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Ágrip	  

Nýting fiskafurða hefur batnað talsvert á undanförnum árum, sá hluti fisksins sem áður taldist til 

úrgangs kallast nú aukahráefni eða aukaafurðir. Árið 1993 var einungis unnið úr 1.663 tonnum af 

aukaafurðum en árið 2010 var magnið komið í 47.000 tonn.  Stærsti hluti aukaafurða sem nýttur 

er til vinnslu er afskurður en vinnsla á afskurði hefur aukist mikið á undanförnum árum. Hausar, 

hrogn og lifur koma þar á eftir en vinnsla á þeim hefur einnig aukist mikið. Afskurður og hausar 

telja 80% af aukaafurðum. 

Útflutningsverðmæti hausa hefur aukist mikið. Valið var að einblína á  mögulega og 

raunverulega nýtingu hausa um borð í fullvinnsluskipum. Einnig voru gerðir útreikningar á 

mögulegri nýtingu hryggja og gella um borð í fullvinnsluskipum. 

Nýlega var sett reglugerð á Íslandi sem skyldar öll frystiskip til þess að hirða alla hausa, lifur og 

hrogn. Mun þessi reglugerð hafa mikil áhrif á útgerðir en líklegt er að margar  útgerðir neyðist til 

þess að leggja í breytingar og endurbætur á frystiskipum sínum til þess að hægt sé að mæta 

reglugerðinni.Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að mikil verðmæti leynast í aukaafurðum sem 

frystitogarar fleygja. Mögulegt aukið verðmæti ef öll frystiskip koma á land með alla þorskhausa 

var tæplega 549 milljónir fiskveiðiárið 2009/2010 og rúmlega 493 milljónir fiskveiðiárið 

2010/2011. Mögulegt aukið verðmæti ef öll frystiskip kæmu á land með alla ýsu- og ufsahausa 

hefði verið 676 milljónir fiskveiðiárið 2009/2010 og rúmlega 382 milljónir fiskveiðiárið 

2010/2011. 

Ljóst er því að ef öll íslensku frystiskipin hefðu komið á land með alla fiskihausa hefði mögulegt 

aukið verðmæti fiskveiðiárið 2009/2010 verið 1,2 milljarður. Fiskveiðiárið 2010/2011 hefði 

möguleg verðmætaaukning verið 876 milljónir. Hægt er að skýra þennan mun meðal annars á 

minna aflamarki. 	  

	  

	  

	  

	  



Formáli	  

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni á námi höfundar til BS-gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Vægi lokaverkefnisins er 14 ECTS einingar og er það skrifað á tímabilinu 

20. September 2011 – 13.Desember 2011. 

	  

Viðfangsefnið var að skoða hvort möguleiki væri að nýta aukaafurðir betur um borð í 

frystiskipum. 

Höfundur vill koma á frambæri þökkum til þeirra sem veittu aðstoð við lokverkefnið á einn eða 

annan hátt. Sérstakar þakkir fær faðir minn Bergþór Baldvinsson fyrir ómetanlega hjálp við 

hugmyndavinnu sem og að vera tilbúinn til að svara endalausum spurningum.  

Höfundur þakkar leiðbeinanda Einari Svanssyni fyrir ómetanlega hjálp við að koma verkefninu 

af stað góðar og leiðbeiningar og yfirlestur.  

Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum fyrir þolinmæði, stuðning og hvatningu sem og 

stelpunum mínum fyrir skilning á því hversu mikinn tíma mamma þurfti að vinna að ritgerðinni. 
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1.	  Inngangur	  
Höfundur hefur áhuga á því að skoða þá möguleika sem að íslenski þorskurinn býður upp á, hvað 

varðar nýtingu. Nýting fiskafurða hefur batnað talsvert á undanförnum árum. Sá hluti þorsksins 

sem áður taldist til úrgangs kallast nú aukahráefni eða aukaafurðir. Nú er svo komið að magn 

aukaafurða er orðið mun meira en ferskra afurða og er mikilvægt að hráefnismeðferðin sé góð til 

þess að sem mest fáist út úr fiskinum. Höfundur mun í þessari ritgerð skoða sérstaklega íslensku 

frystiskipin, hversu mikil nýting aukaafurða er um borð í þeim og hversu mikil hún getur 

mögulega orðið. Nýting sjávarafurða hefur verið skoðuð töluvert og er fyrirtækið Matís ohf. þar 

öflugast. Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir m.a. rannsóknarstarfi í matvælaiðnaði. 

1.1	  Efnisval	  	  
Þegar velja átti efni til þess að fjalla um í lokaritgerð minni kom ekki annað til greina en að velja 

efni tengt íslenskum sjávarútveg. Fjölskyldan mín á sjávarútvegsfyrirtæki þar sem ég hef eytt 

miklum tíma í uppvexti mínum. Auk þess að vera með útgerð og frystihús á fjölskyldan þurrkhús 

þar sem m.a. hausar eru þurrkaðir. Í þurrkhúsinu eru hausar frá landvinnslu fyrirtækisins 

þurrkaðir, að undanförnu hefur eftirspurn eftir hausum aukist mikið og er orðin mun meira en 

framboðið, því hefur sú hugsun farið af stað hvort möguleiki sé á að nýta þá hausa sem koma frá 

sjóvinnslu. Eftir að hafa ásamt föður mínum reiknað út fyrir fyrirtæki fjölskyldunnar mögulega 

verðmætaaukningu ef frystitogarinn kæmi með alla hausa að landi kviknaði hugmynd að 

lokaverkefni höfundar,  reikna mögulega verðmætaaukningu ef öll íslensku frystiskipin kæmu að 

landi með alla fiskihausa auk hryggja og gella.  

