


  



Samningur um trúnað 
 

 
Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst og Nýskel ehf. gera með sér samning um meðferð 

trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við vinnslu BS verkefnis 

Viðskiptaáætlun fyrir Nýskel ehf., sem unnið er sumarið 2010:  

 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin hætta sé á því að 

óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til þess að nota upplýsingarnar á annan hátt 

en ráð er fyrir gert í samningi þessum.  

 

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana hann hyggst 

grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga.  

 

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent voru sem 

trúnaðargögn.  

 

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um trúnaðarverkefni. Lokaskýrsla 

sem afhent er skólanum er geymd í lokaðri skjalageymslu skólans í 2 ár frá því að hún er afhent. Að þeim 

tíma liðnum verður farið með hana eftir almennum reglum um meðferð BS verkefna.  

 
 
 
 

Bifröst, 10. ágúst 2010  
        

 

___________________________    _____________________________ 
Zanný Vöggsdóttir     F. h. Nýskeljar ehf. 
       Arnar Gylfason, stjórnarformaður 
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Ágrip 

Kræklingarækt hefur aukist til muna á undanförnum árum hér á landi. Flest fyrirtækin eru í 

tilraunarækt og enn eru fyrirtækin að þróa búnað og tæki sem henta best til ræktunar. Nýskel er 

fyrirtæki staðsett á Tálknafirði og hefur nú þegar hafið tilraunarækt á kræklingi. Það tekur 27-32 

mánuði að rækta söluhæfan krækling. Rannsóknir á svæðinu hafa leitt í ljós að aðstæður eru fyrir 

hendi til að framleiða það magn sem stefnt er að. Í ritgerð þessari er gerð viðskiptaáætlun fyrir 

Nýskel ehf. og leitast er eftir því hvort fyrirtækið eigi að halda áfram rekstri. Farið er yfir ferlið 

frá upphafi ræktunar til uppskeru og allan búnað sem til þarf. Markaðurinn er skoðaður og sett 

fram fjárhagsáætlun fyrir næstu átta árin. Eðli málsins samkvæmt eru engar tekjur fyrstu tvö árin 

og áætlaður kostnaður mun hærri en tekjur nokkur ár eftir það. Þegar fyrirtækið er orðið stöðugt 

er gert ráð fyrir hagnaði. Fjárhagsáætlun leiddi í ljós að hagnaður ársins 2017 eru rúmar fimmtíu 

og ein milljón en þá er handbært fé rúmar níutíu og tvær milljónir. Gerð var næmnigreining á 

uppskerumagni, þar sem það getur verið óstöðugt, og kom í ljós að hagnaður er viðkvæmur fyrir 

breytingu á uppskeru. Ef eigendur fyrirtækisins útvega það fjármagn sem til þarf mælir höfundur 

með áframhaldandi rekstri. 

  



Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. Höfundur er 

Zanný Vöggsdóttir og var verkefnið unnið á tímabilinu 1. febrúar 2010 til 10. ágúst 2010. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er gerð viðskiptaáætlunar fyrir Nýskel ehf. sem ræktar krækling á 

Tálknafirði. Fyrirtækið hefur verið starfandi síðan í byrjun árs 2009. 

Ritgerðin er unnin í samræmi við reglugerð og almennar kröfur Háskólans á Bifröst varðandi 

lokaritgerðir til BS prófs. 

Undirrituð vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem veittu aðstoð á einn eða annan hátt við 

gerð ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fá Einar Valdimarsson leiðbeinandi við þessa ritgerð, Bjarni 

Einarsson framkvæmdastjóri og einn af eigendum Nýskeljar ehf., Jón Örn Pálsson 

sjávarútvegsfræðingur og Sigurborg V. Reynisdóttir viðskiptafræðingur. 

Að lokum vil ég þakka börnunum mínum Eydísi Sól og Breka, sambýlismanni mínum Leoni 

Einari Péturssyni, fjölskyldu og vinum fyrir hvatningu og óþrjótandi þolinmæði.  
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1 Inngangur 

Árið 1999 var samþykkt þingsályktun þar sem ríkisvaldið ákvað að styðja við kræklingarækt og 

annan fjörubúskap. Ríkissjóður veitti styrk til Veiðimálastofnunar að upphæð kr. 3.000.000 til að 

undirbúa væntanlega kræklingarækt. Árið 2000 varð mikil aukning á tilraunarækt og voru um 

tólf tilraunir við landið. Á annan tug fyrirtækja stundar nú tilraunarækt hér á landi. Frá árinu 

2000 hefur aðferð við kræklingarækt hér á landi verið í þróun og kræklingaræktendur hafa verið 

að prófa sig áfram með ýmsar útfærslur á búnaði. Í upphafi var mikið um tjón vegna þess að 

útbúnaður var ekki nægilega góður. Algengasta ræktunaraðferðin í heiminum er línurækt og er 

hún sett upp á mismunandi hátt. Ísland er tilvalinn staður til að efla atvinnugrein eins og 

kræklingarækt þar sem hér á landi er mikið rými í íslenskum fjörðum, náttúruauðlind sem ætti að 

nýta. Víða erlendis er rými takmarkað og mikil samkeppni við aðrar atvinnugreinar um afnot af 

fjörðum. 

Nýskel var stofnað snemma árs 2009 og hefur nú þegar hafið framleiðslu á kræklingi. Líkt og 

nánast öll önnur kræklingafyrirtæki hér á landi er Nýskel aðeins í tilraunarækt enn sem komið er. 

Markmiðið er að verða öflugt kræklingafyrirtæki sem framleiðir gæðakrækling (bláskel Mytilus 

edulis)í vistvænu umhverfi og vera með jafna og stöðuga framleiðslu sem neytendur geta treyst 

á. Nýskel leggur áherslu á að vera með ferskan, góðan og holdamikinn krækling. Mikil áhersla er 

lögð á rekjanleika og eru línurnar allar merktar svo auðveldara sé að halda utan um ferli 

kræklingsins. Einnig er markmið að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu atvinnugreinarinnar 

hér á landi. 

Markaður fyrir krækling fer ört vaxandi og hefur heimsmarkaðurinn aukist að meðaltali um 5% á 

ári. Heildarneysla á kræklingi í Evrópu er um það bil 700.000 tonn á ári. Á síðastliðnum árum 

hefur markaðurinn opnast Íslendingum þar sem vöntun er á kræklingi í mars, apríl, maí og júní. 

Nýskel ætlar að selja krækling til Yerseke sem er sjávarþorp í Hollandi og er meðal annars þekkt 

fyrir krækling og ostrur. Nýskel stendur nú í viðræðum við helstu kaupendur þar og fer 

framkvæmdastjóri fyrirtækisins til Yerseke í ágúst til að kynna sér markaðinn betur og ganga frá 

viðskiptum. Helstu samkeppnisaðilar eru framleiðendur frá Kanada, Chile, Skotlandi og Írlandi 

sem selja framleiðslu sína til meginlands Evrópu. Þessir framleiðendur eiga í vandræðum með 
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ræktun vegna fækkunar á ræktunarsvæðum vegna ýmissa umhverfisþátta. Tilraunarækt hér á 

landi gefur til kynna að kræklingurinn muni vaxa í markaðsstærð, sem er um 5 cm, á 27 til 32 

mánuðum. 

Höfundur fjallar fyrst fræðilega um viðskiptaáætlun og hvað felst í gerð hennar, með 

útskýringum á helstu greiningartækjum sem notuð eru eins og SVÓT, PEST og fjárhagsgreining.  

Stuttlega verður farið í þróun skelræktar á Íslandi og hvernig ferlið við að hefja ræktun er, 

umhverfið og áhættan í umhverfinu. Fyrirtækið Nýskel kynnt ásamt lýsingu á starfsemi þeirra og 

framtíðaráætlunum. Sett er fram rekstraráætlun og greiðsluáætlun til ársins 2017. Reiknaður er út 

núllpunktur miðað við tekjur og gjöld. Því næst er gerð næmnigreining á tekjum og hagnaði 

miðað við ýmsar breytur. Einnig er skoðað hvort rekstrargrundvöllur sé fyrir Nýskel að stunda 

áframhaldandi kræklingarækt. 
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst 

var við við vinnslu verkefnisins. Mikill undirbúningur og skipulag 

liggur að baki verkefni sem þessu og því ákvað skýrsluhöfundur að 

fylgja í meginatriðum því rannsóknarferli sem sjá má á myndi 1.1 

Verkefnið er að gera viðskiptaáætlun fyrir Nýskel. Lagt var mat á þær 

upplýsingar sem lágu fyrir og í kjölfarið aflað þeirra upplýsinga sem 

tengjast verkefninu. Við heimildaöflun var stuðst við hvort tveggja 

frumheimildir og afleiddar heimildir. Við úrvinnslu á fræðilegum 

köflum skýrslunnar var notast við afleiddar heimildir, en það eru gögn 

sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð. Afleiddar heimildir voru 

fengnar úr fræðibókum og skýrslum sem tengjast efni verkefnisins og 

einnig var stuðst við veraldarvefinn. 

Mikil áhersla var lögð á það við vinnslu verkefnisins að virða þær 

hugmyndir og þau fræði sem fram koma í afleiddum heimildum. 

Frumheimildir eru þær heimildir sem skapast við rannsóknina sjálfa og 

hafa ekki komið fram áður.2 Viðtöl og munnlegar heimildir teljast til 

frumheimilda þar sem höfundur safnar sjálfur heimildum sem ekki hafa 

komið fram áður.3 Kostir viðtala eru helst þeir að hægt er að laga spurningar að aðstæðum eftir 

þörfum, einnig er hægt að leiðrétta þann misskilning sem upp kann að koma. Helstu gallar eru 

þeir að persónulegar skoðanir þess sem tekur viðtalið geta haft áhrif á niðurstöður en gæta verður 

hlutleysis og vekja traust hjá viðmælanda.4 

Höfundur tók viðtal við Bjarna Einarsson framkvæmdastjóra og einn af stofnendum Nýskeljar. 

Einnig ræddi höfundur við Jón Örn Pálsson sjávarútvegsfræðing. Settur var fram 

rekstrarreikningur ásamt greiðsluáætlun og fundið út hve mikið fjármagn Nýskel þarfnast til 

áframhaldandi rekstrar. 

                                                 
1 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 103. 
2 Sekaran, U. (2000). Bls. 59. 
3 Sekaran, U. (2000). Bls. 57. 
4 Sekaran, U. (2000). Bls. 230-233. 

Mynd 1. Rannsóknarferlið 
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2.1 Markaðsgreining 

Þegar fyrirtæki eru stofnuð er mikilvægt að skoða alla þá þætti sem viðkoma rekstri þess. Greina 

þarf starfsemina mjög ítarlega ásamt því að skoða stöðuna eins og hún er á hverjum tíma og 

koma með tillögur um úrbætur. Framkvæma þarf markaðsgreiningu á heildarumhverfinu en ekki 

eingöngu innan fyrirtækisins.5 Markaðsgreining fyrirtækis er tvíþætt, það er greining á innra og 

ytra umhverfi. Fyrirtæki getur haft áhrif á innra umhverfi sitt, beint eða óbeint, en þegar kemur 

að ytra umhverfi þess getur það eingöngu aðlagað sig breyttum aðstæðum sem geta orðið í 

umhverfinu.6 Nauðsynlegt er að skoða þá þætti sem skipta máli og vera vakandi fyrir síbreytilegu 

ytra umhverfi þar sem margt getur á einhvern hátt ógnað starfseminni.7 Markaðsgreining er eitt 

af lykilatriðum í viðskiptaáætlun og því er nauðsynlegt að skilja þann markað sem fyrirtækið 

hyggst fara inn á.8 Að lokinni innri og ytri greiningu umhverfis er gott að nota SVÓT greiningu 

þar sem innviðir fyrirtækisins eru kannaðir, annars vegar styrkleikar og veikleikar og hins vegar 

tækifæri og ógnanir í ytra umhverfinu.9 Ýmis greiningartæki eru notuð til að greina ytra og innra 

umhverfi fyrirtækja og verður fjallað um nokkur þeirra í kafla 2.1.1 og 2.1.2. 

