterkari stöðu Íslendinga í orkuútrásinni 

og slík sameining hefði minnkað áhættuna fyrir almannafyrirtæki eins og Orkuveitu 

Reykjavíkur. Ásgeir Margeirsson starfar nú sem forstjóri Magma Energy á Íslandi. 

 Umræðan um orkuauðlindir landsins virðist fyrir höfundi ritgerðarinnar snúast að 

miklu leyti um þá yfirburðarþekkingu sem Íslendingar telja sig hafa á sviði orkumála. 

Vistvæn raforka sú sem framleidd er hérlendis er oftar en ekki notuð til þess að benda á 
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það hversu framarlega Ísland standi miðað við aðrar þjóðir þegar kemur að nýtingu á 

náttúruauðlindum.  

 Valgerður Sverrisdóttir (2008), alþingismaður og fyrrverandi iðnaðarráðherra, 

skrifaði til að mynda grein um þetta í Fréttablaðinu sem nefndist; „Stóriðja gegn mengun 

– græn bylting“. Þar nefnir hún nokkur dæmi um það hvernig Ísland geti orðið leiðandi í 

heiminum á sviði vistvænnar orku. Til að mynda með því að rafvæða bílaflota landsins en 

Valgerður telur að engin þjóð eigi betri möguleika en Ísland til þess að láta slíkt verða að 

veruleika og að landið gæti orðið minna háð innflutningi á jarðefnaeldsneyti. Hún nefnir 

einnig mikilvægi þess að fá erlenda fjárfestingu í beislun orku og í iðnaði á Íslandi en 

leggur það þó til að stofnaður verði auðlindasjóður sem myndi einnig undirstrika eign 

þjóðarinnar á auðlindunum, en hugmyndinni hafði áður verið kastað fram af Jóni 

Sigurðssyni, fyrrverandi formanni Framsóknarflokksins (Valgerður Sverrisdóttir, 2008). 

 Eftir efnahagshrunið árið 2008, þá hefur staða margra íslenskra fyrirtækja versnað 

svo um munar. Skuldastaða þeirra er verri og aðgangur að fjármagni hefur verið 

takmarkaður. Aðkoma erlendra aðila að rekstri orkufyrirtækja hefur verið meira í 

umræðunni eftir hrun og þá sérstaklega í kringum einkavæðingarferlið á Hitaveitu 

Suðurnesja, sem heitir í dag HS-Orka og er í eigu Magma Energy Sweden A.B.  

 Ferlið hófst reyndar fyrir efnahagshrun með þegar ríkið seldi 15,2% hlut sinn í 

félaginu til Geysis Green Energy í apríl 2007 (Fjármálaráðuneytið, 2007). Geysir Green 

Energy keypti sama ár nær allan hlut þeirra sveitarfélaga sem áttu í Hitaveitu Suðurnesja 

að undanskildum rúmu prósenti sem sveitarfélögin á Suðurnesjum áttu sameiginlega 

(Morgunblaðið, 2007). Magma Energy hafði kemur svo inn í reksturinn árið 2009 með 

kaupum á 11% hlut Geysis í HS-Orku en Geysis Green Energy kaupir á sama tíma allan 

hlut Reykjanesbæjar í HS-Orku (Viðskiptablaðið, 2009).  

 Í frétt Viðskiptablaðsins, sem birtist á netinu þann 23. júlí 2009, segir meðal annars:  

Kaup Magma á hlut í HS Orku marka tímamót. Þetta er fyrsta umtalsverða 
erlenda fjárfestingin hérlendis eftir hrun bankanna í haust og skiptir sköpum 
vegna fyrirhugaðrar atvinnuuppbyggingar á Suðurnesjum og víðar en erfitt er 
við núverandi aðstæður fyrir opinbera aðila, ríki eða sveitarfélög, að leggja 
fram það fjármagn sem þörf er á eða veita ábyrgðir fyrir lánum. 
(Viðskiptablaðið, 2009). 

Reykjanesbær keypti þó meirihluta í HS-Veitum en hlutverk þess fyrirtækis er að dreifa 

heitu og köldu vatni ásamt rafmagni til íbúa á Suðurnesjunum.  
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 Einnig gerði Reykjanesbær kaupsamning á því landi sem áður hafði verið í eigu HS-

Orku sem tryggir að eignarréttur á þeim auðlindum sem finna má í landi virkjana í eigu 

HS-Orku sem og ferskvatnslindir eru í eigu HS-Veitna. Þannig telur Reykjanesbær sig 

tryggja að auðlindir séu áfram í eigu samfélagsins (Reykjanesbær, 2009).  

 Í byrjun sumars árið 2010 náðist svo samkomulag á milli Geysis Green Energy og 

Magma Energy um það að hið síðarnefnda keypti allan hlut Geysis Green í HS-Orku. Við 

það varð Magma Energy eini eigandinn að HS-orku með öllum þeim eignum og réttindum 

sem HS-Orka átti og má þar nefna virkjanir á Suðurnesjum og 25% hlut í Bláa lóninu en 

gengið var endanlega frá kaupunum í september 2010 (Magma Energy á Íslandi, 2010).  

 Umræðan í kjölfar Magma málsins er áhugaverð og skiptist í raun á milli þeirra sem 

vilja styðja við einkaframtakið og erlenda fjárfestingu annars vegar og hins vegar þeirra 

sem telja að nýtingarréttur á orkuauðlindum Íslands eigi að vera í höndum ríkisins og 

sveitarfélaga.  

 Þannig hafa til dæmis þingmenn Vinstri grænna alfarið lagst gegn kaupum Magma 

Energy á HS-Orku og vilja vinda ofan af söluferlinu til þess að tryggja að orkuauðlindirnar 

verða áfram í eigu þjóðarinnar Umræður innan ríkisstjórnarinnar um að leita leiða til þess 

að stytta nýtingarréttinn hefur ekki fallið í kramið hjá Vinstri grænum sem vilja ógilda 

söluna (Ómar Friðriksson, 2010). Magma hefur einungis nýtingarrétt á auðlindunum, 

samkvæmt gildandi lögum, þó nýtingarrétturinn gildi í 65 ár með möguleika á 

framlengingu.  

