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Abstract 

 

The aim of this project is to analyse and compare fisheries by Icelanders and 

other nations on Norway lobster with emphazise on the marked and on the 

processing of Norway lobster worldwide. Further a detailed review of other 

commercial lobster species will be given to analyze the possible competition 

with Norway lobster on the global market place. 

The purpose of this project was to overview the markets that the Icelandic 

industry has been selling to.                                                                                                 

Production and processing of Norway lobster by Icelandic producers is 

analysed. Average prices from foreign markets were studied as well as the 

export quantity by countries. It was found out that the majority of the Icelandic 

catch is sold frozen in shell to Spain.             

The conclusions is that if we are going to aim for higher prize for our product 

we have to change our fishing method. This could either be done by enlarging 

the mesh in the trawl from 80 mm to 90-100 mm or start fishing with creels. 

By using creal we can send the Norway lobster live in to the market and get 

highest prize on the market. 

 

Key Words: Norway lobster. Fishing. Processing. Market. Nephrops 

norvegicus 
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Útdráttur 

 

 

Verkefni þetta fjallar um veiðar, vinnslu og markaði leturhumars í heiminum. 

Tilgangur verkefnisins var að reyna að gefa sem best yfirlit um það hve mikið 

magn er verið að veiða af leturhumri í heiminum, af hverjum, hvaða stærðir 

það eru og hverjir eru aðal markaðir leturhumars bæði hjá erlendum þjóðum 

sem og Íslendingum. Nú er verið að veiða um 80 þúsund tonn á ári af 

leturhumri og veiða Bretar um helming af því. En Íslendingar eru að veiða 

stærsta leturhumarinn miðað við þau lönd sem skoðuð voru. Einnig er skoðað 

hvaða aðrar humartegundir eru veiddar í heiminum og hvort einhver þeirra sé í 

beinni samkeppni við leturhumarinn.  

Skoðað er hvað leturhumarafurðir það eru sem Íslendingar eru að senda út og 

hvaða verð þeir eru að fá fyrir sínar afurðir. Einnig er fjallað stuttlega um 

innanlandsmarkaðinn.                                                                                                   

Mestur hluti íslenska aflans er seldur erlendis og fer þar af langstærsti hlutinn 

til Spánar. Sá humar er að stærstum hluta sendur út sem frosinn í skel. Þó eru 

framleiðendur hér á landi einnig að vinna aðrar afurðir í minna magni.                                                                                                                          

Auka mætti aflaverðmæti leturhumars með því að breyta veiðiaðferðum að 

einhverju leyti og senda leturhumarinn lifandi á markað. 

Lykilorð: Leturhumar. Veiðar. Vinnsla. Markaður. Nephrops norvegicus. 
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1  Inngangur  

 

Leturhumar er ein  dýrasta vara Íslendinga á markaði ef tekið er mið af 

kílóverði. Leturhumar er mjög eftirsótt matvara og mætti flokka sem 

sælkeravöru. En þetta er takmörkuð auðlind og því er mikilvægt fyrir okkur að 

gera sem allra mest verðmæti úr henni. 

Humarveiðar við Ísland hafa verið stundaðar síðan 1958 og náðu hámarki árið 

1963 þegar veidd voru yfir 6000 tonn. Frá þeim tíma hefur aflinn dregist mjög 

saman og hefur síðustu ár verið í kringum 2000 tonn á ári. Til þess að geta gert 

sem mest verðmæti úr þessum afla er gott að þekkja vel inn á markaðinn bæði 

innanlands sem utan.  

 Tilgangur með þessu verkefni er að reyna að varpa ljósi á hversu mikið magn 

aðrar þjóðir eru að veiða, hverjir eru stærstir og hvert þeir stærstu  eru að senda 

sínar afurðir. Einnig verður skoðað hvaða stærðir eru það sem aðrar þjóðir eru 

að veiða. Einnig skoðað hvaða stærðir við veiðum og þá skoðað hvort það eigi 

við rök að styðjast að við séum að veiða stærsta leturhumarinn. En Íslendingar 

hafa lengi haldið því fram að þeir séu að veiða stærsta og besta leturhumar sem 

völ er á. 

Einnig verður skoðað hvort einhverjar tegundir séu á markaðinum sem eru í 

beinni samkeppni við leturhumarinn eða hvort hann sé í samkeppni innbyrðis, 

þá með tilliti til stærðar og magns. 

Aðeins verður farið inn á innanlandsmarkaðinn og reynt að skoða hvaða magn 

það er sem helstu verslanir eru að selja og einnig verður aðeins skoðað hjá 

þeim veitingahúsum sem sagt er að séu stærstir í leturhumri á 

veitingahúsamarkaðinum.  
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  1.1  Leturhumar - Nephrops norvegicus 

 

  1.1.1  Lýsing 

 

Ein tegund af humri finnst við Ísland og nefnist hún leturhumar. Ber hann nafn 

sitt af því að afturbolur eða hali humarsins er með liðskiptum skjöldum sem 

einkennast af reglulegu mynstri og minnir það helst á bókstafi eða letur. 

Leturhumarinn dregur fræðiheiti sitt Nephrops norvegicus af útliti augna sinna 

sem eru í laginu eins og nýru en nephrops þýðir nýrnaauga. Ensk nöfn yfir 

þessa tegund eru  Norway lobster, langoustine, Dublin Bay prawn, nephrops 

og fyrir halann er oft notað orðið scampi
1
 

Humarinn er rauðgulur eða rauður að ofan og hvítleitur að neðan, einkenni 

nýveidds humars eru skærrauðbleikar halablöðkur og breytist liturinn á fyrsta 

degi í geymslu í hinn einkennandi rauðgula lit humarsins.  Halafætur eru 

einnig rauðbleikir.  Hali er skærrauðgulur og liðamót á hala eru mun dekkri en 

litur á hala.  Holdið er hvítt og bleik himna, utan um holdið, er föst við 

skelina.
2
 

Humarinn skiptist í frambol og hala, frambolurinn er ein skel en halinn er 

liðskiptur og er með skel yfir hvern lið. Undir halanum er skelin fremur lin en 

harðir hryggir með þykkari skel liggja þvert á halann undir hverjum lið sem 

gerir það að verkum að hann heldur löguninni. Í höfuðbolnum er að finna öll 

helstu líffæri humarsins og eru þau varin af einum heilum skildi.                                     

Út úr frambolnum ofan til gengur tennt trjóna sem sveigist upp fremst og er 

hún u.þ.b. helmingur af lengd frambolsins. Augun eru nýrnalaga og sitja á 

stuttum stilkum í krika fremst sitt hvorum megin. Út úr trjónunni vaxa fjórir 

fálmarar.  Tveir þeirra eru nærri jafn langir og humarinn allur, en hinir tveir 

eru styttri og skiptast þeir í tvennt, þannig í raun eru sex fálmarar framan á 

humrinum. 

                                                 
1
 Seafish. 2007 

2
 Karl Gunnarsson ofl., 1998: 110-114 
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Fram úr humrinum ganga tveir sterklegir griparmar sem enda í aflangri kló. 

Tenntir hryggir liggja eftir endilangri gripklónni sem og efri liðum 

griparmanna. Griparmarnir eru næstum jafnlangir og humarinn allur. Það 

kemur oft fyrir að griparmarnir eru ekki jafnstórir og einnig eru tennurnar inni 

í gripklónum misgrófar, öðrum megin grófar en fínar hinum megin.
3
 

Afturbolnum er skipt með sex liðskiptum skjöldum sem hver um sig er varinn 

með hörðum skildi. Í halanum er mjög sterkur sundvöðvi sem aftast er tengdur 

halablöðkum.  Hreyfir humarinn sig með því að kreppa vöðvann og slá 

halanum fram undir höfuðbolinn.  Þannig nær hann að synda með talsverðum 

hraða aftur á bak.
4
 Halinn er um 1/3 af þunga humarsins og í honum er nær 

allur matur sem nýttur er en eitthvað er þó nýtt af mat úr klónum. Í dag er 

humrinum aðallega landað heilum en þó eru einhverjir sem slíta halann frá úti 

á sjó. 

Kynin eru mjög svipuð í útliti en þekkjast í sundur á fremstu gerð halafótanna 

því hjá hrygnunni eru þeir fingerðir, þráðlaga og lengri en hængurinn hefur 

harðari, styttri og breiðari halafætur.
5
                                                                                                                                                                              

Sjá mynd af leturhumri í mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Karl Gunnarsson ofl., 1998: 110 

4
 Hrafnkell Eiriksson. 1993 

5
 Hrafnkell Eiríksson. 1993 
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Mynd: Jón Baldur Hlíðberg 

 

 

 

Mynd 1: Leturhumar 
6
 

 

  1.1.2  Kynþroski og hrygning 

 

Kynþroskastærð og hrygningartími er mjög ólíkt eftir svæðum þar sem 

útbreiðslusvæði humarsins er mjög stórt. Við Ísland verða kvendýr oftast 

kynþroska um 4 ára aldur þá er skjaldarlengd um 25 - 30 mm. Mökun fer fram 

á sumrin og geymir kvendýrið sæðið í geymslu neðan á höfuðbolnum fram að 

hrygningu vorið eftir. Við Ísland hrygnir aðeins hluti stofnsins í einu og hvert 

kvendýr æxlast annað hvert ár, það er eftir að kvendýrin hafa haft skelskipti og 

skelin er enn lin. Hrygning fer fram í maí-júní ári eftir mökun. Við 

hrygninguna ná um 500-3000 egg að frjóvgast og límir kvendýrið þau við 

fæturna undir halanum.  

                                                 
6
 Fauna.is. 2008  Mynd fengin með góðfúslegu leyfi Jóns B. Hlíðberg 

Fálmarar 

Göngufætur 

Hali 

Skelblöðkur 
Gripklær 

Augu 

Trjóna 

Frambolur 

“Skjöldur” 
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Humarlirfurnar þroskast mjög hægt og klekjast ekki út fyrr en eftir 12 -13 

mánaða eggburðartíma.
 7

 Þá kemur kvendýrið út úr holunni, lyftir upp halanum 

og þeytir örsmáum lirfunum undan sér með því að slá fótunum kröftuglega 

aftur, myndast þá ský af lirfum sem fljóta upp undir yfirborð. Lirfan er í 

svifinu í 6-8 vikur og gengur þá í gegnum 3 mismunandi lirfustig en á 4. stigi 

er hún orðin botnlæg, þá orðin um 16 mm að lengd.
8
 Á mynd 2 má sjá lífsferill 

hjá amerískum humri en ferlið er svipað því sem gerist hjá leturhumri. 

 

Mynd 2: Lífsferill amerísks humars 
9 

Séreinkenni á humri við Ísland er að hann hrygnir aðeins annað hvert ár, 

gagnstætt því sem gerist á suðlægari slóðum þar sem klakið tekur styttri tíma. 

Langur eggburðartími virðist stafa  af lægri sjávarhita við Ísland, en 

Íslandsmið eru nyrsti hluti útbreiðslusvæðis fyrir leturhumar.
10,11

Til að einhver 

veruleg breyting geti átt sé stað hjá leturhumri, að hann eigi kost á því að 

hrygna á hverju ári, þarf botnhiti við Ísland að hækka um einar 2°C fara úr 6-

8°C í um 10°C.  Þó hitinn hækkaði núna myndi leturhumarinn ekki hefja 

hrygningu strax á hverju ári því hann þyrfti einhvern tíma í að aðlagast þeim 

breyttu aðstæðum.
12

  

                                                 
7
 Hrafnkell Eiriksson. 1993 

8
 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 112 

9
 St. Lawrence Observatory. (e.d.) 

10
 Jón Jónsson. 1990 

11
 Hrafnkell Eiríksson. 2008 

12
 Hrafnkell Eiríksson. 2008 
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Einn af þeim kostum, sem hlýnum sjávar hér við land gæti haft í för með sér, 

er að sá tími gæti styst sem humarlirfan er í svifinu. Sagt er að humarlirfan sé 

um 7 vikur í svifinu við 8°C en þegar hitinn er orðinn 18°C er sá tími kominn 

niður í 3 vikur.
13,14  

Þannig að ef sjórinn hér við land myndi hlýna um 1-2°C 

gæti það stytt tíma humarlirfunar í svifinu um kannski eina viku. Sá tími gæti 

nægt til þess að fleiri einstaklingar lifðu af  og stofninn gæti því stækkað 

hraðar. Leturhumarinn á nefnilega auðveldara með að fela sig þegar hann er 

kominn á botninn en er frekar varnarlaus í svifinu. 