2.1.1 PEST- greining 

PEST (Political, Economic, Social and Technologicals) greiningin er greining sem notuð er til að 

sjá hvaða þættir í ytra umhverfi þjóðfélagsins hafa áhrif á starfsemi fyrirtækisins. PEST stendur 

fyrir: pólitískir (lagalegir), efnahagslegir, samfélagslegir og tæknilegir þættir. Fyrirtæki þurfa að 

greina hvaða þætti í rekstrinum þarf að skoða sérstakalega og aðlaga sig að og hvaða þættir það 

eru sem skipta minna eða jafnvel engu máli. Pólitískir og lagalegir þættir hafa áhrif á ákvarðanir 

fyrirtækja þar sem fyrirtæki geta stjórnast af lögum og reglum sem þeim ber að fylgja. Þetta 

getur mögulega hamlað fyrirtækjum og jafnvel atvinnugreinum en stundum skapa lögin þó ný 

tækifæri. Skipulagsmál geta haft áhrif á þróun hjá bæði fyrirtækjum og atvinnugreinum. Vextir, 

verðbólga, vaxtastig og gengisþróun eru dæmi um efnahagslega þætti sem nauðsynlegt er að 

skoða þar sem þeir hafa áhrif á kaupgetu viðskiptavina og fjármagnskostnað fyrirtækja. 

                                                 
5 Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Bls. 260. 
6 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 71. 
7 Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Bls. 261. 
8 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 52. 
9 Berglind Hallgrímsdóttir. (e.d.). Bls. 12.  
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Samfélagslegir þættir eins og neysluvenjur fólks og atvinnu-og byggðamál þarf einnig að skoða. 

Tæknilegir þættir eru þróun, þekking og styrkir til rannsókna.10 

2.1.2 SVÓT greining 

SVÓT (styrkleiki, veikleiki, ógnanir og tækifæri) er einfalt greiningartæki sem fyrirtæki nota til 

að meta tækifæri, greina ógnanir og kortleggja styrkleika og veikleika í fyrirtækinu.11 Gott er að 

draga niðurstöður úr greiningu innra og ytra umhverfis saman í SVÓT Greiningin gefur góða 

yfirsýn yfir stöðu fyrirtækisins. Styrkleikar og veikleikar hafaáhrif á innviði fyrirtækisins sem 

annaðhvort styrkir fyrirtækið eða veldur hindrunum. Fyrirtæki geta nýtt styrkleika sína við öflun 

nýrra tækifæra og styrkur þess getur varið fyrirtækið gegn veikleikum og ógnunum.12 

2.2 Fjárhagsgreining 

Fjárhagsgreining er mikilvæg við gerð viðskiptaáætlunar til að stjórnendur geri sér betur grein 

fyrir því fjármagni sem þeir hafa til umráða og hvernig þeir ætla að nýta það. Einnig er 

mikilvægt að stjórnendur átti sig á því fjármagni sem reksturinn þarfnast til að standa undir sér. 

Stjórnendur setja upp fjárhagsáætlun og reyna að ná þeim markmiðum sem þar eru sett fram. 

Fjárhagsáætlun er ekki eins ítarleg og árleg rekstraráætlun sem fyrirtæki gera á hverju ári. Þegar 

aðrar greiningar hafa verið gerðar,eins og til dæmis að skilgreina hlutverk, upplýsingaöflun, 

stefnumörkun og markmiðasetning ásamt því að langtímaáætlun og fjárhagsáætlun liggur fyrir, 

þá er þeirri spurningu svarað hvort það sé fýsilegur kostur að fara út í þær aðgerðir sem lagt var 

upp með í byrjun. Ef árangur er ekki viðunandi þarf að endurskoða áætlunina.13 Hér á eftir fara 

fram þær greiningar sem notaðar verða við vinnslu verkefnisins. 

Stofnkostnaður er sá kostnaður sem fellur til áður en starfsemin hefst, það er að segja eignir sem 

þurfa að vera til staðar í upphafi rekstrarins. Rekstrargjöld vegna stofnkostnaðar má gjaldfæra á 

fimm árum og færa til eigna.14 

                                                 
10 Kotler, P. og Keller, K. L. (2006). Bls. 85- 95. 
11 Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Bls. 261. 
12 Wood, M. B. (2004). Bls. 55. 
13 Þorkell Sigurlaugarson. (1990). Bls. 123. 
14 Ingvar Þór Elliðason og Jón Garðar Hreiðarsson. (1999). 
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Kostnaðargreining sýnir okkur breytilegan kostnað og fastan kostnað. Breytilegur kostnaður er sá 

kostnaður sem breytist við umfang og er hann til dæmis hráefni og laun við framleiðslu. Fastur 

kostnaður er kostnaður sem snertir framleiðsluna ekki beint, eins og laun forstjóra, húsnæði, leyfi 

og markaðskostnaður.15 Þegar framleiðsla er að aukast frá ári til árs má gera ráð fyrir því að 

fastur kostnaður breytist þar til stöðugleika er náð.16 

Rekstrarreikningur sýnir heildartekjur og heildargjöld fyrirtækisins og er niðurstaðan úr 

rekstarreikningi hagnaður eða tap ársins. Rekstrarreikningur inniheldur fastan kostnað, 

breytilegan kostnað, framlegð og afskriftir. Framlegð eru sölutekjur að frádregnum breytilegum 

kostnaði og sýnir hvað fyrirtækið skilar upp í fastan kostnað. Greiðsluáætlun sýnir breytingar á 

fjárhagsstöðu fyrirtækis.17 

Núllpunktur sýnir hvað fyrirtækið þarf að framleiða mörg tonn til að reksturinn sé á núlli, það er 

að segja hver þarf lágmarkssalan að vera til að standa undir breytilegum og föstum kostnaði 

fyrirtækisins. Núllpunktur er fundinn með því að deila framlegð á einingu upp í fastan kostnað. 

Núllpunktur = fastur kostnaður / söluverð – breytilegur kostnaður á einingu.18 Núllpunkturinn 

segir ekki allt því það á eftir að gera ráð fyrir fjármagnskostnaði, afskriftum og sköttum. Til að 

fyrirtækið skili hagnaði þarf það að selja meira heldur en núllpunkturinn segir til um. 

Reksturinn er næmur fyrir ákveðnum breytum en mismikið. Næmnigreining segir til um hvaða 

einstöku þættir í rekstrinum eru næmir fyrir breytingum. Við næmnigreiningu er forsendum 

breytt til að sjá hvort og hversu mikil áhrif ákveðin breyta hefur á reksturinn. Bjartsýnisspár og 

svartsýnisspár eru gott dæmi um hvernig gera megi næmnigreiningu. Til einföldunar er hægt að 

breyta einni forsendu í einu en halda öðrum óbreyttum.19 

  

                                                 
15 Ingvar Þór Elliðason og Jón Garðar Hreiðarsson. (1999). 
16 Bhimani, A., Horngren, C. T., Datar, S. M. og Foster, G. (2008). Bls. 44.  
17 Ross, S. A., Westerfield, R. W. og Jaffe, J. (2005). Bls. 20-24. 
18 Bhimani o.fl. (2008). Bls. 243-244. 
19 Bhimani o.fl. (2008). Bls. 248-249. 
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3 Þróun skelræktar á Íslandi 

Árið 1999 var samþykkt þingsályktun þar sem ríkisvaldið ákvað að styðja við kræklingarækt og 

annan fjörubúskap. Ríkissjóður veitti styrk til Veiðimálastofnunar að upphæð kr. 3.000.000 til að 

undirbúa væntanlega kræklingarækt og Framleiðnisjóður lagði kr. 2.210.000 í verkefnið. 

Framleiðnisjóður styrkti verkefnið í þrjú ár og nam sá styrkur í heildina kr. 8.000.000. 

Hafrannsóknastofnun var fengin í samstarf vegna sérfræðiþekkingar á kræklingarækt. Árið 2000 

varð mikil aukning á tilraunarækt og voru um tólf tilraunir við landið.20 Á annan tug fyrirtækja 

stunda nú tilraunarækt21 á um það bil 10 stöðum á landinu og eru fyrirtækin öll lítil nema 

Norðurskel.22 Norðurskel er fyrirtæki með ræktun í Eyjafirði og er það eina kræklingafyrirtækið 

hér á landi sem er með umtalsverða ræktun.23 Að fyrirtækinu koma fjárfestingasjóðir og einnig er 

einn af eigendum þess fjársterkur aðili frá Kanada sem er með umtalsverða ræktun þar ásamt því 

að hafa töluverða reynslu að baki. Norðurskel er eina fyrirtækið sem hefur bolmagn til 

þróunarvinnu og hafa stjórnendur þess verið duglegir við að miðla reynslu sinni til nýrra aðila í 

greininni.24 

Árið 2009, þegar stefnumótun í bláskeljarækt var gefin út,voru fyrirtæki hér á landi búin að setja 

niður um 90 lirfulínur en þær voru 124 árið á undan. Sjá nánar á mynd 2. Árið 2010 er áætlað að 

þær 10 línur sem voru sokkaðar25 árið 2008 skili sér í uppskeru. Árið 2009 voru 33 línur 

sokkaðar eða rúmlega 14.000 sokkum en það mun skila sér í uppskeru árið 2011. 

                                                 
20 Haukur Oddsson, Ásta Margrét Ásmundsdóttir, Guðrún G. Þórarinsdóttir, Kristinn Hugason og Jón Páll 
Baldvinsson. (2008). Bls. 7. 
21 Landssamband fiskeldisstöðva. (2009). Bls. 11. 
22 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 6). 
23 Landssamband fiskeldisstöðva. (2009). Bls. 11. 
24 Haukur Oddsson o.fl. (2008) bls.6. 
25 Orðskýring: Uppskera smáskeljar og hún sett á sokkalínur til áframhaldandi ræktunar.  
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Mynd 2. Bláskeljarækt á Íslandi 6. nóvember 2009 

3.1 Ræktunaraðferð 

Frá árinu 2000 hefur aðferð við kræklingarækt hér á landi verið í þróun og kræklingaræktendur 

hafa verið að prófa sig áfram með ýmsar útfærslur á búnaði. Í upphafi var mikið um tjón vegna 

þess að útbúnaður var ekki nægilega góður. Algengt var fyrst um sinn að kræklingurinn hryndi af 

ræktunarböndunum vegna þess hve spunafestur kræklingsins voru veikar seinni part sumars.26 

Línurnar voru of grannar og of mikil skel á hverju bandi.27 Algengar aðferðir við ræktun eru 

botnrækt, stólparækt, grindarækt, flekarækt og línurækt.28 Algengasta ræktunaraðferðin í 

heiminum er línurækt og er hún sett upp á mismunandi hátt. Ein aðferðin er svokölluð staurarækt 

sem Frakkar nota en þá eru stórir símastaurar settir í fjörurnar og band fest utan um þá, 

kræklingurinn tekur festu á bandið, bandið svo tekið af og hreinsað. Hollendingar eru aðallega í 

botnrækt.29 Í línurækt er burðarlína strengd eftir yfirborði sjávar og haldið á floti með sérstöku 

floti. Til að burðarlínan haldist á sínum stað eru settar botnfestur við sinn hvorn enda 

burðarlínunnar. Burðarlínan er tengd við botnfestuna með botnfestutógi. Niður úr burðarlínunni 

                                                 
26 Guðrún G. Þórarinsdóttir, Valdimar Ingi Gunnarsson og Björn Theódórsson. (2007). Bls. 65. 
27 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, 20. febrúar 2010). 
28 Guðrún G. Þórarinsdóttir o.fl. (2007). Bls. 65. 
29 Bjarni Einarsson. (Munnlega heimild, 20. febrúar 2010). 
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hanga grennri tóg sem kallast safnarar. Hlutverk þeirra er að safna á sig kræklingalirfum sem 

síðar vaxa og dafna. Hér á landi hafa menn verið að nota þessa aðferð en þó með smávægilegri 

breytingu vegna veðurfars. Burðarlínan er ekki á yfirborðinu heldur er henni sökkt nokkra metra 

niður. Sérstök flot eru sett á línuna sem þola aukinn þrýsting og þannig nær ís ekki að festa sig 

við flotin.30 Á mynd 3 má sjá aðferð sem hefur verið í notkun hér á landi, aðferðin er svipuð og 

notuð er í Kanada. 