 Styrmir Gunnarsson (2010) telur að Magma deilan snúist um grundvallaratriði og að 

þrennt skipti mestu máli um líf þjóðarinnar. Það er að þjóðin haldi sjálfstæði sínu, að hún 

haldi tungu og menningu og að hún haldi yfirráðum yfir auðlindum sínum. Styrmir segir að 

auðlindir Íslands séu eign íslenskrar þjóðar og þjóðin eigi rétt á arði af þeirri eign. Hann 

setur Magma málið í samhengi við baráttu annarra þjóða um yfirráðarétt sinn og nefnir 

Noreg sem ítrekað hafi hafnað aðild að ESB vegna þess að þeir vildu ekki afhenda 

auðlindirnar sínar til annarra landa í Evrópu. Eins fagnar Styrmir baráttu gegn afsali 

orkuauðlinda á Suðurnesjum og nefnir Björk Guðmundsdóttur sérstaklega í því samhengi 

(Styrmir Gunnarsson, 2010) 

 Björk Guðmundsdóttir tónlistarkona hefur einmitt gagnrýnt harðlega söluna á HS-

orku til Magma Energy og hefur hafið undirskriftasöfnun ásamt öðrum, þar sem skorað er 

á stjórnvöld að ógilda söluna. Forsvarsmenn undirskriftasöfnunarinnar telja að Magma 
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Energy hafi, með kaupunum á HS-Orku, fengið aðgang að auðlindum landsins til langs 

tíma mjög ódýrt miðað við það sem gengur og gerist í öðrum löndum. Þau telja að þörfin 

og eftirspurn eftir vistvænni orkuframleiðslu verði meiri á komandi árum í heiminum og 

það eigi að vera hlutskipti Íslendinga að efnast á orkuauðlindum sínum en ekki 

einkafyrirtækja á borð við Magma Energy (Björk Guðmundsdóttir, Jón Þórisson, Oddný 

Eir Ævarsdóttir, e.d).  

 Svandís Svavarsdóttir (2010) umhverfisráðherra segist í viðtali við Morgunblaðið, 

fagna ákalli Bjarkar og finnst mjög mikilvægt að Björk láti í sér heyra sem og þeir sem 

vilji koma í veg fyrir að arður af auðlindunum fari til erlendra einkaaðila (Morgunblaðið, 

2010). 

 Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, gagnrýnir skoðanir Bjarkar harðlega og 

spyr hvort hennar afstaða væri önnur ef henni hefði ekki tekist að selja plötur sínar 

erlendis. Ísland hafi fagnað með henni í sigrum hennar á tónlistarsviðinu, þó hún hafi valið 

að greiða skatta sína til annars lands. Árni talar um reynslu einkafyrirtækja sem auðlind 

sem eigi að nýta í meiri mæli. Það þurfi að gefa einkafyrirtækjum tækifæri til þess að vaxa, 

efla samstarf sitt við erlenda aðila og selja þjónustu sína erlendis. Hann segir að enginn sé 

að arðræna íslenska þjóð, greitt sé auðlindagjald af nýtingarréttinum og telur hann það 

einnig alvarlegt ef fólk telur lausnina á vandamálum samfélagsins, í kjölfar 

efnahagshrunsins, vera fólgna í því að útrýma einkaframtakinu. 

 Í lok nóvember 2010 höfðu ríflega 20.000 undirskriftir safnast í áskorun Bjarkar 

Guðmundsdóttur til stjórnvalda um að ógilda söluna á HS-Orku. (Björk Guðmundsdóttir, 

Jón Þórisson, Oddný Eir Ævarsdóttir, e.d). Þrátt fyrir það eru kaupin fullfrágengin og svo 

virðist sem áhrif umræðna innan ríkistjórnarinnar sem og innan herbúða Vinstri grænna 

hafi ekki skilað þeim árangri sem áhersla var lögð á. Á flokksráðsfundi Vinstri grænna 

dagana 19.-20. nóvember 2010 var samþykkt ályktun þar sem eindregin andstaða við 

söluna á HS-Orku var ítrekuð og skorað á ráðherra og þingmenn Vinstri grænna að beita 

sér fyrir því að fyrirtækið verði fært aftur í almenningseign og að rannsókn verði hafin á 

söluferlinu (Vinstrihreyfingin grænt framboð, 2010). 

 Umræðan um orkuauðlindina, sem hér hefur verið skoðuð, einkennist af 

skoðanaskiptum um eignarhald á orkufyrirtækjum og nýtingarréttinum á þeim auðlindum 

sem fyrirtæki vinna með. Ólíkt umræðunni sem einkennir sjávarútveginn, þar sem 

sjálfstæði Íslands með vísan til þjóðernishyggju spilar stórt hlutverk, þá fer minna fyrir 
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því þegar kemur að umræðunni um orkuauðlindina.  

 Vissulega eru margir sem hafa lýst yfir áhyggjum sínum yfir því að við 

framtíðarnýtingu á auðlindunum verði einkavæðing orkugeirans meiri en hún er nú þegar 

orðin. Það sem ber hæst í umræðunni um orkuauðlindina er hve framarlega íslensk 

þekking á orkumálum er, þegar litið er til annarra landa. Þegar talað er um orkuauðlindir 

Íslands er meira litið til framtíðar og þá tekjumöguleika sem auðlindirnar hafa uppá að 

bjóða og þeirrar þekkingar sem Íslendingar geta deilt með öðrum þjóðum. Sú umræða 

hefur þó verið í góðum tengslum við vaxandi umhverfisvitund og vitund um mikilvægi 

skynsamrar nýtingar á orkuauðlindunum, svo ekki sé gengið of nálægt getu þeirra til þess 

að skila framtíðarkynslóðum sömu gæðum og þær hafa skilað núverandi kynslóðum.  