Hlýnun sjávar gæti ekki bara orðið til góðs fyrir leturhumarinn heldur gæti 

einnig stuðlað að auknum botnfiskafla. Meðal annars mun meiri þorskgengdar 

frá Grænlandi og dregið mjög úr loðnu hér við land.
15

  Það myndi leiða til þess 

að  þorskurinn þyrfti að leita meira í aðrar fæðutegundir sem gæti þá verið 

leturhumar. 

 

 1.1.3   Vöxtur  

 

Humarinn vex með því að brjóta utan af sér gömlu skelina og er þá klæddur 

nýju skelinni sem fyrst er lin en harðnar síðan. Er nýja skelin stærri en sú 

gamla, þannig að vöxtur humarsins verður í stökkum. Humarinn vex mjög 

hratt fyrsta árið eftir að hann er komin á botninn og skiptir um skel allt að 10 

sinnum en eftir það fer að hægjast á vextinum.
16

  Það má segja að í stórum 

dráttum skipta ókynþroska kvendýr og smá karldýr um ham tvisvar á ári og 

stór karldýr aðeins annað hvert ár eða sjaldnar.
17

 Kvendýr sem eru með egg 

undir hala á eggburðartímanum skipta ekki um skel fyrr en eftir klak því 

annars færu eggin forgörðum. Af þeim sökum vaxa kvendýrin mun hægar eftir 

kynþroska og dragast því mjög aftur úr karldýrunum í stærð eftir aldri.
18

    

                                                 
13

 Farmer, ASD.  1975 
14

 Dickey-Collas. 2000 
15

 Jóhann Sigurjónsson.  e.d. 
16

 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 112 
17

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 
18

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 
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Skelskipti eru tíðari í hlýja sjónum við meginland Evrópu. Þegar humarinn er í 

skelskiptum er skelin lin.  Tala sjómenn þá almennt um gúmmíhumar og er 

hann þá ónothæfur til manneldis. Á mynd 3 sést hvernig skelskipti eiga sér 

stað hjá amerískum humri en það svipar mjög til hvernig það gerist hjá 

leturhumri. 

 

 

 

Mynd 3: Amerískur humar í skelskiptum
19

 

 

 

Mjög erfitt hefur reynst að aldurgreina humarinn vegna þess að hann skortir 

varanlega harða líkamshluta sem vaxa með honum, á borð við kvarnir og 

hreistur hjá fiskum. En vöxtur hefur þó verið rannsakaður með ýmsum leiðum 

eins og merkingum, í fiskabúrum og  með stærð dýra í afla frá ári til árs.
20

 

 

 

                                                 
19

The Lobster conservancy.  2004  
20

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 



Háskólinn á Akureyri                                                        Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
8 

 

 

Vegna liðskipts og teygjanlegs hala er skjaldarlengd talin nákvæmari mæling 

við rannsóknir heldur en heildarlengd. Er þá mælt frá augnkrika að aftari brún 

skjaldarins á frambol. Hér við land er meðalstærð karldýra um 45mm 

skjaldarlengd sem þýðir að humarinn er um 14 cm frá trjónu að enda 

halablaðkna. En meðallengd kvendýra er um 35mm skjaldarlengd eða um 11 

cm frá trjónu að enda halablaðkna.
21

 Í köflunum hér á eftir verður svo leitast 

við að finna út hvaða stærðir það eru sem aðrar þjóðir eru að veiða.  

 

Tafla 1: Samband aldurs stærðar og þyngdar 
22,23

 

 

Tafla 1 er nokkurs konar viðmiðunartafla yfir hvernig hægt er að aldursgreina 

leturhumar.

                                                 
21

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 
22

 Jónas Viðarsson. 1999 
23

 Hafrannsóknarstofnun.  2007 
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Stærstu humrar sem vitað er um að hafi veiðst hefur hér við land eru 46 cm að 

heildarlengd og veiddist annar í Skeiðarádýpi árið 2005. Var hann 411 grömm 

og 46 cm að heildarlengd.
24

 Hinn veiddist 1939 við upphaf humarveiða, í 

Háfadýpi við Vestmannaeyjar, af Aðalbjörgu RE.
25

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Mynd 4: Stóri humarinn sem veiddist í Skeiðarárdýpinu
26

 

 

Á mynd 4 sést stóri humarinn sem veiddist í Skeiðarárdýpinu þar sem hann er 

borinn saman við símaskrá sem er af stærðinni A4 ( 29,7 cm) og við hlið hans 

má sjá humar af meðalstærð sem veiðist hér við Ísland.  

 

 

                                                 
24

 Guðmundur H Gunnarsson.  2008 
25

 Sjómannablaðið Ægir. 1939 
26

 Hrafnkell Eiriksson.  2005a 
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1.1.4   Heimkynni 

 

Útbreiðslusvæði Nephrops norvegicus er mjög víðáttumikið í Norður- 

Atlantshafi og Miðjarðarhafi og nær allt frá Íslandi og Noregi í norðri 

og til Norður-Afríku og Adríahafs í suðri eins og sést á mynd 5. 

Humarinn heldur sig aðallega á 20 – 500 metra dýpi, en dýpst hefur 

hann fundist á 800 metra dýpi við Sikiley.
27

  

 

 

           Mynd 5: Útbreiðslusvæði leturhumars
28 

                  

                                                 
27

 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 111 
28

 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 111 
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Mynd 6: Svæðaskipting ICES 
29

 

 

Mynd 6 sýnir hvernig ICES skiptir hafsvæðinu í Norður Atlandshafi niður eftir 

svæðum sem merkt eru með bókstöfum og eru Íslendingar til dæmis að veiða 

sinn leturhumar á svæði A. Síðan eru þessi svæði tekin og hólfuð af enn frekar 

eins og sjá má á mynd í viðauka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Seafish.  2007 
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Hér við Ísland finnst humarinn aðeins í hlýja sjónum við suðurströndina, frá 

Lónsdýpi út af Hornafirði í austri og vestur með ströndinni og í norðanverðan 

Faxaflóa í vestri. Útbreiðslan er mjög blettótt, þar sem humarinn er 

staðbundinn eftir botngerð og dýpi.
30

 Á mynd 7 má sjá þá staði þar sem að 

humarveiðar eru heimilaðar. 

 

Mynd 7: Humarsvæði á Íslandi
31

 

Hér við land lifir  humarinn á 100-300 metra dýpi, oftast veiddur á 100 – 250 

metra dýpi, og er botnhiti að jafnaði um 6 -9°C eftir árstímum.
32

  Stærri 

humarinn virðist frekar  halda sig á grynnri sjó.
33

 Ekki hafa verið gerðar 

nákvæmar rannsóknir á botngerð leturhumarslóða við Ísland en humarinn 

heldur sig aðallega á fínum sandi eða leirbotni þar sem hann grefur sér göng 

eða gangakerfi ofan í leirnum og eru þetta oft mikil völundarhús. Oft eru fleiri 

en eitt op á göngunum en þó er oftast aðeins ein aðal inn- og útgönguleið fyrir 

hann. Humarinn veiðist ekki í humarvörpu á meðan hann dvelur í holu sinni.
34

 

                                                 
30

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 
31

 Fiskistofa.is  e.d. 
32

 Hrafnkell Eiriksson. 1993 
33

 Bergvin Oddsson.  2008 
34

 Hrafnkell Eiríksson. 1993 

Jökuldýpi 

Eldeyjarsvæði 

Selvogur 

Selvogsbanki 

Háfadýpi 

Skeiðarárdýpi 

Breiðamerkurdýpi 

Hornafjarðardýpi 

Lónsdýpi 
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Humarinn fer oftast úr holu sinni þegar hann fer í ætisleit og er það gjarnan 

þegar rökkva tekur, til dæmis í ljósaskiptum kvölds og morgna. Hann virðist 

halda meira til í holu sinni um miðjan daginn og þegar niðamyrkur er.
35

 

Aðalfæða humarsins eru ýmiss konar smá botndýr og fiskhræ sem hann finnur 

á botninum, en hann er duglegur að nýta sér frákast frá fiskiskipum.  Þar sem 

almennt er nokkuð mikið um meðafla á humarveiðum og þá oft tegundir sem 

lítið er hirt af, svo sem lýsu og tindabikkju sem lítið verð fæst fyrir og 

sjómönnum finnst ekki taka því að hirða, er slíku kastað aftur í sjóinn og 

verður þá til góðs fyrir leturhumarinn.  

Þegar að humar er utan holu sinnar stafar honum ekki aðeins hætta af 

veiðarfærum heldur einnig ýmsum fisktegundum sem algengar eru á 

humarslóð. Þar ber fyrst að nefna ýsu sem virðist éta mest af humri sem er 

nýorðinn botnlægur en þorskurinn étur fyrst og fremst 8 til 15 cm langan 

humar sem er þá á aldrinum 5 til 8 ára gamall.  Einnig hefur humar fundist í 

maga margra annarra tegunda eins og skötusels, karfa, stórkjöftu og fleiri 

tegunda.
 36

 

Eins og staðan er í dag virðist sem þorskurinn á Íslandsmiðum sé í sögulegri 

lægð sem ætti að teljast mjög gott fyrir leturhumarinn því það leiðir af sér 

minna arðrán hjá þeim stofni. Athyglisvert að skoða þetta því að skoskir 

sjómenn halda því fram að aukin humarveiði hjá þeim sé afleiðing af 

minnkandi þorskgengd á svæðinu.
37

 Ef hið sama er uppi á teningnum hér við 

land, að þorskstofninn sé í sögulegri lægð, ætti því humarstofninn hér við land 

að fara stækkandi á næstu árum.  

 

 

 

 

                                                 
35

 Hrafnkell Eiríksson. 1993 
36

 Karl Gunnarsson ofl. 1998: 113 
37

 Martin Hickman.  2007 
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  1.1.5  Þróun stofns og veiðar 

 

Rekja má upphaf humarveiða Íslendinga til ársins 1939 en þá stóð SÍF fyrir 

tilraunum til humarveiða frá Vestmannaeyjum. Tveir til þrír bátar stunduðu 

veiðarnar þetta sumar. Var aflinn soðinn niður og voru tæp þrjú tonn af 

niðursoðnum humri flutt út það ár. Fyrstu skýrslur um humarafla Íslendinga 

eru frá 1958. Það ár var landað 728 tonnum, voru það aðallega útlendingar sem 

veiddu hér við land og voru Belgar þar stærstir með um 593 tonn. 
38

 

Tafla 2: Heildar humarveiði í íslenskri lögsögu 1951 -2007 
39

 

 

 

Íslendingar hefja humarveiðar af einhverri alvöru árið 1958 en fram að þeim 

tíma höfðu útlendingar aðallega stundað veiðarnar. Aflinn náði hámarki árið 

1963 en þá komu rúm 6000 tonn að landi, en af því veiddu erlend skip um 800 

tonn.
40

  Má gera ráð fyrir að gengið hafi verið mjög nálægt stofninum og hann 

hafi ekki þolað svona miklar veiðar því mjög dró úr afla eftir þetta, þó ekki 

hafi verið kvóti á veiðunum. Frá og með árinu 1974 hefur veiðin verið 

                                                 
38

 Jón Jónsson.  1990 
39

 Hafrannsóknarstofnun.   2007 
40

 Hafrannsóknarstofnun.   2007 
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takmörkuð við leyfilegan hámarksafla á hverju ári og hefur það verið þannig 

síðan.
41

 Það var einnig síðasta árið sem erlend skip veiddu humar hér við land. 

Á árunum 1999 til 2003 var leyft að veiða humar allt árið en frá kvótaárinu 

2003/2004 hafa þær verið heimilaðar frá 15. mars til 30. september.
42

 

Humarinn hér við land er núna eingöngu veiddur í humarvörpu en gildruveiðar 

hafa ekki verið reyndar í nokkurn tíma. Mestur var áhuginn á gildruveiðum 

árið 1989 en þá voru um 5000 gildrur í sjó. Þó svo að veiðarnar hafi gengið 

þokkalega þá var þessum veiðum hætt vegna mikils kostnaðar sem stafaði af 

því að menn voru ekki með réttar gildrur og einnig voru menn að tapa gildrum 

þar sem aðrir bátar voru að fara með veiðarfærin sín í gildrurnar. Einnig voru 

flestir þeir útgerðarmenn sem þetta stunduðu mjög óheppnir með þá báta sem 

þeir voru að nota, voru þeir þá of litlir eða biluðu mikið.
 43

  En þetta sýndi þó 

fram á að með réttum aðferðum ætti þetta að geta gengið upp. Nú vantar 

einhverja kraftmikla aðila til að prófa gildruveiðar aftur, en það þarf þá líka að 

finna þeim stað þar sem gætu verið í friði með gildrurnar fyrir öðrum 

veiðarfærum.  