 

 
Mynd 3. Búnaður við ræktun31 

3.2 Umhverfismál 

Ísland er tilvalinn staður til að efla atvinnugrein eins og kræklingarækt þar sem hér á landi er 

mikið rými í íslenskum fjörðum, náttúruauðlind sem ætti að nýta. Víða erlendis er rými 

takmarkað og mikil samkeppni við aðrar atvinnugreinar um afnot af fjörðum. Hér á landi gæti 

þessi staða þó komið upp þar sem aðrar atvinnugreinar sem tengjast fiski og fiskimiðum fara 

sífellt stækkandi og má þar nefna eldiskvíar. Einnig þarf að gæta þess að ekki komi til 

hagsmunaárekstra á milli kræklingaræktenda og æðarbænda.32 Æðarfuglinn getur valdið miklu 

tjóni á kræklingarækt þar sem hann er mesti afræningi kræklings. Vegna köfunarhæfileika getur 

æðarfuglinn sótt bráð sína í allt að 40 metra dýpi. Fuglinn er víða og því er erfitt að halda honum 

frá ræktuninni. Staðsetningin getur skipt miklu máli og vel hefur reynst að vera með ræktun 

nálægt mannabyggð.33 Einnig má gera ráð fyrir því að magnið sem æðafuglinn étur minnki eftir 

                                                 
30 Norðurskel. (e.d.). 
31 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 16. 
32 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 7. 
33 Guðrún G. Þórarinsdóttir o.fl. (2007). Bls. 66-67. 
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því sem umfang ræktunarinnar eykst á einstökum ræktunarsvæðum.34 Krossfiskurinn getur 

einnig valdið talsverðu tjóni þar sem krossfiskalirfur setjast á kræklingaböndin á sama tíma og 

kræklingalirfan. Krossfiskurinn vex hratt og verður fljótt stærri en kræklingurinn og fer þá að éta 

hann. Til að koma í veg fyrir tjón eru ræktunarböndin tekin upp einu sinni á ári og þeim dýft í 

súra sjóblöndu og við það losnar krossfiskur af skel og ræktunarbúnaði.35 Hér á landi hafa ásætur 

eins og hrúðurkarlar og þari ekki verið vandamál, það er ekki nema ef kræklingurinn hrynur af 

ræktunarböndunum, af einhverjum orsökum, sem ásæturnar þekja fljótt ræktunarböndin. Hér á 

landi má koma í veg fyrir þetta vandamál með góðum búnaði og góðri umhirðu. Í 

samkeppnislöndunum hefur þetta verið stórt vandamál og krefst það mikillar vinnu að halda 

ásætunum í skefjum, einnig er að finna þar ásætutegundir sem fram að þessu hafa ekki valdið 

neinu tjóni hér á landi.36 Yfir sumartímann er hætta á þörungaeitrun. Í sjó eru þúsundir 

svifþörunga og nokkrir þeirra geta valdið eitrun.37 Þegar kræklingur eða skelfiskur hefur nærst á 

eitruðum svifþörungi getur það valdið skelfiskeitrun og getur styrkleiki eitursins verið mjög 

mikill. Þetta hefur verið þekkt í heiminum í um það bil 200 ár. Eitrið hefur engin áhrif á 

skelfiskinn sjálfan þrátt fyrir að það safnist upp í honum. Eitrið gæti þó haft skaðleg áhrif á menn 

og önnur spendýr sem neyta eitraðs skelfisks.38 Ekki hafa verið gerðar miklar rannsóknir á þessu 

hér á landi, það er að segja á mælingu á eitri í holdi skelfisksins, heldur eru mælingar gerðar á 

svifþörungum sem valda þörungaeitruninni. Á uppskerutímum þarf að senda sýnishorn vikulega 

til greiningar til að tryggja að ekki sé þörungaeitur í skelfisknum. Ekki er heimilt að setja skelfisk 

á markað fyrr en niðurstaða liggur fyrir um að ekki mælist þörungaeitur í skelfisknum.39 

3.3 Tilskilin leyfi 

Til að fá heimild fyrir kræklingarækt þarf að sækja um leyfi frá heilbrigðisnefndum sveitarfélaga 

ásamt því að fá rekstrarleyfi frá Fiskistofu ef um er að ræða minni en 200 tonna ársframleiðslu.40 

Ef ræktun er umfram 200 tonn á ári þarf að tilkynna það til Skipulagsstofnunar vegna 

                                                 
34 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 9. 
35 Guðrún G. Þórarinsdóttir o.fl. (2007). Bls. 67. 
36 Haukur Oddsson o.fl. (2008). bls. 8-9. 
37 Matvælastofnun. (e.d.). 
38 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 30.  
39 Matvælastofnun. (e.d.). 
40 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 54. 
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hugsanlegrar kröfu um mat á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun ákveður í samstarfi við aðra 

leyfisveitendur og umsagnaraðila, hvort þörf sé á slíku mati. Ef þörf er á því fer það fram og svo 

er það í höndum Skipulagsstofnunar að gefa út starfsleyfi með eða án skilyrða, ef við á. Sækja 

þarf um rekstrarleyfi hjá Fiskistofu óháð umfangi starfseminnar. Umsóknin þarf að vera skrifleg 

og þurfa eftirfarandi upplýsingar að koma fram; eignaraðild að stöðinni, fagþekking 

umsækjanda, stærð stöðvar, framleiðslumagn, eldistegundir, eldisaðferð og starfsleyfi.  

Til að hægt sé að fá leyfi fyrir sölu á kræklingi þarf að fylgja reglugerð nr. 260/1999, um veiðar, 

meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi samloku. Það tekur um það bil eitt ár að gera 

heilnæmiskönnun en þá er tiltekið ræktunarsvæði kannað sérstaklega með tilliti til mengunar af 

völdum örvera og þungmálma sem eru kadmíum, blý og kvikasilfur. Ef svæðið stenst kröfurnar 

þá er það flokkað með tilliti til heilnæmis í A, B og C svæði.41 

Ræktunarsvæði A 

Ræktunarsvæði uppfyllir allar kröfur og heimilt er að uppskera krækling beint til manneldis. 

Ræktunarsvæði B 

Eingöngu er heimilt að setja krækling af svæðinu á markað til manneldis eftir meðhöndlun í 

hreinsunarstöð að lokinni umlagningu. 

Ræktunarsvæði C 

Afurðir frá ræktunarsvæði C er ekki heimilt að markaðssetja fyrr en eftir umlagningu í að minnsta 

kosti tvo mánuði þannig að heilnæmiskröfur sem gerðar eru til ræktunarsvæðis A séu uppfylltar.42 

 

Nú þegar hafa verið gerðar heilnæmiskannanir í Hvalfirði, Eyjafirði, Mjóafirði eystra, 

Tálknafirði og Patreksfirði. Hér á landi hefur fundist meira magn af kadmíum43 í 

kræklingnum en viðmiðið er innan Evrópusambandsins og er þetta eina 

heilnæmisvandmálið sem komið hefur upp umfram erlend ræktunarsvæði. 

Viðmiðunarmörk ESB fyrir kadmíum eru 1 mg/kg votvigt.44
 

                                                 
41 Matvælastofa. (e.d.). 
42 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 30. 
43 Skýring: Hér er um náttúrulegan breytileika að ræða á milli svæða en ekki mengun. 
44 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 7. 
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4 Nýskel 

Nýskel var stofnað snemma árs 2009 og hefur nú þegar hafið framleiðslu á kræklingi. Eins og 

nánast öll önnur kræklingafyrirtæki hér á landi er Nýskel aðeins í tilraunarækt enn sem komið er. 

Hugmyndin vaknaði sumarið 2008 þegar Kompás sýndi þátt um kræklingarækt. Þátturinn var 

gerður eftir að út kom skýrsla frá Sjávarútvegsráðuneytinu. Fyrirtækið fékk nafnið Nýskel en það 

varð fyrir valinu vegna einfaldleika þess og tilvitnun í nýja og ferska skel.45 Markmiðið er að 

verða öflugt kræklingafyrirtæki sem framleiðir gæðakrækling (bláskel Mytilus edulis) í vistvænu 

umhverfi og vera með jafna og stöðuga framleiðslu sem neytendur geta treyst á.  

Ræktunin verður á Vestfjörðum, í Tálknafirði og á Patreksfirði til að byrja með. Nýskel ætlar að 

nota búnað sem hentar íslenskum aðstæðum vel og er umhverfisvænn. Búnaðurinn er 220metra 

löng burðarlína sem er haldið á floti með 16 tommu (15L) flotbelgjum. Niður af burðarlínunni 

hangir 2.000 metra langur kaðall (bogalína) sem kallast lirfusafnari, en á hann festir 

kræklingurinn sig. Á mynd 4 má sjá búnaðinn sem Nýskel mun nota við ræktunina. 

 
Mynd 4. Búnaður við ræktun hjá Nýskel 

 

Nýskel mun selja kræklinginn ferskan og óhreinsaðan með skeggi og hrúðurkörlum á erlendan 

markað til að byrja með. Bláskelin er sett í þar til gerða poka til flutnings. Nýskel leggur áherslu 

                                                 
45 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010). 
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á að vera með ferskan, góðan og holdamikinn krækling. Mikil áhersla verður lögð á rekjanleika 

og verða línurnar allar merktar svo auðveldara sé að halda utan um ferli kræklingsins. Með 

rekjanleika er átt við að haldin er skrá yfir allt það ferli sem kræklingurinn fer í gegnum, það er 

frá því að lirfulínan er sett niður í sjó og þar til að uppskeru kemur. Allt er skjalfest, til dæmis 

veður, hitastig, tími, seltan í sjó og fleira. Nýskel leggur einnig mikla áherslu á að umhverfið sé 

hreint og að þau svæði sem Nýskel er með ræktun á, fái bestu vottanir. Á myndum 5-8 má sjá 

tvær myndir frá svæði A og tvær frá svæði B. Myndirnar sýna burðarlínu að ofanverðu, í ýmsum 

litum, niður af hverri línu hangir lirfulína eða sokkalína. Rauð lína er lirfulína, blá lína er 

sokkalína 11 mánaða, græn lína er sokkalína 23 mánaða og fjólublá er uppskerulína. Hver lína er 

merkt með númeri sem fylgir línunni alveg til uppskeru. Dæmi T-L01-10-A stendur fyrir 

Tálknafjörður-lína#01-sett út 2010-svæði A. 

 
Mynd 5. Línu uppsetning fyrir árið 2010 
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Mynd 6. Línu uppsetning fyrir árið 2011 

 

 
Mynd 7. Línu uppsetning fyrir árið 2013 



 

Nýskel ehf. 

   
 

18 
 

 
Mynd 8. Línu uppsetning fyrir árið 2014 

Nýskel hefur aflað góðra og mikilvægra upplýsinga frá þeim fyrirtækjum og aðilum sem fyrir eru 

á markaðinum, nýtt sér það sem hefur gengið vel og lært af því sem hefur gengið illa.46 

4.1 Markmið 

Markmið Nýskeljar er jöfn og stöðug framleiðsla á íslenskum gæðakræklingi. Þegar stöðugleika 

er náð í framleiðslunni er áætlað að 84 línur verði í sjó og 36 línur af þeim verði uppskerulínur. 

Lengt uppskerulínu er 72.000 metrar sem gera 504.000 kg miðað við að 7 kg af söluhæfum 

kræklingi fáist af einum metra en þá hefur verið reiknað með afföllum. Uppskeran mun aukast 

jafnt og þétt frá fyrstu uppskeru árið 2012 þangað til stöðugleika er náð árið 2016. Tölurnar geta 

breyst mjög auðveldlega þar sem kílóin af kræklingi geta verið allt frá 4 kg upp 12 kg.47 Einnig 

er markmið að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu atvinnugreinarinnar hér á landi. Fyrirtækið 

leggur mikið upp úr gæðum ásamt því að vera umhverfisvænt fyrirtæki sem notar eingöngu 

umhverfisvænan búnað. Það er markmið Nýskeljar að skapa sérstöðu með því að framleiða 

aðeins gæðakrækling sem seldur er hér heima sem og erlendis og þá til þeirra landa þar sem 

                                                 
46 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010).  
47 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010). 
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eftirspurn er mest og verðið gott. Mikilvægt er fyrir fyrirtækið að ná jafnvægi í ræktuninni áður 

en farið er út í markvissa sölu. Neytendur vilja geta gengið að vörunni þegar þeim hentar.48 

Framtíðarsýn eigenda er að fyrirtækið vaxi jafnt og þétt, haldi stöðugleika í framleiðslu og að 

neytendur geti treyst því að fá krækling í hæsta gæðaflokki frá Nýskel. Eigendur vænta þess að 

sjá hagnað eftir 3-4 ár og fara fram á 10% arðsemi.  

Eigendur stefna á að vinna mest alla vinnuna sjálfir fyrstu árin á meðan þeir eru að koma 

jafnvægi á framleiðsluna og halda launakostnaði í lágmarki. Eftirlitsmaður þarf að hafa eftirlit 

með línunum allt árið en áætlað er að hver 70 tonn49 af kræklingi skapi eitt ársverk. 50 

4.2 Núverandi staða og staðsetning 

Nýskel hefur leyfi í Arnarfirði og Tálknafirði. Fyrirtækið lagði út þrjár línur í Arnarfirði sumarið 

2009 og er hver og ein þeirra 800 metra löng, samtals 2.400 metrar. Sumarið 2010 er áætlað að 

taka línurnar upp og bæta við hverja línu 1.200 metrum þannig að þær verða samtals 6.000 

metrar, flytja þær svo í Tálknafjörð fyrir áframhaldandi lirfusöfnun.51 Nýskel keypti nýlega 5% 

hlut í Skelfiski ehf. Skelfiskur er fyrirtæki í eigu sjö aðila og hefur það leyfi bæði á Tálknafirði 

og á Patreksfirði. Skelfiskur ehf. hefur fengið heilnæmisúttekt í báðum fjörðunum með 

einkunnina A sem er hæsta einkunn á gæðum ræktunarsvæðis sem leyfir sölu beint úr bát.  