 Þótt reynsla og góð þekking á nýtingu vistvænna orkugjafa hér á Íslandi sé 

umtalsvert meiri en í mörgum öðrum löndum og að þessari þekkingu hafi verið hampað í 

umræðunni, bæði hérlendis sem og á erlendum vettvangi, með því að segja að Ísland 

standi framar öðrum þjóðum í orkumálum og hafi því yfirburði og forskot, telur höfundur 

þessarar ritgerðar varhugavert að slík umræða nái að móta almennar og trúfastar 

hugmyndir um þekkingu Íslendinga á orkuauðlindum. Íslensk samfélag hefur nú þegar 

brennt sig á slíkri ofsatrú og er hér átt við viðskiptavit íslenska fjármálageirans og 

upphefðina sem hið íslenska efnahagsundur fékk á hagvaxtarárunum fyrir hrun. 
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5. ÞEKKING Á AUÐLINDAMÁLUM 

Aukin þekking á auðlindum Íslands er mikilvæg fyrir efnahagshorfur og framfarir á 

Íslandi. Rannsóknir auka þekkingu og útbreiðsla hennar kemur í veg fyrir það að 

umræðan um auðlindir verði afbökuð, þar sem litið er framhjá staðreyndum og hagsmunir 

eru látnir stjórna umræðunni. Þekking sem byggð er á raunverulegum staðreyndum 

rannsókna er ekki pólitísk og er því ólíklegri til þess að litast af hagsmunum 

stjórnmálaflokka og annarra sem höfða til þjóðernisvitundar í umræðu sinni um auðlindir.  

 Hér verður fjallað um þekkingu á auðlindamálum út frá tveimur sjónarhornum. 

Annars vegar þá þekkingu sem hefur skapast í fræðunum um auðlindir og nýtingu þeirra 

og hvaða stofnanir halda utan um rannsóknir og önnur verkefni á auðlindunum. Hins 

vegar verður fjallað um þá þekkingu sem Íslendingar hafa almennt á náttúruauðlindum 

Íslands, en sú þekking er einkum skoðuð í gegnum rannsóknir og kannanir sem hafa verið 

gerðar á vitneskju og viðhorfi Íslendinga. 

 Sé tekið mið af þeim tíma sem búseta hefur verið á Íslandi, þá eru rannsóknir á eðli 

og nýtingarmöguleikum íslenskra náttúruauðlinda tiltölulega nýjar af nálinni. Rétt eins og 

kemur fram í kaflanum um orkuauðlindir Íslands, þá er rétt um 100 ár síðan 

raforkuframleiðsla hófst á Íslandi. Rannsóknir á fiskistofnum í hafinu umhverfis Ísland 

hófust um svipað leyti. Árið 1931 hófust fiskirannsóknir hjá Fiskifélagi Íslands sem Árni 

Friðriksson veitti forstöðu. Hafrannsóknarstofnun var sett á laggirnar árið 1965, þegar 

Alþingi samþykkti lög nr. 64/1965 um rannsóknir í þágu atvinnuvega. Þar er hlutverk 

Hafrannsóknastofnunnar skilgreint og markmið hennar sett fram.  

 Miklar tækniframfarir og fjárfesting í nýjum fiskveiðiskipum til Íslands leiddi til 

fullnýtingar á flestum nytjastofnum og sumir þeirra voru jafnvel ofveiddir á tímabili. Það 

varð til þess að mikil umræða skapaðist í þjóðfélaginu um stjórn fiskveiða og nýtingu á 

auðlindum, því ljóst var að ef ekkert yrði að gert, þá myndu nytjastofnarnir þurrkast út 

(Hafrannsóknarstofnun, e.d.).  

 Alþingi samþykkti lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, þar sem ákvæði laganna áttu 

meðal annars að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu fiskistofna í lögsögu Íslands. 

Síðan þá hafa lögin tekið nokkrum breytingum og eru í dag lög nr. 116/2006 um stjórn 

fiskveiða. 

 Orkustofnun var stofnuð árið 1967 með setningu Orkulaga nr. 58/1967. Hlutverk 
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Orkustofnunar var það að vera ríkisstjórninni til ráðgjafar um orkumál og að annast 

yfirlitsrannsóknir á orkuauðlindum landsins. Einnig að sinna öðrum rannsóknum er snertu 

jarðhita og vatnsföll til nýtingar í framleiðslu á raforku. Hlutverki Orkustofnunar var 

breytt árið 2003 og hlutverk stofnunarinnar er nú skilgreint í lögum nr. 87/2003 um 

Orkustofnun. Orkustofnun sinnir nú alfarið stjórnsýsluverkefnum ýmiss konar.  

 Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) tóku við rannsóknarsviði Orkustofnunar með 

lögum nr. 86/2003 um íslenskar orkurannsóknir. ÍSOR er sjálfstæðari stofnun, er á 

samkeppnismarkaði og má því afla sér tekna með sölu á þjónustu, rannsóknum, 

upplýsingum og ráðgjöf. Sérhæfð þekking starfsmanna ÍSOR, er varða orku og 

auðlindamál, gerir stofnunina að einni af fremstu rannsóknarstofnunum sinnar tegundar í 

heiminum. Sem dæmi um sjálfstæði stofnunarinnar má nefna það að henni er ekki 

úthlutað fjármagni úr fjárlögum ríkisins, heldur byggir starfsemi sína á 

rannsóknarstyrkjum og arður af starfsemi stofnunarinnar er settur í eflingu á frekari 

rannsóknum (Íslenskar orkurannsóknir, e.d).  

 Þekking á sviði auðlinda á Íslandi hefur því tekið miklum framförum síðustu áratugi 

með öflugum rannsóknum bæði á nytjastofnum sjávar sem og á jarðhita og vatnsföllum 

sem finna má í íslenskri náttúru. Þessar rannsóknir eru veigamiklar fyrir þá stefnu að 

auðlindir Íslands séu nýttar á hagkvæman og sjálfbæran hátt fyrir komandi kynslóðir. 