Mestar veiðar hafa verið í maí og júní eins og sjá má í töflu 3 en þá er að 

veiðast á milli 60 og 70% aflans. Það skýrist hugsanlega af því að margir 

þessara humarbáta eru á öðru veiðarfæri yfir vertíðina og þeim fjölgar ört á 

miðunum á þessum tíma. 

Tafla 3: Skipting aflans eftir mánuðum í tonnum 
44

 

  Jan. Feb. Mars Apr. Maí Jún. Júl. Ágú. Sep. Okt. Samtals 

2003 6 7 19 141 660 456 319 26 29 4 1667 

2004   25 178 542 393 247 47 5  1437 

2005   4 328 878 482 199 12 128  2031 

2006    282 664 631 221 14 56 2 1870 

 

                                                 
41

 Jón Jónsson.  1990 
42

 Hafrannsóknastofnun.  2007 
43

 Jónas Viðarssson.  1999 
44

 Hagstofan.   e.d.a 
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Óhjákvæmilegt er að eitthvað brottkast á leturhumri eigi sér stað hjá 

humarbátunum hér við land, og eru nokkrar ástæður sem að liggja þar að baki. 

Mestur afli er að fást á tímabilinu maí og júní en á þeim tíma fer hlutfall 

kvendýra úr 10% í maí  í 30% í júlí. Kvendýr eru mun smærri að eðlisfari en 

karldýr og er hluti þeirra í skelskiptum á þessum tíma eða með egg undir hala, 

því hefur verið vinsamleg tilmæli til sjómanna að hirða þau kvendýr ekki.
45

 Af 

því leiðir að kvendýr eru verulegur hluti aflans sem hent er út og landaður afli 

samanstendur að mestu leyti af karldýrum. Eitthvað er um að smáum 

karldýrum sé hent en það er vegna mikils verðmunar á flokkum.
46

 Fleiri 

ástæður brottkasts gætu verið að humarinn er mikið brotinn þegar hann kemur 

inn og einnig er lágmarkstærð á þeim humri sem má koma með í land.
47

 

Talsverð mikil verðmæti fara í súginn með brottkastinu því að talið er að 

einungis 20-30% af humri, sem hefur harða skel, lifi brottkastið af og nái að 

nýtast í framtíðinni. En talið er að humrar með lina skel lifi frekar brottkastið 

af.
48

 

Hvað er hægt að gera til þess að minnka brottkast? Það væri hægt að fara þá 

leið að stækka möskvana í humartrollinu úr 80 mm í 90 mm. Þó svo að við 

séum að veiða stóran leturhumar gætum við minnkað smáhumarinn talsvert í 

aflanum með þeirri aðgerð. Frakkar fóru þá leið árið 2000 að stækka 

möskvastærð úr 80 mm í 100 mm. Það leiddi til þess að meðalstærðin 

stækkaði það ár sem breytingin átti sér stað en fór svo niður aftur árið eftir. 

Frakkar eru með 35 mm lágmarks skjaldarlengd á þeim leturhumri sem þeir 

hirða sem gæti gefið falska mynd af ástandinu af stærðinni hjá þeim (sjá aftar í 

verkefninu).  

Þróun í humartrollum er líka stór partur af því að bæta aflann og minnka það 

að aukaafli fari alla leið aftur í pokann sem veldur því að leturhumarinn 

brotnar í pokanum. Þó er alltaf verið að reyna að finna nýjar gerðir af 

humartrollum sem á að bæta meðferð aflans í trollinu. Meðhöndlun aflans, frá 

                                                 
45

 Hrafnkell Eiríksson.  2008 
46

 Hrafnkell Eiríksson.  1997 
47

 Reglugerð um humarveiðar nr. 234/2004 
48

 Hrafnkell Eiríksson. 1997 
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því að honum er sturtað um borð og þar til hann er kominn niður í lest, er oft 

mjög ábótavant. Á mörgum skipum er afla sturtað úr pokanum beint í móttöku 

og hann þaðan tíndur í körfur, hellt úr körfunum í þvottavél sem upphaflega 

var hönnuð fyrir þvott á humarhölum og svo hellt úr körfunum niður í lest
49

. 

Þetta sýnir að leturhumarinn getur verið að brotna á mörgum stöðum í ferlinu. 

Það ætti því að vera kappsmál fyrir útgerðir að koma upp búnaði um borð í 

skipum sínum þar sem aflanum væri sturtað í móttöku sem væri full af sjó til 

þess að deyfa höggið sem leturhumarinn verður fyrir við losun úr pokanum. 

Einnig ætti að vera færibandakerfi þar sem leturhumarinn fær að fara óáreittur 

alla leið niður í lest. Kerfið gæti verið lokað að hluta þar sem þvottur færi fram 

með sprautun á sjó ofan og neðan frá þannig að humarinn verði fyrir sem 

minnstu hnjaski. Með þessari aðferð ætti að vera hægt að minnka skelbrot og 

þar af leiðandi brottkast töluvert mikið. 

Mikil verðmæti liggja í því að bæta meðferð aflans því talið er að hvert prósent 

í minna skelbroti myndi auka aflaverðmæti útgerðarinnar um 5 milljónir miðað 

við úthlutað aflamark eins og það var árið 2007 en það var 1800 tonn.
50

 Þannig 

að það er eftir miklu að slægjast. 

                                                 
49

 Bergvin Oddsson. 2008 
50

 Sindri Viðarson.  2008 
51

Hafrannsóknarstofnun.  2007 



Háskólinn á Akureyri                                                        Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
18 

 

Mynd 8: Veiðisvæði leturhumars 2005 
51

 

Á mynd 8 sjást veiðisvæði leturhumarsins árið 2005 og er greinilegt að það eru 

aðallega þrjú svæði sem eru að gefa mestan afla. Er það við Vestmannaeyjar, 

Skeiðarárdýpi og Breiðarmerkurdýpi. Á árinu 2007 var svo mesta veiðin á 

Eldeyjarsvæðinu sem er vestasta humarsvæðið á myndinni.
52

 Þar sem  veiðin 

er mest í hvert skipti er að öllu jöfnu mikill fjöldi skipa í einu á ekki mjög 

stóru svæði. Hlýtur það að hafa í för með sér mikið rask á lífríkinu þegar allur 

flotinn er saman kominn á litlu svæði. Það hlýtur því að koma til greina hvort 

skipta eigi kvótanum upp eftir svæðum, því það getur varla verið gott þegar til 

lengri tíma er litið að stór hluti humarflotans sé allur á sama tíma á litlu svæði í 

einu. Árið 2007 hófust rannsóknir hér við land á stofnerfðafræði leturhumars 

og mun þeim ljúka á árinu 2009. Þessum rannsóknum er ætlað að athuga hvort 

sá leturhumar sem veiðist hér við land sé allur af  sama stofni eða hvort það sé 

mismunandi stofn eftir svæðum.
53

 

 

Veiðistofninn hér við Ísland árið 2007 telur um 16.000 tonn en í honum teljast 

humrar sem hafa náð  6 ára aldri og eldri og er það 15% stærri stofn en 

áætlanir höfðu gert ráð fyrir.
54

 Byggist það aðallega á því hversu sterkir 

árgangar, 1995 til 1997, vega í þyngd og einnig virðist árgangurinn frá 1999 

                                                 
 
52

 Hrafnkell Eiríksson.  2008 
53

 Guðmundur H Gunnarsson.  2008 
54

 Hafrannsóknarstofnun.  2007 
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vera sterkur. Stofninn virðist því hafa verið að stækka jafnt og þétt undanfarin 

ár eftir að hafa verið í sögulegu lágmarki árin 1995 til 2000 vegna versnandi 

nýliðunar og aukinnar sóknar á suðaustursvæðinu.
 55

 Tillaga 

Hafrannsóknarstofnunar fyrir árið 2007/2008 er að hámarksafli humars megi 

ekki fara yfir 1900 tonn svo að stofninn geti haldið áfram að vaxa.
56

 

 

 Tafla 4: Afli á togtíma er mjög breytilegur eftir svæðum og árum 
57

  

  
Jökuldjúp – 
Selvogsleir 

Selvogsbanki - 
Háfadjúp 

Skaftárdjúp - 
Lónsdjúp     

Ár             Alls 

  Tonn Kg/klst Tonn Kg/klst Tonn Kg/klst Tonn Kg/klst 

1998 145 22,2 746 39,1 520 49 1411 38,9 

1999 131 25,5 669 38,2 576 47,9 1376 39,7 

2000 107 25,8 454 38,2 678 64,3 1239 46,6 

2001 258 26,6 296 29,2 866 73,5 1420 44,9 

2002 288 25,6 265 29,9 995 64,8 1548 43,7 

2003 133 30,5 357 32,9 1176 69,9 1666 52,0 

2004 126 16,8 341 25,9 970 58,4 1437 38,5 

2005 218 30,6 953 48,2 860 46,9 2031 44,9 

2006 316 47,6 490 46,4 1069 93,7 1875 65,5 

*2007 1200 93 53 59,1 753 111 2006 97,6 

Tölur eru miðaðar við eitt troll    *Hrafnkell Eiríksson (2008) 

 

Eins og sést í töflu 4 hefur afli á togtíma aukist mjög undanfarin 2 ár ef undan 

er skilið árið 2006 á Selvogsbanka – Háfadjúp, sem gefur okkur vonir um að 

stofninn sé að stækka. Það má velta því fyrir sér hvort þessi aukning á síðustu 

tveimur árum stafi af hlýnun sjávar, það að leturhumarinn sé að stækka hraðar 

við þær aðstæður. Einnig væri rétt að rannsaka hvort verið gæti að einhvers 

konar sýking væri í hafinu, sem gerði það að verkum að leturhumarinn ætti 

erfiðara með að hreyfa sig og væri af þeim sökum mun auðveldara að veiða 

hann. En Skotar lentu í þannig aðstæðum fyrir nokkrum árum.
58

 

                                                 
55

 Hafrannsóknarstofnun.  2007 
56

 Hafrannsóknarstofnun.  2007 
57

 Hafrannsóknarstofnun. 2007 
58

 Guðmundur H Gunnarsson.  2008 
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Mynd 9: Vísitala veiðistofns
59

 

 

Á mynd 9 má sjá að bæði veiðistofninn, sem samanstendur af 6 ára leturhumri 

og eldri, virðist vera í góðu ásigkomulagi og einnig virðist stóri leturhumarinn, 

sem telst vera 10 ára og eldri, vera í sókn. En stóri leturhumarinn er 

verðmætasta sjávartegund á kíló sem Íslendingar veiða, því virðist vera 

nokkuð bjart framundan fyrir sjómenn og útgerðarmenn. 

 

Mynd 10:Tillaga Hafró, heildaraflamark og afli 
60

 

Það sést ágætlega á þessari mynd fyrir ofan að veiðar hafa farið töluvert fram 

úr tillögum Hafró undanfarin 3 ár. 

                                                 
59

 Hafrannsóknarstofnun.  2007 
60

 Upplýsingaveita sjávarútvegsráðuneytisins.  (e.d.)  
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              Mynd 11: Lengdarmæling árið 2005 á öllum humarveiðisvæðum
61

 

Á hverju ári, þegar Hafrannsóknastofnun fer í stofnmælingu leturhumars þar 

sem stofninn er mældur á öllum veiðisvæðum, eru í leiðinni gerðar ítarlegar 

lengdarmælingar. Hefur  Hrafnkell Eiríksson, fiskifræðingur hjá 

Hafrannsóknastofnun, stjórnað þessum rannsóknum. Samkvæmt niðurstöðum 

mælinga, sem gerðar voru árið 2005 (mynd 11), reyndist meðalskjaldarlengd 

vera 46,17 mm sem er svipuð niðurstaða og fengist hafði í rannsóknum 

undanfarinna ára.
62

 Þetta staðfestir það sem margir hafa haldið fram að íslenski 

leturhumarinn er með eina stærstu meðallengd í Norður Atlantshafi. Helsti 

munurinn á okkar veiðum og annarra þjóða er sá að við erum nær eingöngu að 

veiða karldýr en aðrar þjóðir eru að veiða bæði karl- og kvendýr.
 63

 Það skýrist 

af því að á aðalveiðitími okkar er kvendýrið í holu sinni en hlutfallið breytist 

aðeins þegar líður á sumarið. Ef við tökum Breta sem dæmi, þá eru þeir að 

veiða mest allra þjóða af leturhumri og veiða bæði karldýr og kvendýr, 

meðalstærð karldýranna er tæpir 36 mm og kvendýranna um 31,5 mm. Það 

gerir að verkum  að meðallengd á lönduðum leturhumri hjá Bretum er um 34 

mm en aðeins er meira landað af karldýrum. Það segir okkur að við erum að 

veiða um 37% stærri humar en Bretar, en ef við tökum bara karldýrin þá er 

                                                 
61

 Hrafnkell Eiríksson. 2005b 
62

 Hrafnkell Eiríksson. 2008 
63

 Hrafnkell Eiríksson.  2005b 
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munurinn um 28%.  En sjá má mælingar nokkurra annarra þjóða hér aftar í 

þessu verkefni. 