Staðsetning 

Nýskel mun nýta svæðin fyrir kræklingarækt. Tálknafjörður er kominn með heilnæmismat og þar 

hefur Nýskel 70 hektara til umráða og skiptast svæðin í A og B. Mynd 9 sýnir Tálknafjörð og eru 

svæðin merkt inn á kortið. 

                                                 
48 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010). 
49 Skýring: Miðað við allt ferlið frá ræktun til pökkunar afurða. 
50 Jón Örn Pálsson. (2009). Bls. 4.  
51 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010). 
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Mynd 9. Tálknafjörður 

Nýskel, ásamt fjórum öðrum fyrirtækjum, Vesturskel, ST2, Skelfiski ehf. og Nesskel, stofnuðu 

fyrirtæki sem heitir Íslenskur kræklingur (ÍK). Þegar kræklingafyrirtækin hafa náð stöðugri 

framleiðslu áætlar ÍK að setja upp vinnslustöð á Vestfjörðum. ÍK mun þá sjá um sameiginlega 

vinnslu, markaðssetningu, innkaup á búnaði og flutning á skelinni. ÍK hefur nú þegar hafið 

starfsemi að hluta en nýlega fjárfesti fyrirtækið í tækjum sem Nýskel leigir til að uppskera 

smáskel, útsokkun á henni og uppskeru á markaðsskel.52 

                                                 
52 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, febrúar 2010). 

Svæði B 

Svæði A 
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4.3 Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag

Nýskel var stofnað þann 5. febrúar 2009. Stofnendur og 

kerfisfræðingur, kt. 130973-3889

og Jörgen F. Eiríksson, útgerðarmaður

þau eru hagsmunasamtök skelræktenda hér á landi. Tilgangur félagsins er að kynna greinina og 

stuðla að vexti skelræktar á Íslandi.

� Bjarni Einarsson er framkvæmdastjóri

hagsmunasamtaka skelræktenda á Íslandi. 

� Arnar Gylfason, stjórnarformaður

� Jörgen F. Eiríksson, meðstjórnandi

Utanaðkomandi aðilar sem munu koma að fyrirtækinu er

Val á rekstrarformi er grundvallaratriði þegar fyrirtæki

fyrirtækinu ákveðinn laga- og rekstrarlegan ramma.

                                                 
53 Skelrækt. (e.d.). 
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Mynd 10. Merki Nýskeljar 

Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag 

ann 5. febrúar 2009. Stofnendur og eigendur eru Bjarni Einarsson

3889, Arnar Gylfason, verkstjóri hjá Svalþúfu ehf., 

útgerðarmaður, kt. 050773-5159. Nýskel er í samtökunu

samtök skelræktenda hér á landi. Tilgangur félagsins er að kynna greinina og 

stuðla að vexti skelræktar á Íslandi.53 

framkvæmdastjóri ásamt því að sitja í stjórn Skelræktar

skelræktenda á Íslandi.  

tjórnarformaður. 

eðstjórnandi. 

Utanaðkomandi aðilar sem munu koma að fyrirtækinu eru fjárfestar sem leitað verður til

er grundvallaratriði þegar fyrirtæki hefja rekstur. Með því 

og rekstrarlegan ramma. Valið er það rekstrarform sem hentar 

 

eigendur eru Bjarni Einarsson, 

verkstjóri hjá Svalþúfu ehf., kt. 300160-5309 

num Skelrækt en 

samtök skelræktenda hér á landi. Tilgangur félagsins er að kynna greinina og 

í stjórn Skelræktar, 

fjárfestar sem leitað verður til. 

 er verið að setja 

það rekstrarform sem hentar 
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rekstrinum best. Þættir sem hafa áhrif á val eru til dæmis tilgangur rekstrar, umfang, áhætta, 

ábyrgð, stofnkostnaður og skattar. Algengustu rekstrarformin eru hlutafélög og einkahlutafélög.54 

Einkahlutafélög starfa eftir lögum nr. 138/1994. Í þeim kemur fram að fyrirtæki greiða 18% 

tekjuskatt en ekkert útsvar, heimild er fyrir útborgun arðgreiðslna þegar hagnaður er af 

rekstrinum og greiddur er 15% fjármagnstekjuskattur af þeim greiðslum.55 

Rekstrarform Nýskeljar er einkahlutafélag (ehf.). 

  

                                                 
54 Ágúst Einarsson. (2005). Bls. 52-53. 
55 Ríkisskattstjóri. (e.d.). 
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5 Varan og sérstaða 

Kræklingur (Mytilus edulis) er einnig nefndur bláskel, krákuskel eða kráka en hér á landi er 

yfirleitt talað um krækling eða bláskel. Bláskel er skelfiskur (samloka) af ætt sæskelja og lifir á 

kaldtempruðum svæðum á norður- og suðurhveli jarðar.56 Á Íslandi má finna kræklinga allt í 

kringum landið nema við suðurströndina en þar eru lífsskilyrðin ekki góð. Kræklingar eru 

algengastir í fjörum en finnast þó einnig neðar á allt að 30-40 metra dýpi. Kræklingar eru einnig 

algengir við árósa57 þar sem hann getur myndað þéttar breiður. Hægt er að finna kræklinga víða 

þar sem hann vex einnig á klappar-, grjót- og malarbotnum þar sem skjól er gott og á 

bryggjustaurum og þarastiklum.58 

 

Lýsing á vöru: 

Skeljar kræklings eru tvær, þunnar með hvössum röndum, kúptar framan til en nærri 

flatar að aftan. Skeljarnar eru breiðastar um miðjuna og ganga fram í oddmjótt 

endastætt nef. Ytra borðið er án gára en með óreglulegum vaxtabaugum sem eru 

þéttastir við nefið og gisna í átt að aftari rönd. Skeljarnar eru tengdar saman á 

hjörunni sem hefur 1-4 litlar griptennur. Fullorðnar skeljar eru blásvartar á lit á ytra 

borði, stundum með brúnum geislarákum en ungviðið er brúnleitt. Ræktaður 

hraðvaxta kræklingur er ljósari að lit en sá villti og geta fullorðnar skeljar verið 

brúnleitar. Innra borð skeljanna er bláhvítt. Á gömlum kræklingi slitnar ysta lagið og 

ljósbláir eða hvítir flekkir myndast á skeljunum. Oft eru ásætur á skeljunum til dæmis 

hrúðurkarlar og mosadýr. Fullvaxinn kræklingur er misjafn að lengd og fer það eftir 

umhverfisaðstæðum. Stærsti kræklingur sem mælst hefur hérlendis var rúmir 11 cm 

og 133 g að þyngd.59 

Sérstaða fyrirtækisins, í samanburði við erlend fyrirtæki, er að íslenskt umhverfi er hentugt fyrir 

ræktun, holdafylling á kræklingnum er mikil, sterkari litur á honum ásamt því að kræklingurinn 

                                                 
56 Wikipedia. (e.d.). 
57 Orðskýring; Árósa (ármynni eða mynni er staður á strönd þar sem á rennur út í sjó og ferskvatn blandast hafinu og 
myndar ísalt vatn).  
58 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 7. 
59 Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. (2005). Bls. 6. 
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er bragðbetri og hreinni. Nýskel mun líkja eftir búnaði og aðferðum sem eru notaðar á Nýja 

Sjálandi, Írlandi og Skotlandi en þessi lönd eru með svipaðar aðstæður og Ísland hvað varðar 

veðurfar. Nýskel ætlar að nota vélar til að grisja og uppskera. Vélvæðing er mikilvæg hér á landi 

því nú þegar hefur kræklingarækt verið hér í mörg ár en lítið sem ekkert gengur að koma með 

stöðuga framleiðslu.60 

Búnaður í kræklingarækt er dýr og er því mikilvægt að kaup á búnaði séu samþætt með öðrum 

kræklingafyrirtækjum. Eins og greint var frá í kafla 4.2 er fyrirtækið Íslenskur kræklingur að 

leitast við að fá hagstæð kjör í kaupum á búnaði. Nýskel mun því kaupa allan sinn búnað í 

gegnum ÍK í framtíðinni. 

5.1 Framleiðslan og ferlið við kræklingarækt 

Kræklingaræktun eða framleiðsla er að öllu leyti háð því umhverfi sem ræktunin fer fram í, 

búnaði, hita, ástandi í sjó og umhirðu.61 Ferlinu, frá því að kræklingurinn sest á ræktunarbandið 

þar til hann kemst til neytandans, má skipta upp í fjögur þrep: ræktun, uppskeru, pökkun og 

vinnslu og markaðssetningu, hvort sem er á innlendum eða erlendum markaði. Nýskel mun 

einbeita sér að fyrstu tveimur þrepunum, það er ræktun og uppskeru. Hér á landi tekur það tvö til 

þrjú ár frá því að kræklingalirfan sest á ræktunarbandið þar til hún nær markaðsstærð. Nýskel 

setur lirfulínur út í júlí og 11 mánuðum síðar eru línurnar teknar upp, kræklingurinn flokkaður og 

settur á þrjár línur fyrir sokkalínur. Í september eða október, rúmu ári síðar, eða þegar skelin er 

26 mánaða, þá er hún um það bil 45-50 mm löng. Þegar 32 mánuðir eru liðnir er áætlað að skelin 

hafi náð markaðsstærð sem er 5 cm.62 Gæði kræklingsins eru oftast metin út frá holdafyllingu 

hans. Hér á landi er holdafyllingin í hæsta gæðaflokki mest allt árið og í lengri tíma en í 

samkeppnislöndum, samkvæmt mælingum. Hér á landi hrygnir kræklingurinn yfirleitt aðeins 

seinna en í samkeppnislöndunum en það er um miðjan júní og stendur yfir í um það bil mánuð. 

Erlendis hrygnir hann fyrr á vorin og stundum tvisvar á ári. Rétt eftir hrygningu er kræklingurinn 

horaður og holdafylling lítil.63 

                                                 
60 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, apríl 2010). 
61 Þorgeir Pálsson, Björn Theodórsson, Jón Örn Pálsson. (2009). Bls. 14. 
62 Guðrún G. Þórarinsdóttir o.fl. (2007). Bls. 68. 
63 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 6-9. 
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Afföll: Lirfulínan er 2.000 metra löng. Þar safnast um það bil 5.000 lirfur á metra, þegar línan er 

tekin upp til grisjunar þá er lirfunum skipt niður á þrjár 2.000 metra sokkalínur, hver sokkalína 

tekur 1.666 lirfur á hvern metra. Þegar kemur að uppskeru þá er skelin um það bil 5-6 cm löng 

og vegur um það bil 16 grömm sem gerir 62 stykki af kræklingi í einu kg. Áætlað er að hver 

sokkalína geti skilað 7 kg uppskeru á hvern metra, sem gerir 434 stykki á einn metra. Miðað við 

þetta eru 78% afföll frá því að lirfan sest fyrst á ræktunarbandið.64 

Framleiðslueining: Ein framleiðslueining er ein lirfulína og þrjár sokkalínur og skila uppskeru 

annað hvert ár. Áætlað er að hver eining skili 42 tonnum af kræklingi eða að meðaltali 21 tonn á 

ári. 

  

                                                 
64 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, apríl 2010). 
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6 Markaðsgreining 

6.1 PEST-greining 

Í ytra umhverfi fyrirtækis eru þeir þættir sem fyrirtækið getur ekki haft bein áhrif á eins og lög og 

reglur, lýðfræðilegir og ýmsir stjórnunarlegir þættir. Hér á eftir verða greindir þættir úr ytra 

umhverfinu eftir PEST aðferðinni. 

6.1.1 Pólitískir þættir 

Kræklingarækt er háð lögum og reglum eins og aðrar atvinnugreinar. Mjög strangt eftirlit er með 

veiðum og sölu á matvælum. Þann 10. mars 1999 var samþykkt þingsályktun á Alþingi um 

stuðning ríkisvaldsins við kræklingarækt og annan fjörubúskap.  