Umræða fræðasamfélagsins, bæði hvað varðar sjávarauðlindina og orkuauðlindina, byggir 

verulega á framtíðarhorfum auðlindanna, endurnýjun þeirra og sjálfbærni og þekking 

fræðimanna á þessum sviðum er því mikilvæg fyrir framtíð Íslands. En hversu vel má 

telja að íslenskur almenningur þekki til auðlinda á Íslandi? 

 Það er eflaust ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir Íslendingar séu vel upplýstir og 

hafi greinargóða þekkingu á auðlindamálum á Íslandi, hvort sem þau snúa að 

sjávarauðlindinni í efnahagslögsögu landsins eða þeirri orku sem landið hefur yfir að búa.  

 Á haustmánuðum ársins 2009 lét Sjávarútvegsmiðstöðin við Háskólann á Akureyri 

gera viðhorfskönnun á meðal framhaldsskólanema á 3. og 4. ári. Rannsóknarstofnun 

Háskólans á Akureyri vann könnunina og var hún send á alls 4303 nemendur í 24 

framhaldsskólum víðs vegar um landið. Svarhlutfall könnunarinnar var um 35% (1494) 

þar sem tæp 65% voru stúlkur og 35% piltar. Rúmlega helmingur þátttakenda var búsettur 

á höfuðborgarsvæðinu.  

 Almennt viðhorf þátttakenda til sjávarútvegs var mjög eða frekar jákvætt en þegar 
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spurt var um áhuga á sjávarútvegsmálum, þá var það innan við þriðjungur svarenda sem 

hafði mikinn eða frekar mikinn áhuga á sjávarútvegsmálum.  

 Aðspurðir um viðhorf sitt til sjávarafurða og hollustu afurðanna sýndu niðurstöður 

að yfir 90% töldu íslenskar sjávarafurðir vera hollar og fram kom að tæplega 80% 

aðspurðra borðuðu fisk einu sinni til tvisvar í viku.  

 Þegar kom að því að spyrja um þekkingu á sjávarútvegi, þá sýndu niðurstöður að 

tæplega 10% svarenda töldu sig hafa fengið greinargóða fræðslu um sjávarútveg í 

grunnskóla og aðeins 8% svarenda taldi sig hafa fengið greinargóða fræðslu um 

sjávarútveg í framhaldsskóla. Um 85% þátttakenda vissi ekki hvar hægt væri að nálgast 

almennar upplýsingar um sjávarútveg. Þegar þátttakendur voru spurðir um það við hvaða 

atvinnugrein þeir hefðu áhuga á að starfa í framtíðinni, þá voru það innan við 2% sem 

settu störf í sjávarútvegi í fyrsta sætið.  

 Í lokaorðum könnunarinnar kemur það fram að unglingar geri sér vel grein fyrir 

mikilvægi sjávarútvegs og það komi höfundum ekki á óvart, þar sem fréttir um 

sjávarútveg hafi verið fyrirferðamiklar eftir efnahagshrunið. Áhugi þeirra á málefnum 

sjávarútvegsins virðist þó lítill og nær enginn áhugi virðist vera á því að starfa í 

atvinnugreininni.  

 Það kemur höfundum könnunarinnar ekki á óvart, þar sem lengi vel hefur verið 

erfitt að fá Íslendinga til þess að starfa í sjávarútvegi. Það sem kemur höfundum 

könnunarinnar á óvart er það að þrátt fyrir lítinn áhuga á meðal unglinga á 

atvinnugreininni, þá hafa þeir ekki neikvæða ímynd til hennar, ólíkt því sem Jón 

Bjarnason (2009) sjávarútvegsráðherra hefur haldið fram og talað um í ræðum sínum, sem 

fjallað var um hér á undan. Það verður því að leita annað til þess að finna orsökina fyrir 

áhugaleysinu en í þær hugmyndir að vinnan sé óaðlaðandi og að umræðan innan 

greinarinnar sé oft á tíðum harkaleg.  

 Höfundarnir stinga upp á því að ástæður fyrir áhugaleysinu geti legið í þeirri litlu 

fræðslu sem unglingar landsins hafa fengið um sjávarútveg í grunn- og framhaldsskólum. 

Höfundar leggja það til að ef ekki verður sjálfkrafa breyting á viðhorfi til atvinnu í 

sjávarútvegi hjá þjóðinni, að fræðsla um mikilvægi sjávarútvegs fyrir Ísland verði efld og 

það gert strax í grunnskóla. Allir aðilar sem tengjast sjávarútvegi verða að leggja hönd á 

plóginn til þess að ungt fólk komi út úr menntakerfinu með greinargóða þekkingu og 

skilning á mikilvægustu atvinnugrein okkar, eins og höfundar könnunarinnar orða það 



HVERNIG ER HUGMYNDINNI UM SJÁLFSMYND ÞJÓÐAR BEITT Í UMRÆÐUNNI UM AUÐLINDIR 
ÍSLANDS OG ER SLÍK UMRÆÐA ÓLÍK EFTIR ÞVÍ UM HVAÐA AUÐLIND ER RÆTT? 

 

  BLAÐSÍÐA | 38 

(Hörður Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2009). 

 Höfundur þessarar ritgerðar vill benda á það að meðallaun starfsmanns í fiskvinnslu 

á árinu 2009 voru um 297.000,- krónur á mánuði, á meðan meðallaun yfir allt landið voru 

423.000,- krónur. Laun í fiskvinnslu eru því að meðaltali 30% lægri en meðallaun sem 

greidd eru á íslenskum vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, 2010d). Einnig má benda á það 

að samkvæmt reglugerð nr. 1219/2008 um breytingu á reglugerð nr. 548/2006, um 

fjárhæð atvinnuleysistrygginga, sem tók gildi þann 1. janúar 2009, þá eru óskertar 

atvinnuleysisbætur tæplega 243.000,- krónur á mánuði sem er 18% minna en meðallaun í 

fiskvinnslu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Þessi mismunur sem og önnur 

kjaramál gætu að hluta til skýrt þann litla áhuga sem unglingar hafa á því að vinna við 

sjávarútveg á Íslandi.  