Munurinn verður enn meiri ef við tökum meðalskjaldarlengd á leturhumrum 

sem komu úr humargildrum. En tilraun var gerð í kringum Vestmannaeyjar 

árin 1998-1999.  Útkoman úr þessari tilraun var að um 900 leturhumrar komu í 

gildrurnar og var meðallengd kvendýranna um 46 mm en meðallengd karldýra 

rétt undir 58 mm . Var munurinn í þyngd þó meira áberandi. Voru kvendýrin 

um 59 grömm en karldýrin um 146 grömm.
64

 Hér fyrir neðan má sjá mynd af 

stærðardreifingu aflans sem fékkst í þessum tilraunaveiðum. En miðað við 

þessar niðurstöður er allavega ljóst að gildruveiðum ætti að gefa meiri gaum í 

framtíðinni. 
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Mynd 12: Stærðardreifing afla úr gildruveiðum við Vestmannaeyjar
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 Páll Marvin Jónsson  ofl.  2004 
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 Páll Marvin Jónsson ofl.  2004 
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1.2    Veiðar annarra þjóða á Nephrops norvegicus 

 

Alls eru 22 þjóðir með skráðan afla af Nephrops norvegicus og langstærstur 

hluti veiddur í Norður-Atlantshafi. Var heildarafli á þeirri tegund um 60 

þúsund tonn árið 2005 samkvæmt tölum frá FAO ( mynd 13). En stórauknar 

veiðar Breta undanfarin tvö ár gera það að verkum að nú er veiðin um 80 

þúsund tonn á ári.
66

 Kvóti Breta á fiskveiðiárinu 2008 er rúm 50 þúsund tonn 

og veiða Skotar um 30 þúsund tonn af þeim kvóta.  Það eru einungis sex þjóðir 

sem hafa verið að veiða í kringum 2000 tonn af  Nephrops norvegicus á ári frá 

árinu 1998. Eru Íslendingar eina þjóðin sem er ekki undir kvóta frá 

Evrópusambandinu af þessum sex þjóðum.
 
Svíar, Hollendingar og Spánverjar 

eru hver um sig með um 1000 tonn á ári.
 67

 

Kvóti þeirra þjóða sem stunda humarveiðar er afmarkaður eftir svæðum og er 

mismikill kvóti gefinn út á hverju svæði fyrir sig. (Sjá svæði í viðauka 2)     
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             Mynd 13: Veiðar aflahæstu þjóða á leturhumri 1998-2005 
68
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 Seafish.  2007 
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 FAO  2000 
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 FAO. 2000 
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Mynd 14: Hlutfall veiðiþjóða af Nephrops norvegicus 
69

 

Á  mynd 14 sést að Bretar eru langstærsta veiðiþjóðin á leturhumri í dag í 

Norður-Atlantshafi og eru þeir með um helming aflans. Írar og Frakkar eru 

næstir með svipaðan afla og svo koma Danir, en segja má að þetta séu stóru 

veiðiþjóðirnar á þessari tegund þó að engin þjóð sé að veiða nálægt því magni 

sem Bretar veiða. Aðrar þjóðir eru að veiða talsvert minna magn. Fjallað 

verður aðeins um stærstu veiðiþjóðirnar hér í köflunum á eftir. 

 

1.2.1   Bretland (Skotland, N-Írland, Wales, England)   

 

Bretland er langstærsta veiðiþjóðin á leturhumri í heiminum og voru veiðar 

þeirra á árinu 2006  rétt tæp 41 þúsund tonn samkvæmt opinberum tölum þar í 

landi.
70

 Á undanförnum árum hafa Bretar stóraukið kvóta sinn og veiðar og eru 

árið 2008 með kvóta upp á rúm 50 þúsund tonn. Bretar stunda veiðar á þessum 

svæðum:    Ia, IV, Vb, VI, VII (sjá viðauka). Þeir eru að taka stærsta hluta sinn 

á svæði IV vestan við 2° austlægrar lengdar en á því svæði er  Fladen Ground 

                                                 
69

 FAO.  2000 
70

 Marine and fisheries agency.  2006 
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þar sem miklar veiðar hafa átt sér stað og einnig veiða þeir mikið á svæðum 

Vb og VI.
71

    

Skotar eru langatkvæðamesta veiðiþjóðin innan Bretlands og eru þeir að veiða 

yfir helming af afla Bretlands. Hefur afli þeirra verið í kringum 21-30 þúsund 

tonn á ári undanfarin ár.
72

  Hafa þeir verið að stórauka aflaverðmæti sitt á 

undanförnum árum og var það árið 2006 rúmar 89 milljónir punda (sjá töflur 5 

og 6). Humarinn er veiddur bæði í troll og í gildrur.  Humariðnaðurinn er mjög 

stór grein í Skotlandi, talið að um 5000 sjómenn og 27.000 manns í landi séu 

starfandi í þessari grein.
73

 

Tafla 5: Heildar leturhumarafli og kvóti Breta 2002-2006 
74

 

 

Tonn í þúsundum 

 

2002 2003 2004 2005 2006 

Skotland 21,4 20,6 22,9 25,2 29,6 

England og Wales 2,4 2,7 2,8 3,9 5,5 

Norður Írland 4,6 4,4 4,7 4,7 5,9 

Samtals tonn 28,4 27,7 30,4 33,8 41 

Heildarkvóti 31,306 31,307 33,202 37,355 48,758 

Veiði af heildarkvóta 90,72% 88,48% 91,56% 90,48% 84,09% 

 

 Tafla 6: Heildar leturhumaraflaverðmæti Breta upp úr sjó 2002-2006 
75

  

 

Aflaverðmæti í milljónum punda 

 

2002 2003 2004 2005 2006 

Skotland 56,4 52 57,2 67,9 89,3 

England og Wales 4,8 5,3 5,9 8,4 13,8 

Norður Írland 7,5 6,7 7,2 7,8 11 

Heildarverðmæti 68,7 64 70,3 84,1 114,1 

                                                 
71

 Seafish. 2008 
72

 Scottish executive.   2006 
73

 Martin Hickman.  2007 
74

 Scottish Government.  2007  
75

 Scottish Government.  2007 
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Mynd 15: Afli og aflaverðmæti Breta 2002-2006 
76

 

 

Mynd 15 sýnir hvernig afli og aflaverðmæti Breta hefur hefur aukist jafnt og 

þétt á árunum 2002 til 2006 en þetta er verðmætasta tegundin sem þeir veiða.
77

                                                                                                                

Bretar vinna leturhumarinn mestmegnis í 3 flokka og skiptast þeir þannig að 

halana eru þeir mest að selja á heimamarkað. Heill leturhumar bæði frosinn og 

ferskur fer í útflutning. Svo er þriðji flokkurinn lifandi humar sem einnig fer í 

útflutning.
78
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 Marine and fisheries agency.  2006 
77

 Bannister, C.  2006 
78
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Mynd 16: Markaðir fyrir leturhumar hjá Bretum
79

 

Á mynd 16 sést að Bretar flytja leturhumarinn aðallega til þriggja landa.  Mest 

flytja þeir til Spánar um 6700 tonn. Næstmest er flutt til Ítalíu, um 6000 tonn 

svo kemur Frakkland með 5900 tonn. Rúmlega helmingur aflans, sem þeir 

veiða, fer  á innanlandsmarkað, þá aðallega sem halar. Bretar flytja talsvert 

magn inn af leturhumri sjálfir á ári eða um 2400 tonn, en það magn er talsvert 

meira heldur en heildaraflamark Íslendinga hefur verið á ári undanfarin ár. Sjá 

má hlutfallsskiptinguna af útfluttum afla Breta í viðauka 7.  Það er mjög 

misjafnt eftir svæðum hvaða lágmarksstærðir það eru sem má koma með að 

landi. Svæði IVa skiptist í austur- og vestursvæði (Ices svæði G) og markast 

það við 2° austlægrar lengdar.  Á því svæði veiða Bretar stóran hluta af 

heildarafla sínum og þar er að finna veiðisvæðið Fladen Ground sem hefur 

verið að gefa af sér góðan afla
80

.  

                                                 
79

 Seafood Scotland.  2008 
80
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Mynd 17: Stærðardreifing humra á Fladen Ground
81

 

Árið 2000 var gerð mikil rannsókn á stærð leturhumars á Fladen Ground 

svæðinu (mynd 17).  Meðalskjaldarlengd karldýranna reyndist vera 35,98 mm 

en  meðalskjaldarlengd kvendýrana var 31,48 mm. Gera má ráð fyrir að þessi 

mæling gefi góða mynd af ástandinu á svæðinu þar sem mikið magn var tekið 

og mælt.  Þó að þessi mæling sé gerð á árinu 2000 má gera ráð fyrir að staðan 

sé svipuð í dag vegna mikilla veiða á svæðinu. Bretar hafa stóraukið veiðar 

sínar á þessu svæði og má gera ráð fyrir að hlutfallið í stærð hafi ekki aukist á 

tímabilinu 2000-2008.
82

 

Á því svæði er lágmarks skjaldarlengd 25 mm.  

 

 

 

 

                                                 
81

 Hrafnkell Eiríksson.  2000 
82

 Hrafnkell Eiríksson.  2008 

Alls 5346 tonn 
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1.2.2  Frakkland  

Frakkar eru með næstmestan útgefinn kvóta, um 10.400 tonn á árinu 2008 

samkvæmt tölum frá Evrópusambandinu en það er sami kvóti og árið áður. 

Frakkar hafa verið að auka við kvóta sinn aftur, jafnt og þétt síðustu ár en hann 

var um 7300 tonn árið 2004. Heildarafli Frakka samkvæmt tölum frá FAO 

hefur verið  um 7000 tonn á ári. Frakkar eru aðallega að veiða sinn kvóta á 

svæðum VII og VIII (Sjá viðauka). Gerðar hafa verið rannsóknir á stærð 

humars sem veiðist á svæði VII en því svæði er skipt niður í nokkur svæði, og 

voru stærðarmælingarnar framkvæmdar á svæði VIIg,h. (sjá mynd 18)  Hafa 

þessar mælingar staðið yfir frá árinu 1987. 
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Mynd 18:  Meðalskjaldarlengd af lönduðum afla á svæði VII(g,h) 
83

 

Frakkar eru með lágmarksstærð á þeim humri sem þeir hirða, 35 mm 

skjaldarlengd sem gerir um 11,5 cm í heildarlengd. Þeir settu reglugerð árið 

2000 að lágmarksmöskvastærð yrði 100 mm í humartrollinu. Sést vel á 

myndinni að breyting verður á meðalstærð eftir að möskvastærð var stækkuð 

úr 80 mm í 100 mm.  Veiði á svæði VIIgh hefur verið nokkuð stöðug, um 

4700 tonn á ári undanfarin ár og hafa Frakkar verið að veiða rúmlega helming 

af þeim afla.
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1.2.3   Írland 

Írland er með útgefinn kvóta upp á rúmlega 9500 tonn á árinu 2008 samkvæmt 

tölum frá Evrópusambandinu. Hafa þeir verið að auka kvóta sinn undanfarin ár 

en hann var um 6600 tonn árið 2004. Heildarveiði Íra hefur verið um 7000 

tonn á ári undanfarin ár samkvæmt tölum frá FAO. Írar stunda aðallega veiðar 

á svæði VII, en á því svæði hafa þeir verið að stunda stærðarmælingar ásamt 

Frökkum og eru þær gerðar á svæði VII(g,h) en þeir hafa stundað þessar 

mælingar frá árinu 2002 (mynd 19).  Lágmarkstærð á humri, sem Írar mega 

koma með að landi er misjöfn eftir svæðum en hún er frá 20 mm til 25 mm 

skjaldarlengd.
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Mynd 19: Meðalskjaldarlengd af lönduðum afla á svæði VII(g,h) 
86

 

Írar eru með lágmarks stærð á leturhumri svæði VII(g,h)  sem er 25 mm 

skjaldarlengd eða um 8,5 cm í heildarlengd. Írar leyfa 80 mm möskvastærð á 

þessu svæði og er greinilegt að þeir eru að fá smærri humar heldur en Frakkar 

sem eru með 100 mm möskvastærð hjá sér en báðar þjóðir hafa lágmarkstærð 

á humri 25 mm.  Veiðar Íra á þessu svæði hafa verið frá 1500 tonnum upp í 

2700 tonn á þessu tímabili.
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1.2.4   Danmörk 

Danir eru með kvóta á þremur svæðum IIa, IVa  þar sem þeir mega veiða 1368 

tonn, og á svæði III(abcd) þar sem þeir eru með 3800 tonna kvóta og svæði 

IVa sem er austan við 2° austlægrar lengdar þar sem  þeir eru með 1300 tonna 

kvóta. Þannig að heildarkvóti þeirra er 6468 tonn. Danir hafa verið nokkuð 

stöðugir í afla undanfarin ár og hafa verið að veiða um 5000 tonn á ári til 

ársins 2005 samkvæmt tölum frá FAO. 