Þingsályktun: 

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa, með lagasetningu ef með þarf, 

kræklingaeldi og hvers konar annan fjörubúskap sem ætla má að verði á næstu árum 

tekinn upp á lögbýlum sem aðgang eiga að sjó og að sjá til þess að á viðeigandi 

rannsóknastofnun verði sú sérfræðiþekking fyrir hendi sem að haldi má koma og þarf 

til þess að leiðbeina væntanlegum ræktendum skelfisks og hafa fullnægjandi eftirlit 

með framleiðslu þeirra í samræmi við kröfur einstakra makaða.“
65

 

Þrátt fyrir að samþykki Alþingis liggi fyrir hefur ríkt mikil óvissa innan greinarinnar um það 

hvar málið sé raunverulega statt í kerfinu. Svo dæmi sé tekið þá koma fjögur ráðuneyti að 

þingsályktuninni, umhverfis-, sjávarútvegs-, landbúnaðar- og iðnaðarráðuneyti. Þar af leiðandi er 

flækjustigið mikið og ferli leyfisveitinga bæði flókið og tímafrekt.66 Eftir að þingsályktunin var 

samþykkt var sett af stað verkefni sem kallast Kræklingaverkefnið, en það hófst í ársbyrjun 2000 

og lauk á seinni hluta ársins 2006 en við það verkefni safnaðist töluvert magn af upplýsingum. 

Nú eru umræður um ný lög sem snúa eingöngu að skeldýrarækt. Þegar og ef þau lög verða 

samþykkt mun það auðvelda kræklingaræktendum að hefja starfsemi sem og flækjustig mun 

                                                 
65 Þingsályktun um stuðning ríkisvaldsins við kræklingarækt og annan fjörubúskap frá 10. mars 1999.  
66 Þorgeir Pálsson o.fl. (2009). Bls. 30. 
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minnka. Stefnan er að koma öllu sem viðkemur kræklingarækt undir Matvælastofu (MAST).67 

Stjórnvöld hafa mikil áhrif á uppbyggingu atvinnugreinarinnar, jafnvel meira en gengur og gerist 

í öðrum atvinnugreinum. Skattar, tollar og fjármagn við rannsóknir eru dæmi um aðgerðir 

stjórnvalda sem snúa beint að þeim fyrirtækjum sem eru í ræktuninni. 

6.1.2 Efnahagslegir þættir 

Hagvöxtur  

Íslenskt efnahagslíf varð fyrir miklu áfalli haustið 2008 þegar bankakerfið fór í þrot í alvarlegri 

fjármálakreppu. Íslenskt efnahagslíf hefur nú verið í djúpri lægð og eru það heimili og ýmsar 

atvinnugreinar sem lenda í erfiðleikum. Niðursveiflan einkennist því af auknu atvinnuleysi og 

samdrætti í fjárfestingu.68 Dregið hefur úr hagvexti eftir hrunið en meiri bjartsýni ríkir um 

hagvöxt á næsta ári. Ef horft er á hagvöxt á árunum 2007–2009 hefur orðið algjör viðsnúningur. 

Árið 2007 var hagvöxtur jákvæður um 6%, árið 2008 var hann 1% en árið 2009 var hann 

neikvæður um 6,5%.69 Á árinu 2010 er búist við 1-2,5% hagvexti í helstu viðskiptalöndum 

Íslendinga. 

Verðbólga 

Verðbólgan var að meðaltali 12,4% árið 2008.70 Eftir hrun jókst verðbólgan töluvert og mældist 

hún mest 18,3% en fór svo lækkandi aftur. Í janúar 2010 hélt verðbólgan áfram að hjaðna og 

mældist hún 6,6%, eða 5,2% ef áhrif neysluskatta eru frátalin, vísitalan lækkaði óvænt í janúar 

um 0,3%.71 Í mars 2010 jókst verðbólgan og var hún 8,5%.72 Árið 2009 drógust alþjóðaviðskipti 

saman um 10% en gert er ráð fyrir að viðskiptin vaxi um 3,5% á þessu ári. Á síðasta ári jókst 

útflutningur sjávarafurða um rúmlega 4% en í fyrri spá, í nóvember 2009, var áætlaður 

samdráttur um 2%.73 

  

                                                 
67 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, apríl 2010). 
68 Fjármálaráðuneytið. (2009). Bls. 3. 
69 Hagstofa Íslands. (e.d.). 
70 Fjármálaráðuneytið. (2009). Bls. 16. 
71 Seðlabanki Íslands. (2010). 
72 Hagstofa Íslands. (e.d.). 
73 Seðlabanki Íslands. A. (2010). Bls. 4-7. 
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Gjaldeyrismál 

Gengi íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á sjávarútveginn þar sem stærsti hluti hans er seldur 

úr landi. Tekjurnar eru því háðar gengi hverju sinni. Frá því í október 2008 hefur gengi 

krónunnar lækkað verulega og má rekja það til fjármálakreppunnar.74 Frá því í janúar 2010 hefur 

gengi krónunnar hækkað um 4,2% gagnvart evru og 8% gagnvart sterlingspundi á innlendum 

gjaldeyrismarkaði.75 Þegar krónan er veik þá er útflutningur afar vænlegur kostur. Þegar 

íslenskur kræklingur verður orðinn markviss hluti af útfluttum sjávarafurðum og framleiðslan 

orðin stöðug, verður hann engin undantekning.  

6.1.3 Samfélagslegir þættir 

Neysluvenjur samfélagsins eru stöðugt að breytast og með opnum hug getur kræklingur orðið 

vinsæll til matargerðar hér á landi. Kræklingur hefur verið fluttur hingað til lands frá Chile og 

Írlandi þar sem ekki hefur verið hægt að treysta á stöðuga framleiðslu hér. Ef uppbygging í 

atvinnugreininni verður stöðug og rétt er haldið á spilunum getur atvinnugreinin í heild sinni 

framleitt 1.500 tonn á ári miðað við 30% framlegð á sokkuðum línum á næstu þremur til fjórum 

árum. Árið 2015 er áætlað að ársframleiðsla verði orðin 6.000 tonn og muni skapa allt að 175 

ársverk við framleiðslu og fullvinnslu afurða. Við þetta yrðu útflutningstekjur um kr. 

2.000.000.76 Atvinnuleysi var 9,5% í mars eða að meðaltali 15.059 manns en á sama tíma fyrir 

ári var atvinnuleysi 8,9%. Atvinnuleysi á höfuðborgarsvæðinu er 9,9% en 8,1% á 

landsbyggðinni, þar er það minnst á Vestfjörðum eða um 3,2% og mest á Suðurnesjum14,9%.77 

6.1.4 Tæknilegir þættir 

Þróunarvinna heldur stöðugt áfram í nýjum atvinnugreinum og mun Nýskel leggja sitt af 

mörkum við áframhaldandi uppbyggingu í greininni. Vélvæðing hefur ekki mikið verið reynd í 

kræklingarækt hér heima og því eru þær vélar sem ÍK hefur keypt mikil framför í greininni, 

mikið af því sem búið er að gera hefur verið gert handvirkt.78 Miklum fjármunum hefur nú þegar 

                                                 
74 Seðlabanki Íslands B. (2009). Bls. 47.  
75 Seðlabanki Íslands. C. (2010). Bls. 1. 
76 Þorgeir Pálsson o.fl. (2009). Bls. 5. 
77 Vinnumálastofnun. (e.d.). 
78 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, apríl 2010). 
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verið varið í uppbyggingu atvinnugreinarinnar, en árangur ekki staðið undir væntingum.79 Styrkir 

til áframhaldandi þróunarvinnu eru mikilvægir fyrir greinina, þróunarvinna er dýr og er því 

nauðsynlegt að kræklingabændur haldi áfram að fá styrki og fjármagn til þess að geta viðhaldið 

þeirri vinnu. 

6.2 SVÓT-greining 

6.2.1 Styrkleikar 

Styrkleikar í kræklingaræktun hér á landi eru hreinar strendur og hreint umhverfi. Hér á landi er 

mikið rými fyrir ræktun og aðstæður góðar, einnig er lirfusöfnun auðveld og góð með réttum 

búnaði. Nýskel er að koma inn með nýjung í búnaði sem reynst hefur vel í löndum eins og Nýja 

Sjálandi, Írlandi og Skotlandi þar sem aðstæður eru svipaðar og hér á Íslandi. Eigendurnir hafa 

öðlast mikla þekkingu og myndað sterk og góð tengsl við aðra kræklingabændur. Samþætting er 

einn af styrkleikum fyrirtækisins þar sem kræklingabændur sameinast um vinnslu, 

markaðssetningu og útflutning. Nýskel hefur myndað góð tengsl við kaupendur á Yerseke og við 

ráðgjafafyrirtæki í Hollandi sem sérhæfir sig í sölu og markaðsstarfi á kræklingi. Mikill styrkur 

felst í því að niðurstöður úr heilnæmiskönnun liggi fyrir. Nýskel fékk nýlega fyrstu einkunn sem 

er A úr heilnæmiskönnun á ræktunarsvæðum sínum sem eru Tálknafjörður og Patreksfjörður. 

6.2.2 Veikleikar 

Veikleikarnir liggja aðallega í skorti á reynslu og fjármagni. Þrátt fyrir að það liggi ákveðnir 

styrkleikar í því að atvinnugreinin sé ný þá eru líka veikir punktar eins og rannsóknir á svæðum 

umhverfis Ísland og til dæmis heilnæmiskönnun sem getur verið mjög kostnaðarsöm. Nýskel 

hefur ekki mikið fjármagn, framleiðsluferlið er langt og tekur það nokkur ár að sjá hagnað. Ef 

uppskeran er lítil eða engin vegna óviðráðanlegra aðstæðna getur það stefnt fyrirtækinu í hættu. 

Flutningstími er lengri en hjá samkeppnislöndunum sem gerir það að verkum að tími til neyslu er 

minni og veikir það stöðu Nýskeljar.  

                                                 
79 Haukur Oddsson o.fl. (2009). Bls. 6. 
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6.2.3 Ógnanir 

Helsta ógnin við kræklingaræktun er umhverfið þar sem það er síbreytilegt. Eitraðir 

svifþörungar, krossfiskur, æðakollan og samkeppnin. Samkeppnin getur verið bæði um fjármagn 

frá öðrum atvinnugreinum eins og fiskeldi, um staðsetningu sem og fjármagn til uppbyggingu og 

rannsókna. Einnig getur stafað ógn af samkeppnislöndum eins og Chile. Ógnanir liggja hjá 

stjórnvöldum, það er að segja ef stjórnvöld styðja ekki atvinnugreinina þá er mun erfiðara fyrir 

ný fyrirtæki í kræklingarækt að skapa sér sess á markaðinum. 

6.2.4 Tækifæri 

Tækifærin eru mörg og má þar nefna aukna eftirspurn í Evrópu og minnkandi framleiðslu þar, 

sem auðveldar Íslendingum að komast inn á markaðinn. Nýskel getur selt sinn krækling á 

óhefðbundnum tímum sem er í mars, apríl, maí og júní. Einnig má nefna uppbyggingu í 

atvinnumálum með tilkomu ræktunar- og vinnslustöðva sem og hátt vöruverð þar sem íslenskur 

kræklingur er talin gæðavara.80 

6.3 Markaðurinn 

Erlendur markaður 

Heildarneysla á kræklingi í Evrópu er um það bil 700.000 tonn á ári. Evrópumarkaðurinn 

einkennist af fjölbreytni í verði sem fer eftir árstíðum, uppruna og afurðaformi.81 Markaður fyrir 

krækling fer ört vaxandi og hefur heimsmarkaðurinn aukist að meðaltali um 5% á ári á 

árunum1950–2000.82 Heimsframleiðsla í dag er yfir 2 milljónir tonna og er Kína stærsti 

framleiðandinn með um 800.000 tonn og þar á eftir kemur Tæland með 250.000 tonn. Eftirspurn 

eftir kræklingi er að aukast töluvert á Asíumarkaði, sérstaklega hjá veitingahúsum og hótelum.83 

Þegar litið er til Evrópu er Spánn með mestu framleiðsluna eða um 300.000 tonn.84 Eftirspurn 

hefur einnig verið að aukast í Evrópu og hafa evrópskir framleiðendur ekki getað mætt þeirri 

                                                 
80 Þorgeir Pálsson o.fl. (2009). Bls. 35. 
81 Haukur Oddsson. (2008). Bls. 11.  
82 Hoagland, Kite-Powell, Jin. (2003). Bls. 2.  
83 Rees, G., Pond, K. og Kay, D. (2010). Bls. 14. 
84 Guðrún G. Þórarinsdóttir. (2007). Bls. 63. 
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eftirspurn og hefur henni verið mætt með innflutningi á frystri skel frá Chile.85 Chile hefur verið 

að auka sína framleiðslu, úr 25.000 tonnum árið 2000 upp í 125.000 tonn árið 2006. Chile selur 

nær eingöngu frosinn og niðursoðinn krækling til Evrópu og hefur hann verið að koma mjög 

sterkur inn á markaðina og hefur þar af leiðandi áhrif á önnur lönd.86 Verð á hreinu 

kræklingakjöti frá Chile er í kringum €5,75 á kíló.87 Í kringum árið 1999 fór framleiðslan að 

dragast saman í öllum stærstu framleiðslulöndunum sem eru Spánn, Ítalía, Danmörk, Frakkland 

og Holland. Á sama tíma jókst framleiðslan í Norður-Evrópu og varð aukningin mest á Írlandi og 

í Skotlandi en þar var framleiðslan um 40.000 tonn á ári í hvoru landi fyrir sig. Ræktunin jókst 

einnig í Noregi en þar var framleiðslan 4.000 tonn árið 2005. Nú er unnið að því að 

endurskipuleggja greinina og auka framleiðsluna að nýju.88 Verðlag á kræklingi fer eftir því 

hvernig hann er unninn og seldur. Í febrúar á þessu ári seldist ferskur, hreinsaður kræklingur út 

úr búð á Spáni €2,10 á kíló.89  

Íslenskur markaður 

Íslenskur markaður fyrir krækling er ekki stór. Möguleikinn fyrir stækkandi markaði er fyrir 

hendi með réttri markaðssetningu og stöðugleika í framleiðslu. Íslenskar heildsölur flytja inn 

krækling bæði frá Chile og Írlandi. Kræklingurinn er í báðum tilvikum frosinn og ýmist 

niðursoðinn, í sósum eða hreinn. Til dæmis er hægt að fá niðursoðinn frosinn krækling frá Chile í 

Nóatúni á 595 kr./kg. Einnig er hægt að fá írskan krækling í sósum, hvítvíns- og hvítlaukssósu í 

Nóatúni og Hagkaup, frá kr. 898-1.100 kr./kg. 