 Einnig mætti setja spurningamerki við þá hugmynd að ein atvinnugrein á Íslandi 

eigi að fá sérstakan tíma í grunnskólastarfi á landinu til þess að fræða öll íslensk börn um 

mikilvægi greinarinnar í þeirri von um að fjölga þeim Íslendingum sem vilja starfa við 

sjávarútveg. Þekkingu á auðlindum Íslands er þó í raun sjálfsagt að efla innan 

menntakerfisins og stuðla þannig að betri vitund um gæði og nýtingu þeirra auðlinda sem 

Ísland hefur aðgang að. En það að slík fræðsla sé byggð á þeim forsendum að fá fleiri til 

þess að vinna í greininni vekur upp spurningar um jafnræði á meðal þeirra atvinnugreina 

sem hægt er að starfa við á Íslandi. 

5.1 SPURNINGAKÖNNUNIN OG ÚRVINNSLA GAGNA 

Þegar skoða á hvort og hvernig náttúruauðlindir geta endurspeglast í sjálfsmynd þjóðar, 

þá þarf að leggjast á ákveðna rannsóknarvinnu. Í skýrslu forsætisráðherra, sem fjallað var 

um hér á undan, kemur fram að litlar sem engar rannsóknir hafi verið gerðar á innri ímynd 

Íslands en flestallir hafi á því einhverja skoðun. Í skýrslunni er vitnað í lokaritgerð 

nemanda í Listaháskóla Íslands sem heitir Rósa Hrund Kristjánsdóttir og sagt að helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar hafi verið þær að ímynd Íslands byggi að miklu leyti á náttúru 

landsins frekar en fólkinu sjálfu, sem sé þó helst lýst sem furðulegum og frumlegum 

náttúrubörnum (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 23). 

 Við gerð þessar ritgerðar ákvað höfundur því að leggja fram spurningalista til þess 

að kanna viðhorf til áðurnefndra auðlinda Íslands og þekkingu á auðlindamálum. 

Spurningakönnunin var í formi vefkönnunar og send á þátttakendur í gegnum 

samskiptavefinn Facebook og fjöldi þátttakanda var því ekki fyrirfram ákveðinn. 
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Þátttakendur, sem fengu könnunina senda til sín, voru beðnir um að áframsenda 

könnunina til sinna tengiliða og þannig margfaldaðist fjöldi þeirra sem fengu boð um að 

taka þátt. Upplýsingum var safnað á þremur vikum og við lok könnunarinnar höfðu 

rúmlega 2.300 manns fengið boð um þátttöku. Af þeim fjölda sem hafði fengið boð um 

þátttöku voru 566 manns sem hófu þátttöku í könnuninni og af þeim voru 463 

þátttakendur sem luku við að svara öllum spurningum könnunarinnar, eða tæp 82%.  

Í könnuninni var fyrst spurt um kyn, aldur, búsetu og menntun (sjá mynd 5). Konur voru 

68% þeirra sem svöruðu og 32% karlar. Flestir svarendur, eða rúm 46%, voru á aldrinum 

26-35 ára og næstflestir, eða tæp 23%, voru á aldursbilinu 16-25 ára. Meirihluti þeirra 

sem tóku þátt, eða 51%, var búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Rúm 8% svarenda bjuggu 

erlendis og aðrir dreifðust á landsbyggðina. Meirihluti svarenda hafði einhvers konar 

háskólamenntun, eða rúm 56%, og er þá tekið saman grunnnám og framhaldsnám á 

háskólastigi. Þátttakendur voru síðan spurðir um það hverja af eftirtöldum atvinnugreinum 

þeir teldu að væru mikilvægastar fyrir íslenskan efnahag, þar sem valkostirnir voru; 

iðnaður (þar á meðal álver), orkuiðnaður (rafmagns- og hitaveitur) og sjávarútvegur. Rúm 

53% svarenda sagði sjávarútveg mikilvægastan fyrir íslenskan efnahag á meðan tæp 25% 

sögðu orkuiðnað og tæp 22% sögðu iðnað (sjá mynd 6).  

Heimild: Davíð Fjölnir Ármannsson Mynd 5 Kyn, aldur, búseta og menntun 
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 Þegar þátttakendur voru spurðir um það hversu hátt hlutfall af landsframleiðslu þeir 

teldu að þessar sömu atvinnugreinar hefðu, þá sýndu niðurstöður könnunarinnar að tæpur 

meirihluti, eða 47%, taldi iðnað (þar á meðal álver) vera með 16-25% af 

heildarlandsframleiðslu, rúmlega helmingur þátttakenda, eða 53%, taldi að orkuiðnaður 

(rafmagns- og hitaveitur) væri á bilinu 11-20% af landsframleiðslunni og 61% svarenda 

taldi að sjávarútvegur væri 21% eða hærra af landsframleiðslu Íslands (sjá mynd 7). 

 Raunverulegar hlutfallstölur þessara atvinnugreina koma fram í kaflanum hér á 

undan. Þegar þær tölur eru skoðaðar sést að tæp 20% svarenda töldu iðnað vera með 11-

15% hlutfall, rétt tala er 13,3%. Orkuiðnaður er í rauninni einungis með 4,8% hlutfall af 

landsframleiðslunni en 4,7% svarenda töldu hlutfallið vera á bilinu 1-5% og þátttakendur 

sem voru nálægt raunverulegu hlutfalli sjávarútvegsins í landsframleiðslu (6,3%) voru 

Heimild: Davíð Fjölnir Ármannsson 

Heimild: Davíð Fjölnir Ármannsson 
Mynd 6 Svör Þátttakenda um mikilvægi atvinnugreina 

Mynd 7 Svör þátttakenda um hlutfall atvinnugreina 
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einungis 7,5% af heildarfjölda þátttakenda. 