Á svæði IIIa sem er Skagerak og Kattegat er lágmarksstærð sem koma má með 

að landi 40 mm skjaldarlengd, og einnig eru þeir með takmarkanir á dagafjölda 

á sjó eftir því hvernig veiðafæri er notað.
88

                                                                       

Á svæði IVa, sem er svæðið við Noreg, eru Danir að veiða um 1000 tonn á ári 

og þar er meðalstærð þeirra mest. Töluvert hærri en við Skagerak og 

Kattegat.
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Mynd 20: Meðalsjaldarlengd á svæði IVa 
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Áhugavert er að bera saman meðalstærð þess afla sem veiðist og þess sem 

komið er með í land. Greinilegt er á mynd 20 að töluverður hluti aflans fer 

aftur í sjóinn sem getur varla talist gott fyrir stofninn. 

                                                 
88
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1.2.5   Miðjarðarhaf og Svartahaf 

 

FAO skiptir veiðisvæðum þannig niður að þessi tvö hafsvæði eru tekin saman 

en engar leturhumarveiðar eru stundaðar í Svartahafi.
91

  Frá árinu 1950 hafa 10 

þjóðir gefið upp afla í Miðjarðarhafi og eru það aðallega Ítalir sem hafa verið 

að veiða að einhverju ráði þarna. Frá árinu 1998 til ársins 2005 hefur  

heildarveiðin verið frá 3500 tonnum á ári upp í að vera 5500 tonn.
92
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Mynd 21: Hlutfall veiðiþjóða í Miðjarðarhafi og Svartahafi 
93

 

Ítalir eru langaflahæsta þjóðin sem stundar  veiðar á þessu svæði eins og sést á 

mynd 21 og hafa að meðaltali verið að veiða um 2500 tonn á ári frá árinu 1998 

en árið 2005 fór veiði þeirra upp í 4500 tonn. Spánverjar hafa verið að veiða 

um 500 tonn á ári og Grikkir 200 – 450 tonn á ári frá árinu 1998 til 2005. 

Aðrar þjóðir hafa gefið upp mun minni afla.
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1.2.6  Samantekt 

 

Hér í töflu 7 má svo sjá hvernig stærðardreifingin skiptist eftir löndum.  Hér er 

það greinilegt að íslenski leturhumarinn er sá stærsti í þessum hópi. Þess ber þó að 

geta að Íslendingar eru nánast einungis að veiða karldýr en hinar þjóðirnar veiða 

kvendýr í mun meira magni. Þar sem karldýrið er töluvert stærra en kvendýrið, 

getur það skýrt þennan stærðarmun að hluta til.  Það eru einungis Danir sem 

komast nálægt okkur í stærð en greinilegt er á þeirra mælingum að mikið af 

aflanum fer aftur í hafið og hlýtur það að hafa mjög slæm áhrif á stofninn því talið 

er að einungis 20 til 30 prósent humra með harða skel lifi brottkastið af.
95

 

Greinilegur munur er á stærð hjá Frökkum og Írum en þeir eru að veiða á sama 

svæði. Bæði eru Frakkar með stærri möskva í sínum trollum og einnig eru 

Frakkar með hærri lágmarkskröfur á landaðan afla heldur en Írar. Ef við tökum 

árið 2005 þá skiptu Frakkar úr 80 mm í 100 mm í sínum trollum á þessu svæði en 

Írar héldu sinni möskvastærð óbreyttri í 80 mm. Er munurinn á þeim núna mjög 

mikill en meðaltal hjá Frökkum er 40,5 mm, bæði kyn, en hjá Írum 31 mm, bæði 

kyn. 

Tafla 7: Lengdarmælingar ýmissa þjóða 

 

 

Stærð  á karli og kerlingu er í millimetrum.  

* 1 troll 70 mm,  2 troll 80 mm
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2.  Markaðir  

Humar er verðmætasta tegund sjávarafurða af Íslandsmiðum ef reiknað er sem 

verð á kíló útfluttra afurða. Humar er aðallega fluttur út heilfrystur eða sem 

frystir halar í skel. Eitthvað er þó um að humarinn sé sendur út öðruvísi 

verkaður, þá mest skelflettur en mest var flutt út af honum árið 2002. Einnig 

hefur hann verið fluttur út ferskur en það er í frekar smáum einingum. Stóri 

leturhumarinn hefur verið okkar verðmætasta afurð á markaði. Miklar 

breytingar hafa átt sér stað á útflutningi humars undanfarna áratugi, fyrir árið 

1988 fór nær öll okkar humarframleiðsla á Bandaríkjamarkað.
97

  Nú er 

útflutningur þangað orðinn innan við 10% af heildarútflutningsmagni. Í dag er 

Spánarmarkaður afgerandi og ræður hann yfir rúmum helmingi af útfluttum 

frystum humarafurðum okkar (sjá mynd 22). Útflutt magn Íslendinga frá árinu 

2001  hefur verið frá 910 tonnum og upp í 1260 tonn. Á árabilinu 2001 til 

2007 hefur aflaverðmæti þessa útflutta magns verið frá  890 milljónum árið 

2004 upp í 1255 milljónir árið 2005.
98

 Að meðaltali hefur útflutningsverðmæti 

verið um 1100 milljónir á þessu árabili. Nánar verður farið í einstaka markaði 

hér á eftir. 
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Mynd 22: Hlutfall útfluts magns eftir löndum 
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Það er greinilegt á mynd 22 að rúmlega helmingur afurða af útfluttum 

leturhumri fer á Spánarmarkað og er hann langstærsti markaður okkar. 

Hollendingar eru með um 15% af útfluttum afurðum okkar, svo virðast hinar 

þjóðirnar skipta restinni nokkuð jafnt á milli sín. Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir 

allt árið heldur frá janúar til nóvember. 
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Mynd 23: Hlutfall útflutningsverðmæta eftir löndum 
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Á mynd 23 sést það greinilega að Spánn er með langmestu aflaverðmætin enda 

er mest selt á þann markað. Það er helst Kanada sem hækkar í verðmæti, 

miðað við magn, en ástæða þess er að þangað eru aðallega seldir frosnir halar 

sem eru dýrari afurð en heill leturhumar.
101

 

Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember. 
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Mynd 24: Heildarafli, útflutt magn og afurðir 
102

                 

Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember.         

Á myndinni hér fyrir ofan sést hvernig útflutt magn er í hlutfalli við heildarafla 

og einnig hvernig leturhumarinn er verkaður áður en hann er sendur út. En 

fyrir árið 2007 vantar inn tvo mánuði í útflutning þannig að 

innanlandsmarkaður er líklega ekki um 900 tonn. Eins og sést á myndinni 

erum við að senda út langmest af frystum leturhumri í skel. Hagstofa gerir ekki 

greinarmun á því hvort leturhumarinn er sendur út heill eða halar þannig að 

það er sett undir sama hatt. Eitthvað hefur verið um það að hann hefur verið 

sendur út skelflettur og náði það hámarki árið 2002 þegar send voru út 360 

tonn af skelflettum leturhumri og fóru um 320 tonn af því á Spánarmarkað.
103

 

Mjög lítið magn er skráð hjá Hagstofunni af ferskum leturhumri en af 

leturhumri í öðrum umbúðum voru send út 45,8 tonn árið 2006.  Er það 

langmesta magn sem sent hefur verið út af þeim flokki á einu ári en ekkert 

hefur verið skráð á þann flokk 2007. 
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2.1  Spánn 

 

Spánn er okkar langstærsti markaður fyrir útfluttan leturhumar og erum við að 

senda rúmlega helming okkar afurða þangað. Mest hafa Íslendingar verið að 

senda til Spánar heilan frosinn leturhumar og hala. Þó var nokkuð sent af 

skelflettum leturhumri á þennan markað og náði það hámarki árið 2002 þegar 

send voru 320 tonn. Ekkert magn hefur verið skráð af skelflettum leturhumri 

frá árinu 2005. Verðið lækkaði samfellt frá árinu 2001 til 2004 en hefur síðan 

farið stighækkandi. 

Spánverjar vilja helst kaupa stóran leturhumar, því ætti íslenski leturhumarinn 

að henta þeim vel því hann er einn sá stærsti sem veiðist.
104
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Mynd 25: Útflutt magn og meðalverð 
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Á mynd 25 sést hvernig magn og meðalverð skiptist eftir árum. 

Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember. 

Sjá má töflu í viðauka 
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2.2  Danmörk 

 

Danmörk hefur verið á meðal okkar stærstu útflutningslanda á leturhumri 

undanfarin ár (mynd 26).  Magnið hefur verið nokkuð rokkandi, frá 250 

tonnum 2002 niður í 55 tonn 2004. Verð í Danmörku hefur farið stighækkandi 

á hverju ári frá 2003 þó mesta stökkið sé á milli áranna 2004 -2005 þar sem 

það fór úr 850 kr/kg í 1132 kr/kg. Lítið magn hefur enn verið skráð á 

Danmörku 2007.  Einungis var fluttur út humar, frystur í skel þar til 2007 að 

byrjað var að senda til Danmerkur frosinn skelflettan leturhumar en verðið 

virðist ekki vera mjög hátt á honum, 3,3 tonn með 593 kr/kg meðalverð á móti 

1179 kr/kg meðalverð á leturhumri, frystum í skel. 
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Mynd 26: Útflutt magn og meðalverð 
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Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember 
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2.3  Holland 

 

Hollendingar hafa eingöngu verið að kaupa frosinn leturhumar í skel og eru 

þeir á meðal stærstu kaupenda að leturhumri af okkur Íslendingum. Voru þeir 

að kaupa um og yfir 200 tonn á árunum 2001 til 2004, svo hrapaði salan á 

árunum 2005 og 2006, þá fór hún í rétt rúm 42 tonn en heldur virðist vera að 

aukast magnið á árinu 2007.                                                                                                                      

Verðið á Hollandsmarkaði hefur verið að stighækka frá árinu 2004, en var þá 

824 kr/kg og komið í 1140 kr/kg árið 2007 eins og mynd 27 sýnir. 
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Mynd 27: Útflutt magn og meðalverð 
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Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember. 

Það að svona mikið magn er sent á Holland gæti stafað af því að seljendur 

geyma  hluta afurðanna í frystigeymslu í Rotterdam til að senda það þaðan til 

annarra landa.
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2.4  Bandaríkin 

 

Magnið sem sent er á Bandaríkin er ekki mjög mikið en verðið sem þeir borga 

er hátt. Frá árinu 2001 höfum við verið að senda á bilinu 29 tonn upp í rúm 94 

tonn eins og sést á mynd 28. Mest hefur verið sent af frystum leturhumri í skel, 

en eitthvað hefur líka verið sent af frystum skelflettum leturhumri. Hefur 

verðið verið frá 1543 kr/kg upp í 2319 kr/kg fyrir frystan humar í skel. Verð á 

skelflettum humri hefur verið aðeins hærra eða frá 2017 kr/kg upp í 3384 

kr/kg. 
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Mynd 28: Útflutt magn og meðalverð 
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Tölurnar frá 2007 ná ekki yfir allt árið heldur frá janúar til nóvember. 
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2.5  Innanlandsmarkaður 

 

 Erfitt er að greina innanlandsneyslu vegna þess að öllum líkindum er nokkuð 

um að afli sé seldur framhjá vigt og kemur hann þá aldrei fram sem opinber 

gögn. Enginn viðmælenda vildi gefa upp hvað keypt var framhjá vigt þó menn 

hafi viðurkennt að slík starfsemi væri stunduð. Þannig að það verður gengið út 

frá því að heildar innanlandsneysla sé landaður afli, mínus útfluttur afli.(sjá 

viðauka 4) 

Ekki verður farið ítarlega í innanlandsneysluna hér heldur verður aðeins 

stiklað á stóru hvað stærstu verslanir og veitingastaðir hafa verið að selja. 
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Mynd 29: Innanlandsneysla á leturhumri 
110,111 

Þess ber að geta að á mynd 29 vantar útflutningstölur nóv-des 2007 og má því 

vænta þess að innanlandsneyslulínan eigi eftir að lækka talsvert. 