Innflutningur 

Til að skoða betur stöðuna er gott að líta á innfluttan krækling í Evrópu en heildarinnflutningur á 

kræklingi er um 225.000 tonn og er 85% af innflutningi í Evrópulöndum. Frakkar flytja mest inn, 

eða um 40-50.000 tonn ári en í Belgíu, Ítalíu, Þýskalandi, Hollandi og Bandaríkjunum er 

innflutningur um 20-30.000 tonn, í hverju landi fyrir sig. Chile hefur verið að auka framleiðslu á 

kræklingi og þar með útflutning en útflutningur jókst úr tæpum 5.000 tonnum árið 2000 í 25.000 

                                                 
85 Skelrækt. (e.d.). 
86 Eurofish. (2008). 
87 Business Research & Intelligence. (e.d.). 
88 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 11. 
89 Business Research & Intelligence. (e.d.).  
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tonn árið 200690 og hefur það haft áhrif á evrópska markaði. Þetta er merki um að kræklingarækt 

sé vaxandi atvinnugrein í Chile. Á síðustu fjórum til fimm árum hefur Chile verið helsti 

kræklingabirgir fyrir Frakkland, Spán og Ítalíu. Chile selur kræklinginn frosinn inn á 

Evrópumarkað þar sem hann er seldur.91 

6.3.1 Mögulegir viðskiptavinir og staðsetning á markaði 

Nýskel ætlar að selja ferskan, óunninn krækling beint til Yerseke í Hollandi þar sem lögð er 

mikil áhersla á afhendingaröryggi. Þar er kræklingurinn unninn og seldur áfram til manneldis eða 

annarskonar vinnslu. Mikil vöntun er á ferskum kræklingi aðallega á þeim tímum sem uppskeran 

er mest hér á landi en þá er neysla mikil og framboð takmarkað. Nýskel stefnir á að selja 

óhreinsaðan og óunninn krækling til annarra landa innan Evrópu ef markaður fyrir því er til 

staðar. Nýskel er að skoða markað í Bretlandi þar sem eru mögulegir viðskiptavinir en það er allt 

á frumstigi. Þar er möguleiki á að fá 1,6 pund fyrir kílóið af óunnum kræklingi sem er töluvert 

hærra en á hollenskum markaði eða um kr. 300 á hvert kíló miðað við kr. 237 í Hollandi.92 

Þegar ÍK hefur hafið vinnslu kræklings hér á landi, í kringum árið 2014, mun Nýskel selja sína 

uppskeru til þeirra, enda er mikilvægt að vinna sem mest úr kræklingnum á Íslandi til að fá sem 

mestan hagnað af honum inn í landið. ÍK mun einnig sjá um sölu og dreifingu á kræklingi. 

6.3.2 Samkeppnisaðilar 

Helstu samkeppnisaðilar eru erlendir framleiðendur frá Kanada, Chile, Skotlandi og Írlandi sem 

selja framleiðslu sína til meginlands Evrópu. Flestir þar eiga í vandræðum með ræktun vegna 

fækkunar á ræktunarsvæðum vegna umhverfisþátta. Aðrir framleiðendur hér á Íslandi eru einnig 

samkeppnisaðilar en það stafar þó lítil ógn af þeim þar sem samþætting í útflutningi hentar best 

fyrir alla kræklingabændur til að fá sem mestan hagnað. 

Skotland og Írland eru lönd sem íslenskir kræklingabændur eru í mikilli samkeppni við. Þau eru 

að mörgu leiti í sterkari stöðu þar sem þau eru nær markaðinum og greiða því minni 

                                                 
90 Haukur Oddsson o.fl. (2008). Bls. 11 -12.  
91 Eurofish. (2008).  
92 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, júlí 2010). 
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flutningsgjöld. Staða þeirra eru þó svipuð og annarra Evrópulanda að lítil sem engin ræktun er í 

maí og júní. 

Kræklingur frá Chile hefur verið að aukast þar sem atvinnugreinin þar hefur verið að eflast og 

styrkjast á undanförnum árum. Áhrif þeirra á Evrópumarkaðinn hefur ekki eingöngu aukist á 

fullunnum kræklingi heldur einnig á lifandi, ferskan krækling. Chile er einn helsti birgðasali fyrir 

Frakkland, Ítalíu og Spán í frosnum og fullunnum kræklingi.93 

Samkeppnisaðilar eru ekki bara önnur ræktunarfyrirtæki í kræklingi því fjármagn er af skornum 

skammti. Annar sjávarútvegur þá aðallega fiskeldi er einnig í mikilli uppbyggingu og hefur verið 

að sækjast eftir fjármagni frá hinu opinbera eins og ræktendur á kræklingi.  

6.4 Markaðssetning 

Ísland hefur verið þekkt fyrir sjávarútveginn áratugum saman og góð reynsla og þekking 

Íslendinga á erlendum mörkuðum nýtist vel við markaðssetningu á kræklingi. Við 

markaðssetningu skal fyrst og fremst sýna fram á að skelin sem seld er sé örugg til neyslu. Fylgja 

þarf ákveðnum reglum við sölu kræklings og því er mikilvægt að umbúðirnar séu vel merktar um 

að ræktunarsvæðið hafi fengið heilnæmisúttekt og eins allar upplýsingar um framleiðsluferlið. Ef 

neytendur óttast um eitraðan krækling skal taka þann ótta alvarlegan.94 Stjórnendur fyrirtækisins 

hafa kynnt fyrirtækið hér heima fyrir öðrum ræktendum og hafa farið á samkomur með öðrum 

kræklingabændum. Í lok júlí á þessu ári kom hingað til lands maður frá Yerseke og sýndi, 

framkvæmdastjóri Nýskeljar honum svæðið ásamt því að senda hann með prufu af kræklingi til 

Hollands. Einnig hefur framkvæmdastjóri fyrirtækisins verið í sambandi við ráðgjafafyrirtæki 

þar ytra sem sér um markaðssetningu á kræklingi. Þann 21. ágúst er skeljar-hátíð í Yerseke 

(Yerseke Mussel Festival) sem haldin er ár hvert og mun framkvæmdastjóri Nýskeljar fara 

þangað og ræða við tíu stærstu kaupendur þar. Lögð verður áhersla á að selja kræklinginn í maí 

og júní því þá er vöruverð hátt og framboð lítið. Nýskel mun leggja mikla áherslu á kynningu á 

vistvænu umhverfi og þeim búnaði sem notaður er, að hann sé umhverfisvænn, og einnig leggur 

Nýskel áherslu á gæðakrækling með mikla holdafyllingu. Nýskel hefur opnað heimasíðuna 

                                                 
93 Eurofish. (2008).  
94 Valdimar Ingi Gunnarsson. (2003).  
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www.nyskel.is þar sem hægt er að nálgast nýjustu fréttir af fyrirtækinu ásamt allar helstu 

upplýsingar um það. 

6.4.1 Verðstefna og sala 

Verðstefna Nýskeljar er háð eftirspurn en gert er ráð fyrir kræklingi í besta gæðaflokki. Verð á 

mörkuðum fer vitaskuld eftir því hvort um er að ræða ferskan eða frosinn krækling. Framboðið 

er lítið á þeim tímum sem uppskera er góð hér á landi og verðið hátt. Markaðir í Evrópu greiða 

hæsta verð fyrir lifandi krækling og því liggja tækifæri íslenskra kræklingabænda þar.95 Nýskel 

áætlar að selja kræklinginn á €1,5 sem er kr. 237 miðað við gengið í júlí. Einnig fer verð eftir því 

hvaðan kræklingurinn kemur, holdafyllingu, stærð og vinnslustigi, ekki er því alveg vitað hversu 

nákvæmt verð á mörkuðum í Evrópu er en þó hafa komið fram tölur upp á 1,5–4 evrur.96 Mynd 

11 sýnir uppboðsverð á kræklingi á Yerseke í Hollandi á árunum 2007 og 2008. Eins og sést á 

myndinni er verðið breytilegt og fer allt niður í €0,2 upp í €2,7 í júlí.97  

 

Mynd 11. Uppboðsverð á kræklingi á Yerseke árin 2007 og 2008 

 
                                                 
95 Skelfiskur. (e.d.). 
96 Bjarni Einarsson. (Munnleg heimild, apríl 2010). 
97 Ranninger, N. (e.d.). 
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7 Rekstrar- og fjárhagsáætlun 

7.1 Grunnforsendur 

Í upphafi árs 2010 á fyrirtækið línur og búnað fyrir þetta rekstrarár. Á mynd 12 er fjöldi nýrra 

lína og áætlað sölumagn. Fyrirtækið þarf að fjárfesta í búnaði ár hvert allt til ársins 2015 og 

áætlað er að kaupa hann á því ári sem hann verður notaður. Uppskera verður fyrst árið 2012 og 

er hún frá línum sem Nýskel setur út í sumar. Áætlað er að uppskeran verði 42 tonn af 

söluhæfum kræklingi og 504 tonn árið 2016.  

 

Mynd 12. Fjöldi nýrra lína og áætlað sölumagn 

� Framleiðslukostnaður á kg er kr. 132. 

� Skilaverð á kg er kr. 181. 

� Ræktunartími er 3 ár. 

� Kostnaður á eina lirfulínu er kr. 500.000.  

� Kostnaður á eina sokkalínu er kr. 600.000. 

� Línurækt með bogalínum sjá mynd 4. 

� Lengd á burðarlínu er 220 metrar. 

� Lengd á bogalínu er 2000 metrar. 

� Meðaláseta er 7 kg á metra,það er að segja 14 tonn á línu. 

� Nauðsynlegur fjöldi uppskerulína á ári eru 36 línur. 
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� Áætlaður samtals línufjöldi á ári eru 84 línur. 

� Flutningskostnaður á hvert kg er um það bil kr. 56. 

7.2 Sölu- og tekjuáætlun 

Eins og fram hefur komið áætlar Nýskel að selja skelina óunna beint til Yerseke í Hollandi en 

það er eini markaðurinn sem vitað er um sem kaupir óunninn og óhreinsaðan krækling.98 

Markaðurinn í Hollandi greiðir €1,5 fyrir kílóið sem er um það bil kr. 237 miðað við gengið í júlí 

2010. Allt bendir til þess að krónan haldi áfram að styrkjast eins og undanfarna mánuði og munu 

tekjur þá lækka í samræmi við það. Tekjur fyrirtækisins koma einungis frá uppskeru en áætlað er 

að fyrsta uppskeran verði 42 tonn árið 2012 af söluhæfum kræklingi. Mynd 13 sýnir tekjur fyrir 

og eftir flutningskostnað. Flutningskostnaður er 24% af söluverði.  

 

Mynd 13. Tekju- og söluáætlun 2010-2016 

7.3 Kostnaðargreining 

Reiknað er með að bátur verði leigður fyrir eftirlit, viðhald, sokkun og uppskeru. Nýskel leigir 

búnað og vélar fyrir grisjun og sokkun frá ÍK. 