Þátttakendur í könnuninni voru því næst spurðir að því hvora eftirtalinna; sjávarauðlind 

(fiskistofnar) eða orkuauðlind (jarðvarmi og vatnsföll), þeir teldu verða mikilvægari fyrir 

Ísland á næstu tíu árum. Meirihluti svarenda, eða 56%, taldi að orkuauðlindin yrði 

mikilvægari fyrir Ísland á næsta áratug á meðan 44% töldu sjávarútveg verða mikilvægari 

(sjá mynd 8). 

 Því næst voru þátttakendur beðnir um að nefna eina atvinnugrein sem lýsti íslenskri 

þjóð og tiltaka svo tvö atriði sem þeir teldu að lýsti sameiginlegri sjálfsmynd Íslendinga. Í 

fyrri spurningunni voru tæp 30% svarenda sem nefndu sjávarútveg, tæp 16% nefndu 

iðnað af einhverju tagi og tæp 13% nefndu verslun og þjónustu, þar á meðal 

ferðaþjónustu. Einnig nefndu þátttakendur fjármálastarfsemi, hugvit og nýsköpun og 

jafnvel atvinnuleysi og fjölda annarra atriða sem ekki náðu teljandi hlutfalli.  

 Þegar kom að því að skoða svör þátttakenda við spurningunni um það hvaða tvö 

atriði gætu lýst sameiginlegri sjálfsmynd, þá mátti sjá ákveðna skiptingu á jákvæðri 

upplifun og neikvæðri. Þau fimm orð sem oftast komu fram í svari þátttakenda voru; stolt 

sjálfstæði, dugnaður, náttúra og hroki. Athygli vekur að síðasta orðið hefur neikvæða 

merkingu en einnig voru fleiri neikvæð orð nefnd til þess að lýsa sameiginlegri 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Þar má nefna græðgi, minnimáttarkennd, reiði, vonleysi og 

þrjósku. En þrátt fyrir það að töluvert hafi verið um neikvæðni í garð sjálfsmyndar 

þjóðarinnar, þá var meirihluti þeirra sem svaraði með jákvæða upplifun á hugmyndinni 

um sjálfsmynd þjóðarinnar og lýsa þau fjögur orð sem oftast komu fyrir því best. Miðað 

Heimild: Davíð Fjölnir Ármannsson 
Mynd 8 Svör þátttakenda um mikilvægi auðlinda 
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við þessi fjögur orð má líta á það sem svo að íslensk þjóð sé samansafn af einstaklingum 

sem eru duglegir og stoltir af sjálfstæði og náttúru Íslands. Það skal þó tekið fram að svör 

þátttakenda geta í besta falli aldrei orðið meira en endurspeglun á þeirra eigin upplifun á 

því hvernig þeir upplifa sjálfsmynd þjóðarinnar.  

 Niðurstöður spurningakönnunarinnar samræmast, eins langt og það getur náð, þeim 

niðurstöðum annarra kannanna sem áður hefur verið fjallað um, þar sem sjálfstæði 

landsins og sjávarútvegur skipuðu stóran sess í svörum þátttakenda. 

 Höfundur gerir sér einnig grein fyrir því að í spurningum könnunarinnar var ekki 

gefinn kostur á því að þátttakendur gætu svarað annars vegar „veit ekki” og hins vegar 

„annað”. Af þeim sökum þurftu allir þátttakendur að taka afstöðu til spurningarinnar og 

það getur skekkt niðurstöður könnunarinnar.  

 Markmið spurningakönnunarinnar er ekki það að ákvarða hver sjálfsmynd 

Íslendinga er sem þjóðar, en ef finna þarf þráð í niðurstöðum könnunarinnar, þá má segja 

að vitund þeirra sem svöruðu spurningunum um sjávarútveg og orkuiðnað liggi aðallega í 

hugmyndum þeirra um mikilvægi atvinnugreinanna að þær skipi stærri sess í efnahag 

landsins en þær í raun gera og að þegar öllu sé á botninn hvolft sé það sjávarútvegurinn 

sem er mikilvægastur þessara atvinnugreina, þó orkuauðlindir muni skipa stærri sess fyrir 

Ísland í framtíðinni. 
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6. NIÐURSTÖÐUR 

Í upphafi ritgerðarinnar kom það fram að tilgangur hennar væri að skoða hvernig 

hugmyndinni um sjálfsmynd þjóðar er beitt í umræðunni um auðlindir Íslands og hvort 

slík umræða væri ólík eftir því um hvaða auðlind væri rætt. Sjálfsmynd þjóða hefur verið 

skilgreind út frá mismunandi forsendum og rýnt hefur verið í rannsóknir og kannanir sem 

gætu varpað ljósi á það hver sé sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar. Fjallað hefur verið um 

helstu atriði sem snúa að auðlindunum, hverjir eiginleikar þeirra eru, hvaða lög fjalla um 

þær og hvaða hagtölur lýsa umfangi þeirra og stærð í íslenskum efnahag. Umræður um 

auðlindirnar hafa verið skoðaðar frá nokkrum sjónarhornum og mat lagt á það hvernig 

hugmyndum um sjálfsmyndina er beitt í umræðunni. Þekking á auðlindunum hefur verið 

skoðuð, bæði þekking á fræðasviðinu sem og almenn þekking íslenskra einstaklinga. 

 Íbúar Íslands byrjuðu snemma að nýta sér auðlindir landsins til þess að auðvelda sér 

lífróðurinn í landinu, sem í senn var bæði gjöfult og ræktað en einnig erfitt ábúðar vegna 

veðurfars og náttúruhamfara sem oft hafa haft áhrif á búsetuþróun á Íslandi. Í byrjun 20. 

aldar fór þekking á báðum auðlindunum vaxandi á meðal Íslendinga. Rannsóknir á 

auðlindunum urðu viðameiri og það stuðlaði að bættri nýtingu á þeim og umgengi í 

kringum þær.  