Innanlandsneysla hefur aukist talsvert undanfarin ár enda eru fyrirtækin farin 

að bjóða humarinn í góðum neytendaumbúðum. Þar getur almenningur valið 

um nokkar gerðir af verðtegundum, frá fyrsta flokks humri og niður í smátt 

skelbrot í pokum. 

                                                 
110
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Vinnslustöðin Vestmannaeyjum hefur verið að bjóða almenningi upp á fjórar 

gerðir af pakkningum, A humar sem er stærsti og dýrasti flokkurinn, B humar 

sem er næststærsti flokkurinn, skelbrot sem er raðað á bakka og svo skelbrot í 

pokum sem er ódýrasti flokkurinn. Hafa þeir verið að selja sínar afurðir í 

Nóatúni, Krónunni, Hagkaupum, Fjarðarkaupum, Kjarvali og Melabúðinni. 

Var salan hjá þeim á árinu 2007 um 8,2 tonn, þar af seldu þeir mest af 

skelbroti í pokum eða um 40% og næstmest fór af stærsta humrinum um 30% 

af heildarsölunni og svo voru B humarinn og skelbrot á bökkum með sín hvor 

15% af heildinni.
112

 

 Árið 2006 seldi Nettó + Kaskó 25,7 tonn af humri og vilja þeir meina að þetta 

magn hafi náðst með mikilli auglýsingaherferð. Því árið 2007 seldi Nettó + 

Kaskó 17,9 tonn af humarhölum en það ár drógu þeir mikið úr auglýsingum.  

Inni í þessu er bæði blandaður og 1.fl. humar.  Seldu þeir samt mun meira af 

blönduðum humri 2006 og minnkunin er öll á kostnað hans. Allar þeirra 

afurðir eru frá Humarsölunni.
113

   

Könnuð var salan hjá þremur vinsælum humarveitingastöðum. 

Veitingastaðurinn Fjöruborðið, milli Þorlákshafnar og Eyrarbakka, er einna 

stærstur og er hann að selja um 11 tonn af humarhölum á ári.
114

  

Humarhúsið er að selja um 10 tonn af hölum á ári en þeir eiga þann kvóta 

sjálfir og láta þeir humarbát veiða fyrir sig aflann. 
115

 

Veitingastaðurinn Humarhöfnin á Hornafirði var opnaður um mánaðamótin 

júní/júlí 2007 og var salan hjá þeim fram að 1 september um 2 tonn af 

humarhölum á þessum tveimur mánuðum.
116
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2.6  Samantekt  

 

Spánn er okkar langstærsti markaður og hefur hann um helmings 

markaðshlutdeild. Spánverjar vilja helst kaupa stóran leturhumar, því þarf það 

ekki að koma á óvart þó þeir vilji leturhumar frá Íslandi.
117

 Það er spurning 

hvort ekki þyrfti að markaðssetja íslenska leturhumarinn sem þann stærsta í 

sínum flokki, þar sem stærðin skiptir miklu máli í verðmyndun á markaði.   

Það vekur athygli á meðan Bretar eru að senda mikið á Ítalíu og Frakkland, fer 

mjög lítið frá okkur á þessa markaði. Hvort það er vegna þess að markaðurinn 

er mettur á þessum stöðum eða hvort við eigum eftir að markaðssetja okkur 

þar, veit ég ekki. Þó virðist sem að Frakkar vilji frekar aðeins smærri 

leturhumar og því ætti að vera möguleiki á að senda smærri flokkana 

þangað.
118

  

Meðalverð á Spánarmarkaði undanfarin ár hefur verið frá rúmum 900 kr/kg 

upp í tæpar 1100 kr/kg á þeim afurðum sem við sendum þangað.
119

  En 

meðalverð á lifandi humri á Spánarmarkaði hefur verið um 30 pund á kílóið 

sem gerir um 4200 kr/kg íslenskar (1 pund = 140 kr/ísl) sem er umtalsverð 

hækkun.
120

     

En til að þetta geti orðið að veruleika þá þurfum við að taka allan ferilinn í 

gegn hjá okkur, allt frá veiðum til vinnslu. Það má segja að öll keðjan sé undir, 

veiðar, vinnsla, geymsla, pökkun, merkingar og markaður.  

Það eru mikil verðmæti í því að senda leturhumarinn lifandi úr landi og er það 

því verðugt verkefni fyrir stjórnendur fyrirtækja að skoða þennan valkost vel 

og vandlega. 
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3.  Aðrar tegundir 

 

Í dag er verið að veiða yfir 230 þúsund tonn af öllum humartegundum í 

heiminum.
121

 Það er vitað af 149 tegundum af humri sem veiðast víðs vegar 

um heiminn.
122

 En á lista hjá FAO, sem er Matvæla og landbúnaðarstofnum 

Sameinuðu þjóðanna, eru einungis 34 tegundir sem þeir halda lista yfir. Þó má 

segja að það séu þrjár tegundir sem halda uppi þessum veiðum. Af einstökum 

tegundum er mest veitt af ameríska humrinum (Homarus americanus) sem 

árlega eru veidd rúm 80 þúsund tonn.
123

 Leturhumarinn (Nephrops norvegicus) 

kemur svo næstur með á bilinu 60 til 80 þúsund tonn á ári en veiðar af þeirri 

tegund hafa aukist mikið undanfarin tvö ár.
124

 Þriðja mest veidda tegundin er  

karabía svipuhumarinn (Panulirus argus) og hefur veiði á þeirri tegund verið á 

bilinu 35 til 40 þúsund tonn á ári.
125

              

Helsti munurinn sem er á svipuhumrinum og hinum tveimur tegundunum er að 

í stað tveggja gripklóa sem standa fram úr leturhumrinum og ameríska 

humrinum er svipuhumarinn með tvær svipur sem standa aftur með honum.  

Má sjá myndir af þessum tegundum hér aftar.  
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Mynd 30: Hlutfall magns eftir tegundum 126 

Á myndinni hér fyrir ofan má sjá hvernig veiðar skiptast hlutfallslega á milli 

tegunda og nokkuð greinilegt að ameríski humarinn og leturhumarinn eru í 

nokkurri sérstöðu hvað veiðar varðar. Heildarveiði í tonnum á neðri myndinni. 
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Mynd 31: Alheimsveiði á humartegundum
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3.1   American lobster (Homarus americanus) 

 

Mynd 32: Homarus americanus 
128

 

Ameríski humarinn, sem hefur fræðiheitið Homarus americanus, er mest 

veidda humartegund í heimi og er því eitt mikilvægasta krabbadýr sem veitt er 

í heiminum. Hann er eingöngu veiddur í Norðvestur-Atlantshafi, er 

algengastur á    4 - 50 metra dýpi og lifir á hörðum botni, hvort sem það er 

harður leirbotn eða hraunbotn. Hámarkslengd hans er um 65 cm þó er hann 

algengastur í kringum 25 cm. Hann hefur stórar klær og er grænsvartur eða 

rauðbrúnn, einstaka sinnum rauður, blár eða gulur.
129

 Humarinn er aðallega 

veiddur í gildrur þó eitthvað hafi verið veitt af honum í troll á suðursvæðinu.                                                                                            

Humarinn er dýrasta sjávarafurð Kanada, útflutningsverðmæti upp á 1 milljarð 

kanadískra dollara  á ári og er fluttur til 55 landa.
130

                                                 

Á markaði er humarinn seldur lifandi, ferskur og niðursoðinn
131

                    

Stærsti humar sem veiðst hefur af þessari tegund var 106 cm og 20,1 kíló.
132
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Mynd 33: Útbreiðslusvæði Homarus americanus 
133

 

 

 

Það eru aðallega Kanadamenn og Bandaríkjamenn sem veiða þessa tegund og 

hefur meðalveiðin undanfarin ár verið í kringum 80 þúsund tonn á ári. 

Útbreiðslusvæði hans er í Vestur–Atlantshafi og nær frá Nýfundnalandi í 

Kanada og suður til Norður-Karolínu í Bandaríkjunum.  

 

 

Mynd 34: Alheimsveiðar á Homarus americanus 
134
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3.2   Caribbean spiny lobster (Panulirus argus) 

 

Mynd 35: Panulirus argus 
135

 

Karíbahumarinn er af svipuhumrategund en svipuhumrar eru ólíkir öðrum 

humrum að því leyti að þeir hafa ekki griptangir.  Karíbasvipuhumar Panulirus 

argus lifir á grunnu vatni og niður á um 90 metra dýpi, finnst á grófu hrauni og 

rifjum, og á þeim stöðum sem veita þeim skjól. Kvenhumarinn fer á dýpri sjó á 

haustin til að hrygna. Hámarkslengd er um 45 cm en meðallengd er um 20 cm. 

Hann er aðallega veiddur í gildrur en einnig veiddur í troll og handtíndur. 

Hann er aðallega seldur á mörkuðum sem frosnir halar eða niðursoðinn í 

dósum.
136

 

Til að gefa hugmynd um hvað þetta er verðmæt tegund, þá var aflaverðmæti 

Karíbasvipuhumarsins á Kúbu um 70 milljónir dollara á ári á tímabilinu 2000 

til 2004 en Kúbverjar eru á meðal stærstu veiðiþjóða í þessari tegund.
137

 Á því 

tímabili voru þeir að veiða frá  rúmum 5 þúsund tonnum upp í 8 þúsund 

tonn.
138

  Á Kúbu starfa við greinina rúmlega 9 þúsund manns.
139
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Mynd 36: Útbreiðslusvæði Panulirus argus 
140

 

Útbreiðslusvæði er frá austurströnd Bandaríkjana og niður til Brasilíu, í öllum 

Mexikóflóa og í Karabíska hafinu. Þá eru heimildir fyrir því að hann hafi 

fundist við vesturströnd Afríku.
141

 

 
 

Mynd 37: Alheimsveiðar á Panulirus argus 142 

Alls voru 24 þjóðir sem gáfu upp afla á þessu tímabili en þrjár þjóðir eru með 

mestan afla undanfarin ár, það eru Bahamaeyjar, Brasilía og Kúba sem eru að 

veiða frá rúmum 5000 tonnum til 9000 tonna á ári. Meðalveiði hefur verið á 

milli 30-40 þúsund tonn á ári eins og sést á mynd 37. 
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3.3   Australian spiny lobster (Panulirus cygnus) 

 

 

Mynd 38: Panulirus cygnus 
143

 

Ástralski svipuhumarinn er einnig kallaður vestur-ástralski svipuhumarinn því 

hann veiðist eingöngu við vesturströnd Ástralíu. 

Ástralski svipuhumarinn er frá því að vera fölleitur upp í að vera purpurabrúnn 

á  litinn og finnst frá yfirborði og alveg niður á 120 metra dýpi. 

Hámarksskjaldarlengd hans er um 14 cm en að meðaltali er hann á milli 8 og 

10 cm. Heildarlengd hans getur farið upp í um 40 cm. Hann ferðast um á 

nóttunni og felur sig á daginn í grjótsprungum og kóral. Fæða hans er mjög 

fjölbreytt því hann étur nánast allt sem að kjafti kemur.
144

 Árið 2005 var 

ástralski svipuhumarinn verðmætasta einstaka sjávardýrategundin í Ástralíu 

með um 20% af heildaraflaverðmæti. Salan var um 300-400 milljónir ástralska 

dala á ári í útflutningstekjur, en hann er fluttur út til Tævan, Japans, Hong 

Kong, Kína og Bandaríkjanna, og einnig hafa verið að opnast nýir markaðir í 

Evrópu fyrir þessa tegund. Veiðitímabilið er frá nóvember og út maí.
145
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Mynd 39: Útbreiðslusvæði Panulirus cygnus 

146
 

 

 
 

Mynd 40: Alheimsveiðar á Panulirus cygnus 
147

 

  
Búsvæði hans eru einskorðuð við vesturströnd Ástralíu eins og sést á mynd 39 

og það eru eingöngu Ástralir sem eru skráðir með afla á þessa tegund hjá FAO. 