Launakostnaður  

Launakostnaði verður haldið í lágmarki til að byrja með á meðan fyrirtækið er að ná festu. 

Stjórnunarkostnaður Nýskeljar eru laun framkvæmdastjóra og mun sá kostnaður verða kr. 

                                                 
98 Jón Örn Pálsson. (Munnleg heimild, júlí 2010). 



 

Nýskel ehf. 

   
 

37 
 

100.000 fyrstu fimm árin en mun aukast um 50% árið 2015. Greiða þarf laun við eftirlit allt árið 

og verða þau laun föst, árið 2010 eru þau kr. 70.000 á mánuði miðað við að farið sé tvisvar út í 

mánuði. Launin munu hækka um 0,25% ár hvert en árið 2015 hækka laun við eftirlit um 60%. 

Annar launakostnaður mun breytast með framleiddu magni. Greitt verður jafnaðarkaup kr. 1.500 

á tímann við línurnar. Launatengd gjöld eru eftir settum reglum, tryggingargjald 8,5%, 

lífeyrissjóður 8%, auka lífeyrissjóðsgjöld 2%, félagsgjöld 1,5% og orlof 10,17%.99
 

Þjónustukostnaður 

Áætlað er að þjónustukostnaður við hverja línu verði kr. 14.000 miðað við að farið sé tvisvar í 

mánuði út á sjó allt árið. Innifalið í þjónustukostnaði er bátaleiga, tæki og búnaður við eftirlit og 

sýnataka en einnig er reiknað með viðgerð og lagfæringu á línum og búnaði. Reiknað var 20% 

áhættuálag ofan á þjónustukostnaðinn til að mæta ófyrirsjáanlegum kostnaði. 

Flutningskostnaður 

Kræklingurinn verður fluttur í 20 feta gám beint frá Reykjavík til Yerseke. Kræklingurinn er 

fluttur út í stórsekkjum úr trefjaplasti, í hvern poka kemst 1 tonn af kræklingi og kostar hver poki 

kr. 1.200. Í hvern 20 feta gám komast tíu pokar. Samkvæmt tilboði frá Samskip kostar að flytja 

hvern 20 feta gám frá Reykjavík til Yerseke kr. 458.214.100 Flutningurinn á gámnum frá 

Tálknafirði til Reykjavíkur er áætlaður kr. 100.000 og annar kostnaður er áætlaður kr. 40.000 á 

hvern gám.101 Flutningskostnaður á lifandi kræklingi til Hollands er því áætlaður kr. 56,25 á 

hvert kg. 

Afskriftir 

Kostnaður við efniskaup og uppsetningu á hverja lirfulínu er kr. 500.000 og sokkalínu kr. 

600.000. Endingartími er áætlaður 10 ár miðað við notkun annað hvert ár. Afskrift á búnaðinum 

er línuleg og er því kr. 50.000 fyrir lirfulínu og kr. 60.000 fyrir hverja sokkalínu.102 

Íslenskur kræklingur ehf. 

mun leigja Nýskel vélar og tæki sem til þarf við ræktunina en kostnaðurinn er kr. 10 á metra fyrir 

uppskeru á smáskel, kr. 10 á metra fyrir útsokkun á smáskel og kr. 10 á metra fyrir uppskeru á 
                                                 
99 Viðauki I  
100 Nýskel fékk nýlega tilboð frá Samskip og er það í Viðauka II 
101 Jón Örn Pálsson. (Munnleg heimild, júlí 2010). 
102 Viðauki III 
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markaðsskel. Fast daggjald á framleiðslutækjum er kr. 10.000 á dag.103 Tækin eru í bát sem er 

einnig tekinn á leigu og kostar dagurinn, miðað við 10-12 tíma, kr. 80.000. 

7.4 Rekstraráætlun 

Rekstraráætlun sýnir rekstur næstu átta árin og byggir hún á tekju- og kostnaðaráætlun. 

Fyrirtækið mun fyrst skila hagnaði árið 2014 en þá verður hann rúmlega kr. 10.000.000. Eins og 

sjá má þá breytist fastur kostnaður árið 2015 og kemur það til vegna hækkunar á launum við 

eftirlit og launum framkvæmdastjóra. 

 

Mynd 14. Rekstraráætlun 2010-2017 

                                                 
103 Jón Örn Pálsson. (Munnleg heimild, júlí 2010). 
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7.5 Greiðsluáætlun 

Greiðsluáætlun er yfirlit yfir þær inn- og útborganir sem eiga sér stað á sama tímabili og 

rekstráætlunin nær yfir. Stofnendur félagsins áætla að greiða inn í félagið kr. 3.000.000 á ári til 

ársins 2014. Innlánsvextir af sjóðstöðu eru 7,1% og útlánsvextir eru 20,5%. Mynd 15 sýnir 

greiðsluáætlun fyrir árin 2010-2017. Miðað við þessar forsendur þarf fyrirtækið fjármagn við 

reksturinn allt til ársins 2015. Eins og sjá má á greiðsluáætluninni þá vantar Nýskel að lágmarki 

kr.16.500.000 fyrir árið 2011 miðað við sjóðsstöðuna.  

 

Mynd 15. Greiðsluáætlun 2010-2017 

7.6 Lánsfjárþörf og eigin fjármögnun 

Áætlað er að fjárfesting í búnaði og rekstri fyrirtækisins verði fjármögnuð með 20% eigin fé og 

80% með styrkjum, lánum og áhugaverðum fjárfestum. Nýskel mun fjárfesta í búnaði til 

ræktunar, línum og sokkalínum, ár hvert eftir þörfum. Eins og greiðsluáætlunin sýnir þarf 

fjármagn allt til ársins 2015. Búnaðurinn spilar þar stórt hlutverk en Nýskel þarf að fjárfesta í 

línum og búnaði upp á kr. 45.900.000 til ársins 2015.  
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Mynd 16. Fjármagn við línur og búnað 

 

Stjórnendur fyrirtækisins ætla að leggja samtals kr. 3.000.000 í reksturinn til ársins 2014. 

Byggðastofnun hefur veitt lán, styrki eða hlutafé til fjármögnunar verkefna en á árinu 2010 er 

hvorki veitt hlutafé né styrkir, eini möguleikinn 2010 væri að taka lán frá Byggðastofnun. 

Lántökugjald hjá Byggðastofnun er 1,8% og vextir af lánum eru 7% verðtryggðir vextir.104Árið 

2011 ætlar Nýskel að sækja um styrk frá Byggðastofnun ásamt því að sækjast eftir láni og 

mögulega nýjum hluthöfum. Einnig verður athugað með lán frá bönkum og fjármálafyrirtækjum. 

Nýskel þarf að lágmark kr. 16.500.000 árið 2011 til áframhaldandi ræktunar. 

7.7 Núllpunktsgreining 

 

Mynd 17. Núllpunktur miðað við tekjur og gjöld 

 

                                                 
104 Byggðastofnun. (2010). 



 

Nýskel ehf. 

   
 

41 
 

Út frá áætluninni má reikna núllpunkt, mynd 17 sýnir þróun á milli gjalda og tekna frá 2010-

2016. Hér má sjá að tekjurnar fara vel hækkandi árin eftir að núllpunktinum er náð miðað við 

gjöldin. Árið 2013 þarf Nýskel að selja 44.455 kg til að reksturinn sé á núlli.105 

7.8 Áhættumat og næmnigreining 

Viðkvæmustu þættirnir í rekstrinum eru nokkrir. Umhverfið er síbreytilegt og er uppskeran alveg 

háð því, breytingar á veðri, seltu, hita og fleira. Æðafuglinn og krossfiskurinn eru einnig ógn. 

Fyrstu árin er reksturinn mjög viðkvæmur fyrir neikvæðum breytingum. Reksturinn er 

viðkvæmur fyrir genginu og sölumagni. Á myndum 18 og 19 er hagnaðurinn sýndur miðað við 

ýmsar breytur. 

 
Mynd 18. Hagnaður miðað við mismunandi kg 

 

Í verkefninu er áætlað að 7 kg af söluhæfum kræklingi fáist af einum metra. Tölur hafa sýnt 

uppskeru allt frá 4 kg til 12 kg á metra. Mynd 18 sýnir hagnað og tap miðað við að 5 kg 7 kg og 

9 kg náist af kræklingi á einn metra. Það má augljóslega sjá að kg á hvern metra skiptir máli og 

bilið á milli 5 kg og 9 kg er mikið árið 2015. Hagnaður miðað við 5 kg er tæplega kr. 10.000.000 

en hagnaður miðað við 9 kg rúmlega kr. 46.000.000.106 Það getur skipt töluverður máli að hafa 

eftirlit með línunum til að afræningjar setjist ekki á þær og éti kræklinginn. Eins og áður greinir 

er hægt að koma í veg fyrir afræningja með góðum búnaði og eftirliti. 

                                                 
105 Viðauki IV. 
106 Viðauki IV. 
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Mynd 19. Tekjur miðað við gengisbreytingu 

 

Gengi gjaldmiðla hefur alltaf einhver áhrif á innflutning og útflutning. Þar sem gengið er að 

styrkjast á þessum tímum gagnvart Evru var ákveðið að sýna hreinar sölutekjur miðað við 

mismunandi gengi. Söluverð er, eins og í skýrslunni €1,5, Árið 2015, ef miðað er við að ein € er 

kr. 140, eru tekjur kr. 79.380.000 en miðað við Evran er kr. 158 eru tekjur kr. 85.050.000.107 

Fyrirtæki þurfa að vera sérstaklega vakandi fyrir breytingum, því um leið og eitthvað breytist, 

einhver forsenda þá þarf að gera ráð fyrir þeim strax og endurreikna þá hluti sem það varðar. Á 

tímum eins og þessum er reksturinn viðkvæmur, sértaklega fyrir uppskerumagni en einnig er 

umhverfið síbreytilegt og getur haft mikil áhrif. Gengisbreytingar hafa áhrif en ekki eins mikið 

og hefði mátt gera ráð fyrir samkvæmt næmnigreiningu á gengi. Einnig þarf að hafa í huga að 

kræklingur er viðkvæm vara og er því nauðsynlegt að öllum reglum varðandi matvæli sé fylgt og 

að allt eftirlit sé gott. Erfitt getur verið að fá fjármagn og því þurfa eigendur að halda vel á þeim 

áætlunum sem þeir setja fram til að verkefnið gangi upp. Núna er fyrirtækið að vinna í að styrkja 

viðskiptatengsl sín við Holland og styrkist það mikið með komu þeirra á hátíðina í Yerseke. 

Einnig verður haldið áfram að kanna stöðuna á flutningskostnaði en markmið þeirra er að lækka 

hann. Nýskel er að kanna stöðu þeirra á lánsfjármagni, styrkjum og nýjum hluthöfum. 

                                                 
107 Viðauki IV 
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8 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn fyrirtækisins er að verða öflugt kræklingafyrirtæki með stöðuga framleiðslu og 

umhverfisvænan búnað.  

Helstu markmið: 

� Nýskel verði öflugt kræklingafyrirtæki sem selur afurð sýna á innlendan og erlendan 
markað. 
 

� Árið 2016 verði framleiðsla yfir 500 tonnum. 
 

� Vinna sem mest úr kræklingnum hér á landi. 
 

� Fyrirtækið verði eins umhverfisvænt og mögulegt er. 
 

� Auka við rannsóknir og þekkingu innan fyrirtækisins. 
 

� Að tryggja rekjanleika kræklingsins, frá því að lirfulína fer fyrst í sjó þar til varan er 
komin til neytandans. 
 

� Tryggja þarf fjármagn fyrir árin 2011 og 2012. 
 

� Fjárfesta í 72 nýjum línum til ársins 2015, heildarfjárfesting á línum kr. 49.000.000. 
 

� Settar verða út þrjár nýjar lirfulínur á hverju ári til ársins 2013. 
 

� Kaup á fullkomnum sameiginlegum uppskerutækjum með öðrum kræklingafyrirtækjum. 
 

� Að setja upp sameiginlega vinnslustöð og sölufyrirtæki með öðrum ræktendum. 
 

� Fyrirtækið verði orðið sjálfbært árið 2017. 
 

� Efla viðskiptasambönd sín við kaupendur innan Evrópu. 
 