 Lög sem gilda um auðlindirnar tvær eru að mörgu leyti áþekk. Það er þó 

athyglisvert að í lögum sem fjalla um auðlindir í jörðu, þá eru orkuauðlindir ekki 

skilgreindar sem sameign þjóðarinnar, líkt og gert er um sjávarauðlindina í lögum um 

stjórn fiskveiða. Eins er í lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri settar 

takmarkanir á eignarhald erlendra aðila á fyrirtækjum í sjávarútvegi á Íslandi, en það 

sama gildir  ekki um eignarhald á fyrirtækjum í orkuiðnaði, þar sem ekki er sett þak á 

hámarks eignarhlut erlendra aðila. Slík fyrirtæki lúta ákvæðum laganna um fjárfestingu 

aðila og fyrirtækja innan Evrópska efnahagssvæðisins og innan stofnsamninga 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja. 

 Sjávarauðlindin hefur til langs tíma skipað stóran sess í efnahagssögu landsins og 

var lengi aðalatvinnugrein þjóðarinnar. Sjávarútvegur er önnur af tveimur 

aðalútflutningsgreinum Íslands en hin, stóriðjan, krefst mikillar orkuframleiðslu sem gerir 

orkuauðlindir landsins ekki síður mikilvægar, þar sem að 78% raforkuframleiðslu á 

Íslandi fara til stóriðju. Eftir því sem íslenskt atvinnulíf hefur orðið fjölbreyttara og 
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áherslur í atvinnusköpum breyst, þá hefur hlutur sjávarútvegs minnkað mjög í 

landsframleiðslu Íslands og mun færri starfa nú við sjávarútveg en á árum áður. 

 Sjálfsmynd íslenskrar þjóðar byggir að miklu leyti á þjóðernishyggju þeirri sem 

haldið var uppi frá upphafi sjálfstæðisbaráttunnar og til þeirrar stundar þegar Ísland varð 

sjálfstæð þjóð. Hugmyndin um íslenska þjóð byggir því á hugmyndinni um hið forna 

þjóðveldi Íslands, tímabilinu þar sem Ísland var undir stjórn Noregs og síðar Danmerkur, 

og upprisu íslenska lýðveldisins með sjálfstæðisbaráttu forfeðra landsins. Að því leyti er 

opinber umræða, og þá sérstaklega pólitísk umræða, lituð af þjóðernishyggju, þar sem 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga og fullveldi landsins vegur hvað þyngst í mótun 

umræðunnar. 

 Umræðurnar um auðlindirnar tvær eru upp að vissu marki þær sömu, en þó um leið 

ólíkar hvor annarri. Umræðan um sjávarauðlindina virðist vera tengdari sögu Íslands, 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar og þeim erfiðu aðstæðum sem Íslendingar hafa þurft að 

glíma við. Deilurnar við Breta við útfærslu á efnahagslögsögunni koma þar við sögu og 

setja svip á það hvernig rætt er um sjávarauðlindir Íslands.  

 Það virðist enginn þeirra sem hafa tjáð sig um málefni sjávarútvegarins efast um það 

að auðlindir hafsins í kringum Ísland séu í eigu þjóðarinnar. Hins vegar virðist mönnum 

greina á um það hverjir teljast vera fulltrúar þjóðarinnar, hvort það er íslenskur 

almenningur sem veitir íslenska ríkinu forræði yfir auðlindinni eða hvort það eru íslensk 

útgerðarfélög sem hafa haft nýtingarrétt á auðlindi í áratugi. Talsmenn beggja aðila 

byggja umræðu sína á sömu forsendum, það er að þeir séu fulltrúar þjóðarinnar sem eigi 

fiskinn í sjónum.  

 Umræðan um orkuauðlindir Íslands virðist hafa aðrar áherslur, þar sem þekking og 

rannsóknir Íslendinga á orkuauðlindum sínum og sér í lagi nýting þeirra á vistvænum 

orkugjöfum náttúrunnar er lofuð í hástert og ítrekað hversu framarlega Ísland stendur á 

sviði orkumála. Með slíkri umræðu er grunnurinn lagður að því að Ísland eigi að vera 

leiðandi þjóð á sviði umhverfisvænnar orku í heiminum og hafa nú þegar verið gerðar 

viljayfirlýsingar á milli Íslands og annarra þjóða um aukið samstarf í orkumálum. Þá má 

nefna að Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna hefur verið starfræktur hér á Íslandi.  

 Í hnotskurn þá höfðar umræðan um sjávarauðlindina meira til þjóðernisvitundar og 

sögu Íslendinga, á með umræðan um orkuauðlindina höfðar meira til þekkingar Íslendinga 

og framtíðarmöguleika þeirra til þess að verða leiðandi í notkun vistvænnar orku í 
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heiminum. 

 Það sem umræðurnar um auðlindirnar tvær eiga sameiginlegt, er sú skoðun 

ákveðinna hópa að auðlindir eigi alfarið að skilgreina sem eign íslensku þjóðarinnar og 

nýtingarréttur á þeim að vera í höndum opinberra fyrirtækja.  

 Þannig hafa samtökin Þjóðareign viljað breyta núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi og 

tryggja jafnari hlut aðila í sjávarútvegi. Hópur undir forystu Bjarkar Guðmundsdóttur 

ásamt Vinstri hreyfingunni grænt framboð hafa svo kallað eftir því að íslensk stjórnvöld 

ógildi söluna á HS-Orku til Magma Energy.  

 Aðrir aðilar, til að mynda margir þeirra sem kosnir voru til setu á Stjórnlagaþinginu, 

hafa einnig léð máls á því að í endurskoðaðri Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands skulu 

auðlindir landsins skilgreindar sem sameign þjóðarinnar og skiptir þá engu máli hvaða 

auðlind þar er rætt um. 