Frá árinu 1998 hafa þeir verið að veiða á bilinu 9-14 þúsund tonn á ári. Er 

hann einungis veiddur í gildrur og er lágmarkstærð sem má hirða af honum 7,5 

cm að skjaldarlengd.
 148
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3.4   European lobster (Homarus gammarus)  

 

Mynd 41: Homarus gammarus 
149

 

Evrópski humarinn, eða Homarus gammarus, er blásvartur á lit með stórar 

klær, og er mjög líkur ameríska humrinum, Homarus americanus, í útliti. 

Hann er að jafnaði í kringum 30 cm á lengd og um 1 kíló á þyngd, en stærstur 

verður hann um 75 cm og 4 kíló. Hann finnst allt frá mjög grunnum sjó og 

sjaldan mikið dýpra en 40 metra, heldur sig aðallega á grýttum botni og er 

mjög viðkvæmur fyrir hitabreytingum. Hann étur ekki ef hitinn fer undir 5°C 

og hitinn má ekki fara yfir 22°C þá drepst hann. Hrygning á sér stað á sumrin 

og verður að eiga sér stað í sjó sem er yfir 15°C. Útbreiðsla hans er frá 

Norður-Noregi og suður til Miðjarðarhafsins eins og sést á mynd 42. Hann 

étur aðallega ýmis botndýr, hræ og minni humar.
150

 

Evrópski humarinn er mjög dýr vara, það er ekki veitt mikið af honum en 

útflutningstekjur Bretlands á árunum 2002-2004  voru í kringum 10 -12 

milljónir punda á ári.
151

 Stærsti humar, sem veiðst hefur af þessari tegund, var 

126 cm og var 9,3 kíló að þyngd, hann var veiddur árið 1931 við Bretland.
152
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Mynd 42: Útbreiðslusvæði  Homarus gammarus 
153

    

 

 

Mynd 43: Alheimsveiðar á Homarus gammarus 
154

 

Það voru 22 lönd sem gáfu upp afla á Homarus gammarus á þessu tímabili en 

þar eru Bretar langstærstir eins og sést á mynd 43 og þeir einu sem eru að 

veiða yfir þúsund tonn á ári, og eru þeir með rúmlega helming ársaflans í 

þessari tegund. Þessi tegund er einungis veidd í gildrur. 

 

 

                                                 
153

 Holthuis. 1991 
154

 FAO.  2000 



Háskólinn á Akureyri                                                        Viðskipta- og raunvísindadeild 

 
54 

4.  Veiðar og vinnsla 

 

Veiðar á leturhumri hafa verið með svipuðu sniði í langan tíma.  Helsta 

breytingin er að bátarnir hafa verið að stækka og þá veiðarfærin líka. Nú 

er orðið algengt að humarbátar dragi tvö troll á eftir sér en áður fyrr voru 

þeir aðallega með eitt troll. Íslendingar hafa ekki gefið gildruveiðum 

mikinn gaum en það gæti orðið næsta breyting sem á sér stað á þessum 

veiðiskap ef áhugi verður fyrir að reyna að flytja leturhumarinn lifandi á 

markað. Sá markaður virðist vera að fara stækkandi og áhuginn að 

aukast enda er borgað mun hærra verð fyrir lifandi leturhumar og hefur 

verð verið að meðaltali um 30 pund fyrir kílóið á markaði á Spáni.
155

 

Þannig að eftir miklu er að slægjast í þeim efnum. 

 

Vinnsluaðferðir við leturhumar hafa verið með svipuðu sniði undanfarin 

ár, óskemmdum humri er pakkað heilum og hann frystur, og sá humar 

sem hefur orðið fyrir einhverju hnjaski er slitinn, hölunum pakkað og 

þeir síðan frystir. Leturhumarinn hefur líka verið fluttur út ferskur og 

einnig hefur hann verið skelflettur bæði fyrir innanlandsmarkað og 

útflutning. Eitthvað er um það að framhluti leturhumarsins, sem fellur 

til, sé nýttur þegar hann er slitinn og er það þá aðallega notað í að búa til 

krafta í súpur og sósur.
156
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4.1  Veiðar 

 

Hér áður fyrr voru veiðarnar að mestu stundaðar á opnum bátum 30 - 60 brl. 

með 150 -300 hestafla vélum. Eftir 1990 var farið að stunda þessar veiðar á 

stærri og öflugri bátum.
157

 Í dag eru fáir litlir bátar eftir á þessum veiðum. Eru 

minni bátarnir flestir með eitt troll en stærri bátarnir eru orðnir flestir með tvö 

troll sem þeir draga á eftir sér.
158

                                                                        

Nú mega bátar, sem eru 300 brúttólestir og minni og með aðalvél sem er 740 

kílówött eða minni, stunda humarveiðar í landhelgi Íslands. (sjá viðauka 1)       

Við veiðarnar eru  notuð fótreipistroll, er lágmarksmöskvastærð 80 mm og eru 

notaðir frekar litlir og léttir hlerar. Stærri bátarnir, sem draga tvö troll, eru með 

þungt lóð sem tengir trollin saman og hefur einnig þann tilgang að halda 

vörpunni við botninn.
159

                                                                               

Toghraði á humarveiðum er gjarnan mjög lítill, á bilinu 2 til 3 sjómílur og er 

togtími mjög misjafn, getur verið frá 1 klukkutíma og upp í 6 klukkutíma og 

miðast það við hvernig aflabrögðin eru. Meiri hætta er á að leturhumarinn 

verði fyrir hnjaski þegar dregið er lengur, einnig getur hann skemmst þegar um 

stór höl er að ræða eða ef að grjót lendir inni í pokanum.
160

                                                                 

Mjög misjafnt er hversu lengi bátarnir eru á sjó í einu en að jafnaði tekur hver 

túr á bilinu einn til fjóra daga.
161

 Það er mjög brýnt mál að fyrirtæki fari að 

rannsaka  hvort ekki sé rétt að stækka möskvastærð í humartrollum í þeim 

tilgangi að reyna að veiða stærri humar. Með því einu að fara að veiða 100 

gramma leturhumar að meðaltali úr 70 grömmum, værum við að flytja 

leturhumarinn upp um einn flokk. Með því værum við að auka aflaverðmæti 

okkar um 1,5  til 2 evrur á kíló.
162

  Samkvæmt útreikningum sem gerðir hafa 

verið með að stækka möskvann úr 80 mm í 90 mm ætti að afli á togtíma að 

dragast saman í nokkur ár þar sem meira smýgur í gegnum möskvana. En til 
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langs tíma ætti það að verða okkur til hagnaðar og myndum við þá að sjá 

stærri leturhumar sem væri að koma að landi.
163

 

 

4.2  Vinnsla 

 

Þar sem vinnsla á leturhumri er mjög svipuð hjá þeim fyrirtækjum sem vinna 

hann læt ég fylgja hér vinnsluferlið eins og það á sér stað í Vinnslustöðinni í 

Vestmannaeyjum. En vinnsla á heilum leturhumri hófst ekki að ráði hér á landi 

fyrr en árið 1988, fyrir það hafði hann að mestu verið slitinn og hölunum 

pakkað.
164

 

Vinnsluferill humars í VSV 

Eftir löndun og vigtun er humarinn móttekinn beint inn í kæli þar sem fer fram 

skynmat á hráefninu.                                                                                              

Frá móttöku og fram að vinnslu er humarinn geymdur í kæli við 0-4°C                   

Í vinnslu er byrjað á að sturta hráefninu úr körunum í þvottakar þar sem ís er 

skilinn frá og hráefnið er skolað. Þaðan fer humarinn á breitt band þar sem 

gæðaflokkun fer fram. Þar er tíndur frá humar sem er skemmdur þ.e.a.s. humar 

sem þarf að slíta og frysta sem hala. Heili humarinn heldur áfram á bandinu og 

er raðað á flokkara. Skemmdi humarinn er tekinn frá og halinn slitinn frá 

hausnum. Á flokkaranum er heili humarinn flokkaður eftir þyngd, allt upp í 8 

þyngdarflokka. 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5                                                                                        

Halarnir eru líka flokkaðir eftir þyngd og síðan flokkaðir í A, B og 

skelbrotsgæði  A – gæði: 7-9 stk/lbs, 9-12, 12-15, 15-18, 18-24, 24-30                                          

B – gæði: 7-9 stk/lbs, 9-12, 12-15, 15-18, 18-24, 24-30                                     

Skelbrot, yfirleitt flokkað í stórt og smátt skelbrot (-20g og +20g)                     

Eftir flokkun er heila humrinum raðað í frauðplastsöskjur, öskjunum svo raðað 

á grindur og grindurnar keyrðar inn í blástursfrysti. Þegar humarinn er frystur 

er hann tekinn út og íshúðaður. Eftir íshúðun er öskjunum lokað, þær merktar 

og þeim raðað á bretti. Varan er svo keyrð inn í frysti og geymd fram að 
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útskipun. Halarnir eru pönnufrystir í lokuðum öskjum. Eftir frystingu er 

öskjunum raðað í kassa, 5 eða 6 saman og kössunum raðað á bretti. Varan er 

svo geymd í frystigeymslu fram að útskipun.
165

 

 

 

 

4.2.1  Vinnsla eftir útflutningsafurðum 

 

Leturhumrinum er skipt niður í 5 tollaflokka sem skiptast þannig, frystur 

humar í skel, frystur svipuhumar, frystur skelflettur humar, ferskur humar og 

humar í öðrum umbúðum. En frystur humar í skel og frystur svipuhumar telst 

vera sami flokkur.
166

 Eru þeir því teknir saman í töflu 8. 

 

Tafla 8:  Magn útfluttnings eftir afurðum
167

 

 

Í töflu 8 má sjá hvernig magn útflutnings skiptist eftir afurðum. Hagstofa gerir 

ekki greinarmun þegar talað er um frystan í skel, hvort um er að ræða frosinn 

heilan leturhumar eða frosna hala en langmest er flutt út af þeim afurðum. 

Tölur 2007 jan-nóv. 
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Tafla 9: Meðalverð á útflutningsafurðum 
168

 

 

Í töflu 9 má meðalverð á hverri afurð fyrir sig eftir árum. Verð á frystum 

humri í skel fór lækkandi frá árinu 2001 til 2004 en hefur farið stöðugt 

hækkandi síðan. Lítið magn er á bakvið frystan skelflettan árið 2006, ekki 

nema 2,6 tonn en verðið er mjög hátt.                                                                                                         

Tölur 2007 jan-nóv. 

 

Tafla 10: Algengt verð á kíló hjá humarbát 
169

 

 
 

 
Hér í töflunni fyrir ofan má sjá algengt kílóverð hjá hefðbundnum humarbát. 

Eins og sést í töflunni er fyrsti flokkur að gefa rúmlega tvöfalt meira verðmæti 

heldur en annar flokkur, því er það mikilvægt að koma með sem stærstan 

leturhumar að landi. 
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4.3  Verkunarstaðir leturhumars 

 

Afli eftir verkunarstöðum hefur breyst gríðarlega á undanförnum árum og má 

segja að leturhumar sé einungis orðin verkaður á fjórum stöðum á landinu. 

Þorlákshöfn virðist vera í nokkrum sérflokki en svo koma Hornafjörður og 

Vestmannaeyjar og að lokum Grindavík. Einungis voru verkuð 2% af aflanum 

á öðrum stöðum 1998 - 2006 en á árunum 1988 – 1997 voru það 27% eins og 

sést á myndum 44 og 45. 

 

Mynd 44: Hlutfall afla eftir verkunarstöðum 
170

 

Hér á mynd 45 má sjá hvernig afli eftir verkunarstöðum var árin 1988 - 1997 

 

Mynd 45: Hlutfall afla eftir verkunarstöðum 1988-1997 
171
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Tafla 11: Afli í tonnum eftir verkunarstöðum 1998-2006 
172

 

 

Hér í töflunni fyrir ofan má sjá hvernig aflinn hefur skipst á verkunarstaðina 

eftir tonnum og er það greinilegt að leturhumaraflinn er að fara lítið annað en á 

þessa fjóra staði.  
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5. Umræður 

 

Lagt var af stað með verkefnið til þess að skoða hvaða þjóðir væru að veiða 

leturhumar, hvaða stærðir það eru  og hvert þeir að selja sínar afurðir. Einnig 

var kannað hvort leturhumarinn ætti sér samkeppnistegund á markaði.  Byggt á 

þessu var bent á þau sóknarfæri  sem Íslendingum bjóðast til að auka sitt 

aflaverðmæti. Verða hér dregnar saman helstu upplýsingar úr verkefninu. 