� Að taka þátt í rannsóknum á svæðinu er snerta kræklingaræktun. 
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9 Niðurstöður 

Þrátt fyrir að kræklingarækt hafi verið stunduð hér á landi í yfir tíu ár eiga kræklingabændur þó 

nokkuð eftir í stöðuga og jafna framleiðslu. Það hefur sýnt sig að Ísland býður upp á mikla 

möguleika á ræktun ef litið er til umhverfis. Umhverfisaðstæður eru góðar og mikið rými í þeim 

fjörðum þar sem hægt er að rækta krækling. Nýskel hefur fengið þau skilyrði sem þarf til að 

stunda ræktun og er það mikill styrkleiki fyrir fyrirtækið. Það hefur nú þegar hafið tilraunarækt 

og áætla að selja fyrstu uppskeru sína árið 2012. Eigendur Nýskeljar eru komnir í samband við 

kaupendur út í Yerseke og munu efla það samband núna í lok ágúst. 

Búnaðurinn sem þeir nota er svipaður þeim sem hefur verið notaður, þó með breytingum sem 

hafa komið vel út fyrir þau lönd sem hafa svipaðar aðstæður og hér á landi. Fyrirtækið selur 

alveg óunninn krækling beint úr bát til flutnings. Nýskel leggur áherslu á að vera með ferskan, 

góðan og holdmikinn krækling. Eins leggur Nýskel mikla áherslu á rekjanleika kræklingsins og 

verður hver lína merkt með þar til gerðum merkingum sem sýna númer línu, það ár sem hún er 

sett út og af hvaða svæði. Einnig verða allar umbúðir merktar með gæðastimpli frá yfirvöldum.  

Árið 2016 gerir fyrirtækið ráð fyrir að verða komið með stöðuga framleiðslu en þá eru 36 

uppskeru línur í sjó sem skilar 504 tonnum miðað við að 7 kg af söluhæfum kræklingi náist af 

einum metra. Nú þegar hefur Nýskel fengið vottun og leyfi fyrir ræktun í Tálknafirði. Íslenskur 

kræklingur (ÍK) er nýtt fyrirtæki sem áætlar að setja upp vinnslustöð árið 2014 fyrir fyrirtæki á 

vestfjörðum sem rækta krækling en það mun þá sjá um sameiginlega vinnslu, markaðssetningu, 

kaup á búnaði og flutning.  

Framleiðslan tekur 27-32 mánuði, frá því að lirfulína er sett í sjó þar til að kræklingurinn hefur 

náð markaðstærð og er tilbúinn til uppskeru en þá er kræklingurinn um það bil 5 cm og 16 

grömm. Mikil vöntun er á kræklingi í mars, apríl, maí og júní á mörkuðum í Hollandi en þá er 

eftirspurn mikil en framboð lítið vegna minni uppskeru í Evrópu. Nýskel hefur komið sér í 

samband við aðila út í Yerseke sem hafa áhuga á kaupum. Einnig er kræklingahátíð þar í ágúst 

sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins hyggst fara á og hitta tíu stærstu kaupendur þar. Nýskel 

áætlar að selja kræklinginn á €1,5 sem er kr. 237 fyrir hvert kíló, miðað við gengið í júlí. 

Flutningskostnaður er stærsti kostnaðarliðurinn en hann er 23% af söluverði. Til að Nýskel geti 
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haldið áfram starfssemi þarf það fjármagn en Nýskel ætlar að sækja um styrk frá Byggðastofnun 

árið 2011 ásamt því að sækjast eftir lánsfjármagni og mögulega nýjum hluthöfum. Stjórnendur 

fyrirtækisins ætla að leggja fram að lágmarki kr. 3.000.000 á hverju ári til ársins 2014. Kostnaður 

við búnaðinn er kr. 49.900.000 til ársins 2015. Nýskel mun fjárfesta í búnaði á hverju ári eftir því 

sem þurfa þykir. Þar sem framleiðsluferlið er langt og engar tekjur koma í félagið fyrstu tvö árin 

þarf félagið einnig fjármagn til áframhaldandi rekstrar. Hagnaður ársins 2014 er kr. 9.627.232 en 

árið 2017 verður hann kominn í kr. 51.721.829 en þá er handbært fé í lok árs kr. 92.861.444. 

Áhættumat sýndi að hagnaðurinn er viðkvæmur fyrir breytingum á sölu á kræklingi, miðað við 

að 5 kg náist á hvern metra er hagnaður árið 2015 kr. 9.444.706 en kr. 46.515.309 miðað við að 9 

kg náist af metranum. Eftir að skoðað var hvort gengisbreyting hefði áhrif á tekjurnar kom í ljós 

að hún hefur ekki mikil áhrif. Til að Nýskel geti haldið áfram að rækta krækling til sölu þarf það 

að minnsta kosti fjármagn upp á kr. 16.500.000 fyrir árið 2011. 
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10  Lokaorð 

Höfundur hefur velt fyrir sér stöðu kræklingaræktar á Íslandi og að hans mati er mikilvægt að 

kræklingarækt verði sterk atvinnugrein og fái góðan stuðning stjórnvalda. Mikilvægt er að halda 

sem mestri vinnu á áframhaldandi vinnslu og pökkun hér á landi til að efla atvinnulífið. Einnig er 

mikilvægt að sýnitökur séu gerðar, að hluta til, með fjármagni hins opinbera. Margar rannsóknir 

hafa farið fram á kræklingarækt þó aðallega á ræktuninni, leggja þarf áherslu á að 

markaðsgreining og markaðssetning á Íslandi sé sameiginleg. Fyrirtæki innan greinarinnar eru í 

samstarfi með ýmsa þætti ferlisins við ræktun og er það styrkleiki sem verður að viðhalda. 

Einnig er mikilvægt að fyrirtækin styðji hvert annað til að hægt sé að byggja upp arðbæra 

atvinnugrein. Við gerð skýrslunnar vaknaði mikill áhugi á kræklingarækt hvort tveggja hjá 

höfundi og öðrum sem höfundur ræddi við, eins hafa fjölmiðlar fjallað um kræklingarækt og 

virðist því áhugi fólks á þessum ljúffenga mat vera að aukast töluvert. Framleiðsluferlið er langt 

við ræktun á kræklingi og veikir það stöðu þeirra til að byrja með en þegar stöðugleika er náð þá 

eru þetta fyrirtæki sem ættu að geta skapað sér stóran sess í atvinnulífinu. Eigendur fyrirtækisins 

eru á hverjum degi að bæta og styrkja sig með því að leita eftir sem hagstæðustu kaupum og 

kjörum.  
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Viðauki I 

Kostnaðaráætlun 



Kostnaðaráætlun 
 
Laun og launatengd gjöld 
 
Laun framkvæmdastjóra og laun við eftirlit  eru föst og áætlað er að þau haldist nær óbreytt til 

ársins 2015 fyrir utan að laun við eftirlit hækka um 0,25% á ári. Árið 2015 hækka laun við eftirlit 

um 60% en laun framkvæmdastjóra um 50%.  

 

 

Annar launakostnaður eru laun við að hengja út safnaralínur, uppskera smáskeljar, sokkun á 

smáskel og uppskera markaðsskeljar. Jafnaðarlaun eru kr. 1.500 en það tekur um 2 tíma að gera 

eina línu og 30 mínútur  að sigla að línunum og til baka. Starfsmenn eru þrír fyrstu tvö árin en 

fjórir eftir það. Ekki þarf að auka starfsmannafjöldann meira þar sem tækin frá ÍK verða betri 

með hverju árinu sem líður. Þau tæki sem voru keypt núna eru ekki fullbúin en ÍK áætlar að 

kaupa fullkomin tæki til aðgerða við línurnar innan fárra ára. Áætlað er að vinna við hverja línu 

taki um 2 tíma, forsendurnar hér að neðan eru fjöldi útsettra lirfu- og sokkalína sem og 

starfsmannafjöldi. Tímafjöldi ein lína: Hvað eru samtals margar vinnustundir við eina línu, 

Reiknað er með að kostnaðurinn við að leigja bát á dag sé kr. 80.000 og leiga við tæki frá ÍK sé 

fast kr. 10.000 á dag. 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki II 
Flutningur 



Quotation
Confirmation

Quotation Number:
SIS019505

Page 1 of 1

DRAFT 
1 x 20RF FRESH SHELLFISH

Bunker Adjustment Fee
Freight
B/L Fee
Harbour Security origin IS
ISPS Security Surcharge origin
Loading IS
Wharfage (IS harbours) origin
Administration Fee Destination
Import Customs Document
ISPS Security Surcharge dest
THC Destination - Discharging
THC For Reefer
Veterenerian Charge
Oncarriage

 235,00
 1.200,00
 5.928,00
 1.000,00

 44,00
 40.000,00

 5.000,00
 30,00
 67,00
 20,00

 292,00
 57,00
 57,00

 450,00

REYKJAVIK

ROTTERDAM

YERSEKE

Hjálmar Diego

USD
EUR
ISK
ISK

EUR
ISK
ISK

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Delivered Duty Unpaid

 235,00
 1.200,00
 5.928,00

 100,00
 44,00

 40.000,00
 500,00

 30,00
 67,00
 20,00

 292,00
 57,00
 57,00

 450,00

Rate

 1,00
 1,00
 1,00

 10,00
 1,00
 1,00

 10,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00
 1,00

Quantity CurrencyAmount

Transport Cost 

Samskip makes the following quotation

hjalmar.diego@samskip.com
Date 

Signature

Vörugjöld og farmverndargjald reiknast samkvæmt verðskrá viðkomandi hafnaryfirvalda. BAF ( Bunkers adjustment factor) er gjald sem sett er á vegna
olíuverðshækkana og breytist mánaðarlega í takt við breytingar á olíuverði. For- og framhaldsflutningsverð geta breyst án fyrirvara. Ofangreind verð taka mið
af gjaldskrá Samskipa á útgáfudegi tilboðs og tekur þeim breytingum sem kunna að verða á gjaldskrám Samskipa á gildistímanum. Tilboðið miðast við
fraktgengi útgáfudags. Flutningsskilmálar miðast við Incoterms 2000 og almenna flutningsskilmála sem fram koma á í farmbréfum Samskipa hf. Fyrirvari er
gerður um hefðbundin Force Majore tilvik. Samskip hvetja alla viðskiptavini sína til að sjá til þess að vörusendingar þeirra séu tryggðar. Vinsamlegast athugið
að tilboðið er trúnaðarmál og má eigi afhenda þriðja aðila nema að gefnu skriflegu samþykki frá Samskipum. Tilboð þetta öðlast gildi hafi skriflegt samþykki
borist innan gildistíma þess. Vinsamlegast tilgreinið tilboðsnúmer þegar vara er bókuð til flutnings. Þjónustustaðla Samskipa má finna á heimasíðunni
www.samskip.is.

 30.923,00
 202.346,00

 5.928,00
 1.000,00
 7.419,00

 40.000,00
 5.000,00
 5.059,00

 11.298,00
 3.372,00

 49.237,00
 9.611,00
 9.611,00

 75.880,00

Amount

     458.214,00

NLYSK

Movement Terms: FCL / FCL

05-Jun-10

Place of Receipt: 

Port of Loading: 

Port of Discharge: 

Place of Delivery:  

Shipping Terms: 

Quotation Breakdown: 

To: 

Nyskel ehf

Strandgötu 38

460 Talknafirði

From:

Tel: 

Fax: 

Email: 

Hjálmar Diego

Samskip hf., Iceland

hjalmar.diego@samskip.com

Valid To:Quote Date: 06-MAY-10

Tranship At:

      10.000,000 0.00 CBM

Gross Weight 
(KGM)

Measurement
(CBM)

No. of Containers 
/ Packages 

Description of Goods 

With Regards

ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK
ISK

FCL
FCL
Fix

NET
FCL
FCL
NET
Fix

FCL
FCL
FCL
FCL
Fix

FCL

Type CurrencyTax %

 0,00
 0,00
 0,00

 25,50
 0,00
 0,00

 25,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

ISK

Exch. Rate

 131,5851
 168,6213

 1,0000
 1,0000

 168,6213
 1,0000
 1,0000

 168,6213
 168,6213
 168,6213
 168,6213
 168,6213
 168,6213
 168,6213

KGM

Bjarni Einarsson

Tax Description: Net Amount Tax Rate Tax Amount Amount Currency

Zero Rated
VSK

 450.684,00
 6.000,00

 0,00
 25,50

 0,00
 1.530,00

 450.684,00
 7.530,00

ISK
ISK

Total:  1.530,00



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki III 
Afskriftir 



Afskriftir 

Afskrift á búnaði er línuleg og gert er ráð fyrir að hver lína dugi í 10 ár. Línurnar eru afskrifaðar 

um 10% á hverju ári. Þegar talað er um línur þá er átt við línuna ásamt öðrum búnaði sem fylgir 

hverri línu. Lirfulína 50.000 á ári og sokkalína 60.000 á ári. 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki IV 
Tekjur og hagnaður miðað við mismunandi forsendur



Núllpunktsgreining 

 

 

Gengishagnaður 
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