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Abstract 
The fact that fish stocks are a limited natural resource has brought to 

attention the possibility of fishfarming as an answer to the 

increasing market demand for food rich of protein.   

The founders of FISKEY were progressive men because the saw 

great possibilities and profit by developing halibut farming, and they 

have been very successful in spite of major difficulties in the 

beginning.  

FISKEY has positioned themselves in the frontline as a leading 

producer and developing firm in this field.  It is not enough to have 

a valuable product, it must be marketed so it will be desirable in the 

eyes of the consumer, because of the origin and the quality therefore 

a better choice than other competing species, f.e. Turbot.   

FISKEY should perhaps put to attention the origin of the product, as 

well as qualities in a similar way the French have done with their 

wine, that it is simply the best.   

USA, UK, France, Germany and Japan are interesting markets, 

because of their high standard of living and consuming.  Well 

informed consumers demand quality in this product, and are willing 

to pay for it at a high price.  Restaurant and hotel consuming is high 

in those countries and the farmed Halibut is sold as a luxury 

product. 
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Útdráttur 
Sú staðreynd að fiskistofnarnir eru takmörkuð auðlind hefur beint 

sjónum manna í auknum mæli að fiskeldi sem valkost sem svar við 

vaxandi eftirspurn markaðarins eftir próteinríkri fæðu.   

Framsæknir menn stofnuðu Fiskeldi Eyjafjarðar þar sem þeir sáu 

mikla hagnaðarvon og möguleika með þróun lúðueldis og hefur 

náðst mjög góður árangur í því þrátt fyrir margvíslega 

byrjunarörðugleika.  FISKEY hefur skipað sér þar í fremstu röð sem 

leiðandi framleiðslu og þróunarfyrirtæki í greininni. 

Ekki er nóg að vera með góða og dýrmæta afurð í höndum, það þarf 

að koma ræktuðu lúðunni á framfæri við markaðinn á þann hátt að 

hún verði eftirsóknarverð í augum neytenda v/ uppruna síns, gæða 

og þar með betri kostur en þær fisktegundir sem hún keppir við t.d. 

sandhverfa.   

FISKEY ætti e.t.v að halda því á lofti að varan er íslensk en 

jafnframt að leggja áherslu á gæðin á svipaðan hátt og Frakkar hafa 

t.d. gert með sín vín, að þau séu einfaldlega best. 

Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Þýskaland og Japan eru allt álitleg 

markaðssvæði þar sem velmegun er mikil og neyslustig hátt.  Vel 

upplýstir neytendur gera miklar kröfur um gæði lúðunnar og eru 

tilbúnir að greiða hátt verð fyrir hana  Þar er neyslan mikil á veitinga 

og matsöluhúsum og lúðan seld sem lúxusvara.  . 
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