Heildarveiði í heiminum af leturhumri er í kringum 80 þúsund tonn á ári og 

þar af eru Bretar með helming, Frakkar og Írar koma svo þar á eftir með um 7 

þúsund tonn hvor.  Einungis sex þjóðir veiða um 2000 tonn og yfir, 

fyrrgreindar þrjár þjóðir, svo og Íslendingar, Danir og Ítalir.  

Stærð humarsins, sem er verið að veiða, er mismunandi. Íslendingar veiða 

stærsta humarinn með meðalskjaldarlengd upp á rúma 46 mm en Írar með þá 

minnstu eða um 31 mm skjaldarlengd.  

Hvað markaði varðar þá var einungis skoðað hvert Bretar eru að senda sinn 

afla þar sem þeir eru með svo miklu meira magn en aðrar þjóðir. 

Aðalútflutningslönd Breta eru Spánn, Ítalía og Frakkland og fara um 6000 

tonn til hvers lands. 

Þegar farið var að skoða hvort leturhumarinn ætti í einhverri beinni samkeppni 

við aðrar tegundir, var það niðurstaða höfundar að það væri ólíklegt, heldur 

væri leturhumarinn meira í samkeppni við sjálfan sig á markaði. Höfundur 

byggir niðurstöður sínar á því að leturhumarinn er töluvert minni en hinar 

tegundirnar sem skoðaðar voru og er það jafnvel álit margra að telja hann ekki 

með hinum humartegundunum.  En telja má þó að þar sem markaður er fyrir 

eina humartegund, ætti að vera meiri möguleiki á að hliðarmarkaður sé fyrir 

aðra tegund og það væri kostur sem menn ættu að skoða betur. Benda má á að 

hæsta verðið er borgað fyrir stærsta leturhumarinn og þar ættu Íslendingar því 

að standa nokkuð vel að vígi. 

Hvar liggja okkar sóknarfæri? Höfundur telur að til að gera sem mest úr þeim 

kvóta sem úthlutað er hér á landi séu nokkrar leiðir færar.  
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Humarveiðar eru leyfðar á tímabilinu 15. mars til 30. september.  Erum við því 

takmarkaðir að því leyti. 

Eins og  staðan er í dag er leturhumarinn einungis veiddur í humartroll hér við 

Ísland.  Þótt við séum að veiða stærsta leturhumarinn, má reyna að gera betur. 

Eitt ráð væri að stækka möskvana úr 80 mm í 90 mm.  Þó að einhver minnkun 

verði á aflabrögðum á togtíma, kannski fyrstu árin þá gæti hagnaðurinn til 

langtíma verið mikill. Með þessu móti gæti meðalskjaldarlengdin farið upp í 

um 50 mm en mikil verðmæti eru í húfi fyrir hvern flokk sem leturhumarinn 

fer ofar. 

Það hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að langstærsti leturhumarinn 

veiðist í gildrur og er verðugt verkefni að hefja tilraunir með þær aftur. Hægt 

væri að byrja á því að leyfa gildruveiðar yfir þann tíma sem humartroll er ekki 

leyft, þannig gætum við boðið þessa vöru allt árið sem jafnframt væri ein besta 

varan á markaðnum. 

Annar kostur við gildruveiðarnar er að þær opna fyrir þann möguleika að flytja 

leturhumarinn lifandi á markað, en það er markaður sem lítið hefur verið 

reyndur hér á landi en gefur langmestu verðmætin.  

Gildruveiðarnar ættu einnig að fara betur með þessa takmörkuðu auðlind okkar 

að því leyti að í síður koma kvendýr með egg undir hala eða gúmmíhumar en 

hvoru tveggja er hent fyrir borð aftur á togbátunum. 
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Viðauki 1 

Reglugerð um humarveiðar 

nr. 234, 8. mars 2004, 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til veiða með humarvörpu. 

Humarveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eru aðeins heimilar fiskiskipum sem 

eru 300 brl. og minni enda séu þau búin 740 kílówatta aðalvél eða minni. 

Heimild til veiða er bundin því skilyrði að fiskiskip hafi aflamark í humri. 

2. gr. 

Aðeins er fiskiskipum, sbr. 1. gr. heimilt að stunda humarveiðar á tímabilinu 

15. mars til 30. september á eftirgreindum svæðum: 

Svæði 1: Lónsdýpi 

Svæði 2: Hornafjarðardýpi 

Svæði 3: Breiðamerkurdýpi 

Svæði 4: Meðallandsbugur 

Svæði 5: Eyjasvæði 

Svæði 6: Grindavíkursvæði 

Svæði 7: Eldeyjarsvæði 

Svæði 8: Jökuldýpi 

3 .gr. 

Slitinn humar 6-10 g að þyngd og óslitinn 20-33 g að þyngd, telst ekki með til 

aflamarks, enda fari hlutfall þess stærðarflokks ekki yfir 10% af humarafla 

skipsins í veiðiferð. 

Löggiltur vigtarmaður staðfesti á vigtarnótu magn og hlutfall slitins og óslitins 

humars í ofangreindum stærðarflokki í afla hverrar veiðiferðar. Liggi slík 

staðfesting ekki fyrir telst humarinn að fullu metinn til aflamarks. 
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Þegar umreikna skal slitinn humar yfir í óslitinn skal margfalda vegið magn 

humarhala með 3,25. Þegar umreikna skal óslitinn humar yfir í slitinn skal 

deila í vegið magn óslitins humars með 3,25. 

 

4. gr. 

Lágmarksmöskvastærð í netþaki humarvörpu skal vera 135 mm en 80 mm í 

öðrum hlutum vörpunnar. Auk þess er skylt að hafa tvö ferhyrnd netstykki á 

legg úr a.m.k. 200 mm riðli á efra byrði belgs vörpunnar. Fremra netstykkið 

skal vera a.m.k. 4 m að lengd og skal því komið fyrir fremst á efra byrði 

vörpunnar fyrir aftan netþak. Afturhorn netstykkisins skal festa ekki fjær 

hliðarleisum en nemur 20 möskvum. Aftara netstykkið skal vera a.m.k. 2 m að 

lengd og skal það staðsett u.þ.b. 2 m aftan við aftari rönd fremra netstykkisins. 

Afturhorn netstykkisins skal festa ekki fjær hliðarleisum en nemur 20 

möskvum. Netstykki þessi skulu fest þannig að hver leggur stykkisins sé festur 

á móti 5 upptökum efra byrðisins. 

Óheimilt er að nota nokkurn þann útbúnað sem þrengir, herpir eða lokar á 

nokkurn hátt möskvum eða umbúnaði af nokkru tagi til þess að koma í veg 

fyrir rennsli afla aftur í poka eða net eða annað til þéttingar poka að aftan. Þó 

er heimilt að festa undir pokann net, allt að 9 m að lengd, með 135 mm 

möskvastærð til þess að koma í veg fyrir slit. 

5. gr. 

Á humarveiðum skal óheimilt að hafa önnur veiðarfæri en humarvörpur um 

borð í veiðiskipinu. Óheimilt er að stunda botnfiskveiðar með humarvörpu. 

6. gr. 

Skylt er að hirða allan humar og fiskafla, sem fiskiskip fær í humarvörpu og 

reiknast fiskafli til botnfiskaflamarks skipsins. Skal botnfiski haldið 

aðgreindum eftir tegundum og hann veginn á löndunarstað skv. ákvæðum 

reglugerðar nr. 522/1998, um vigtun sjávarafla. 

Óheimilt er að frysta humar um borð í veiðiskipi. 

 

7. gr. 

Heimilt er hverju skipi að flytja allt að 20% af aflamarki sínu í humri frá 

yfirstandandi fiskveiðiári til þess næsta. Varðandi framsal aflamarks vísast til 

12. gr. laga nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða. 
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8. gr. 

Skipstjórum er skylt að halda afladagbækur, sem Fiskistofa leggur til, sbr. 

reglugerð nr. 303/1999, um afladagbækur 

 

9. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. lögum nr. 38, 15. maí 1990, 

um stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með 

síðari breytingum. 

Fiskistofa skal svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fyrir brot gegn 

reglugerð þessari, sbr. lög nr. 57, 3. júní 1996 um umgengni um nytjastofna 

sjávar. 

10. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um 

stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar til 

þess að öðlast gildi 15. mars 2004 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 278, 26. mars 2002, 

um humarveiðar. 

  

  

Sjávarútvegsráðuneytið 8. mars 2004. 
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REGLUGERÐ 

nr. 408, 13. maí 2004, 

um breytingu á reglugerð 

nr. 234, 8. mars 2004, um humarveiðar. 

1. gr. 

Á eftir 1. mgr. 4. gr. bætist ný mgr. sem orðast svo: Sé notuð tveggja belgja 

humarvarpa skal tveimur ferhyrndum netstykkjunum hnýttum á legg komið 

fyrir í hvorum belg vörpunnar sömu stærðar og þau fest eins og kveðið er á um 

í 1. mgr. Þó skal aftara innra horn fremri netstykkjanna festa ekki fjær miðleisi 

en nemur 40 möskvum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um 

stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar til 

þess að öðlast þegar gildi. 

REGLUGERÐ 

nr. 464, 28. maí 2004, 

um breytingu á reglugerð 

nr. 234, 8. mars 2004, um humarveiðar. 

1. gr. 

Á svæði 1: Lónsdýpi í 2. gr. reglugerðarinnar kemur nýr tl. á eftir 3. tl. sem 

verður 4. tl. og orðist svo: 64°08' 00 N -14°50' 00 V. Síðari tl. breytist í 

samræmi við það. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um 

stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi 

Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar til 

þess að öðlast þegar gildi. 

  

Sjávarútvegsráðuneyti 28. maí 2004. 
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Viðauki 2 

Veiðisvæði í N-Atlantshafi 

 

 

Mynd 46: ICES fiskveiðisvæði
173
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 Fishonline. 2007 
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Viðauki 3 

Kvóti Evrópusambandsins eftir svæðum í Norður-

Atlantshafi 2008 

 

 

Mynd 47: Kvóti á leturhumri hjá Evrópusambandinu
174
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 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/maps/tac2008_en_fr_es_pt.pdf 
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 Viðauki 4 

Útflutt magn og meðalverð til helstu útflutningslanda 

Gögn Hagstofa Íslands 

 

Spánn 

 

 

*Árin 2004 til 2006  eru skráð 22,1 tonn af humri í öðrum umbúðum og 

meðalverð 955 kr/kg 

 

Danmörk 
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Holland 

 

Árið 2006 voru flutt út 24,8 tonn af humri í öðrum umbúðum fyrir 27,8 

milljónir. 

 

 

Bandaríkin 

 

 

*2004 var gefið upp 2,8 tonn af svipuhumri á 1354 kr/kg sem á að vera frystur 

í skel því var fundið út meðalverð á þeim saman. Frystur í skel var 24 tonn, 

meðalverð 1959 kr/kg. 
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Mynd 48: Meðalverð á útfluttum afurðum175 

 

 

Innanlandsmarkaður 
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 Hagstofan (e.d.b) 
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Viðauki 5 

Útflutningur til einstakra landa og heildaraflaverðmæti  

 

 

 

 Heildarútflutningur og verðmæti 2001-2007
176
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 Hagstofan  (e.d.b) 
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Viðauki 5  

Verðmætatöflur frá Bretlandi 
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Viðauki 6 

Veiðar helstu tegunda í tonnum 1998 – 2005  

FAO 

Homarus americanus 

 

Homarus gammarus 
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Panulirus argus 

 

 

Panulirus cygnus 
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Nephrops Norvegicus 
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Viðauki 7 

Hlutfall útflutts leturhumars frá Bretlandi 

 

 

 

Mynd:49 Heildarútflutningur Breta á leturhumri 2006
177
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 http://www.seafoodtraining.org 
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Viðauki 8 

Verð á ýmsum tegundum af humri 

Verðskrá frá http://www.globefish.org/dynamisk.php4?id=4406 

 

 

 1oz = 28,35 grömm 
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Viðauki 9 

Virðiskeðja leturhumars hjá Bretum árið 2002 

 

 

Virðiskeðja leturhumars
178
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 Seafish. 2008 