 Þegar litið er til þeirra spurningakannana sem fjallað er um í ritgerðinni, þá virðist 

sem Íslendingar telji sjávarútveginn vera hvað mikilvægastan fyrir íslenskt samfélag, þótt 

niðurstöður spurningakannana bendi til þess að almenn þekking á umfangi og stærð 

atvinnugreinarinnar í íslenskum efnahag sé takmörkuð. Slíkt gæti bent til þess að 

hugmyndir almennings um íslenskan sjávarútveg séu að hluta til byggðar á umræðu 

hagsmunaaðila greinarinnar og þeirra sem láta sjávarútvegsmál sig varða. Slíkt mætti 

einnig álykta, þegar kemur að hugmyndum almennings um það að nýting orkuauðlinda 

Íslands muni í framtíðinni verða mikilvægari en sjávarútvegur 

 Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er svo hljóðandi: „Hvernig er hugmyndinni um 

sjálfsmynd þjóðar beitt í umræðunni um auðlindir Íslands og er slík umræða ólík eftir því 

um hvaða auðlind er rætt? Henni má svara á þann veg að sjálfsmynd þjóðarinnar sé beitt í 

umræðunni um íslenskar auðlindir til þess að undirstrika ákveðna hagsmuni þeirra aðila 

sem koma að málaflokkunum. Umræðan er oftar en ekki lituð af gildum um 

þjóðernisvitund og sjálfstæði Íslendinga. Þá er umræðan að ýmsu leyti ólík eftir því hvaða 

auðlind er rætt um, þar sem umræðan um sjávarauðlindina vísar meira til 

sjálfstæðisbaráttu Íslands og fullveldis þjóðarinnar á meðan umræðan um orkuauðlindina 

vísar meira til þekkingar og getu Íslendinga til þess að vera leiðandi í heiminum í 

orkumálum framtíðarinnar. 
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7. LOKAORÐ 

Eftir að hafa legið yfir þeim heimildum sem aflað var fyrir ritgerðina hefur sýn mín á 

auðlindamál Íslands orðið skarpari og tel ég að sú þekking sem ég hef öðlast á 

umfjöllunarefninu verði mér góður nestisbiti þegar kemur að því að takast á við 

meistaranám í Umhverfis- og auðlindafræðum en umfjöllunarefni lokaritgerðarinnar valdi 

ég út frá þeirri ákvörðun að ég vildi sækja mér framhaldsmenntun á því sviði. 

Sjávarútvegur hefur verið hluti af þjóðarsálinni um langa hríð og er ef til vill sú 

atvinnugrein á Íslandi sem hefur haft hvað mest áhrif á íslenskt samfélag. Þorskastríðin 

setja mjög svip sinn á sögu Íslendinga. Baráttan fyrir því að öðlast viðurkenningu í 

alþjóðasamfélaginu skipar þannig sjávarútvegnum í ákveðið heiðurssæti.  

Íslenskum sjómönnum hefur verið lýst sem hetjum hafsins sem færa björg í bú til 

Íslendinga og bæta lífskjör í harðbýlu landi. Sjórinn hefur líka svipt margar fjölskyldur 

feðrum og ættingjum sínum og að því leyti er borin virðing fyrir starfi sjómanna og 

óttablandin virðing til hafsins bláa. Ég hef sjálfur fengið tækifæri til þess að starfa við 

fiskveiðar og tók í fyrsta skipti til starfa á sjó á þessu ári. Reynsluna tel ég dýrmæta og 

hún hefur veitt mér mikilvæga sýn inn í störf sjómanna. 

Hvað varðar orkuauðlindina, þá tel ég mikilvægt að rannsóknir á sviði orkumála 

verði efldar á komandi árum og leitast verði áfram við tryggja sjálfbæra nýtingu á 

auðlindinni svo ekki muni halla á komandi kynslóðir.  

Íslendingar búa vissulega yfir þekkingu sem þeir geta miðlað öðrum þjóðum og 

stuðlað þannig að aukinni nýtingu á vistvænum orkugjöfum á borð við jarðhita og 

vatnsföll. Ég tel það þó varhugavert að trúa því í blindi að ekkert sé sjálfsagðara en að 

Ísland verði í fararbroddi í heiminum í framtíðinni þegar kemur að umhverfisvænni 

orkunotkun. Það er vissulega gott að efla þátt Íslands í þeirri viðleitni að stuðla að bættri 

nýtingu orkuauðlinda og minni mengun í heiminum. En það er nauðsynlegt að sýna 

raunsæi og hafa fæturna á jörðinni. Ísland hefur nú þegar farið flatt á slíkum 

ofurvæntingum til ákveðinna atvinnugreina. Ef slíkir atburðir endurtaka sig, þá verður það 

Íslandi ekki til framdráttar. 
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Niðurstöður  ritgerðarinnar  sýna  fram  á  það  að  hugmyndinni  um  sjálfsmynd 
þjóðarinnar er beitt  í umræðunni um  íslenskar auðlindir  til þess að undirstrika 
ákveðin sjónarmið þeirra aðila sem hafa þar hagsmuna að gæta. Þetta er meðal 
annars  gert  í  umræðunni  um  sjávarauðlindina  með  því  að  vísa  ákveðið  í 
sjálfstæðisbaráttu  Íslendinga  og  fullveldi  þjóðarinnar.  Umræðan  um  báðar 
auðlindirnar  er  að miklu  leyti  bundin  við  þá  þjóðernishyggju  sem hefur mótað 
umræðu,  og  þá  sérstaklega  pólitíska  umræðu,  frá  því  í  byrjun  20.  aldarinnar. 
Umræðurnar  um  auðlindirnar  tvær  eru  þó  ólíkar  að  því  leyti  að  á  meðan 
umræðan  um  sjávarauðlindina  höfðar  meira  til  þjóðernisvitundar  Íslendinga, 
sögu  landsins  og  atvinnumenningar  fyrr  á  tímum,  þá  höfðar  umræðan  um 
orkuauðlindina meira til hugmyndarinnar um margumtalaða yfirburðaþekkingu 
og  forskot  Íslendinga  á  sviði  orkumála  í  alþjóðasamfélaginu.  Umræðan  um 
orkuauðlindina beitir því hugmyndinni um framtíðar sjálfsmynd Íslendinga máli 
sínu  til  stuðnings  á  meðan  umræðan  um  sjávarauðlindina  beitir  sjálfsmynd 
fortíðarinnar máli sínu til stuðnings 