1.2	  Markmið	  
Markmið ritgerðarinnar er að leita svara við eftirfarandi spurningu: 

Er hægt að auka verðmæti þorsks, ýsu og ufsa með betri nýtingu um borð í frystiskipum? 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða nýtingu íslenskra fullvinnsluskipa á aukaafurðum, hversu 

mikið af aukaafurðum þau séu að nýta og hversu mikilvægt það er að hægt sé að nýta þær. Í 

ritgerðinni mun höfundur skoða sérstaklega þorskinn og mikilvægi hans en í útreikningum á 

verðmætaaukningu skoðar höfundur einnig ufsa og ýsu.  



	   	   Bls.	  3	  
	  

	  
	   	  

1.3	  Aðferðafræði	  
Rannsakandi mun að mestu notast við ritaðar og rafrænar heimildir en einnig við viðtöl til þess 

að afla bakgrunnsgagna. Notaðar verða ritaðar heimildir, blaðagreinar, bækur og netheimildir. 

Rannsakandi mun nær eingöngu notast við megindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem talnagögn 

eru greind tölfræðilega. Rannsakandi mun nota tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands og 

Fiskistofu til þess að skoða hversu miklu munar á því sem nýtt er af þorski og því sem mögulegt 

er að nýta og reikna þannig út hvort möguleiki sé á því að nýta afurðirnar betur.  

1.4	  Uppbygging	  ritgerðar	  
Uppbygging ritgerðarinnar verður með þeim hætti að á eftir þessum inngangskafla, þ.e. kafla 1, 

verður kaflaskiptingin þessi : 

Kafli 2: Íslenskur sjávarútvegur. Hér verður fjallað almennt um íslenskan sjávarútveg. Saga hans 

verður skoðuð ásamt tölum um afla fiskiflotans, helstu útflutningsmarkaðir og aflamarkskerfið. 

Þorskurinn verður skoðaður sérstaklega og sjávarútvegurinn verður skoðaður út frá 

virðiskeðjunni. 

Kafli 3: Nýting aukaafurða. Hér verður almennt fjallað um aukaafurðir og nýtingu þeirra.  

Kafli 4: Greining á nýtingu aukaafurða. Hér verða útreikningar rannsakanda kynntir en 

rannsakandi reiknaði hvers virði fullnýting aukaafurða á frystiskipum gæti verið.  

Kafli 5: Umræður og ábendingar.  
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2.	  Íslenskur	  sjávarútvegur	  
Sjávarútvegurinn er Íslendingum mikilvægur og hefur verið ein mikilvægasta atvinnugrein 

Íslendinga frá aldamótunum 1900. Frá árinu 1840 og til ársins 2010 hefur hlutfall útfluttra 

sjávarafurða aldrei farið niður fyrir 36% af heildarvöruútflutningi landsmanna. Hæst fór hlutfall 

sjávarafurða í 95% á fimmta áratug 20. aldar. Allt frá fimmta áratug 20. aldar hefur hlutfallið 

dregist töluvert saman og árið 2010 var útflutningur sjávarafurða 39% af heildarvöruútflutningi 

landsmanna. Sjá mynd 1. 

 

Mynd 1. Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofa Íslands, 2011) 

	  

2.1	  Saga	  sjávarútvegs	  á	  Íslandi	  	  
Íslenski sjávarútvegurinn á sér langa sögu, í þessum kafla verður saga hans rakinn í stuttu máli 

allt frá landnámi að upptöku kvótakerfisins. Þróun heildarafla íslenskra skipa verður skoðuð sem 

og markaðir fyrir íslenskar sjávarafurðir. Í kaflanum verður sérstaklega fjallað um þorskinn og 

mikilvægi hans.  

Skútuöld 

Fiskveiðar hafa verið stundaðar á Íslandi allt frá landnámi, enda eiga Íslendingar góð fiskimið. Á 

fyrri öldum var sjávarútvegurinn þó einungis aukabúgrein, þó svo að hann gæfi vel af sér, en 

Ísland var sveitasamfélag og sjávarútvegurinn mátti ekki trufla landbúnaðinn. Um aldamótin 
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1900 samanstóð skipafloti Íslendinga af árabátum og seglskipum en síðari hluti 19. aldar og fram 

til ársins 1906 var tímabil sem kennt hefur verið við skútuöld. Á skútuöldinni efldist 

sjávarútvegurinn mikið og varð sjálfstæð atvinnugrein eftir að hafa verið aukabúgrein frá 

landnámi (Jón Þ. Þór, 2003).  

Vélvæðing 

Vélvæðing sjávarútvegsins hófst í upphafi 20. aldar en hún hefur verið kennd við iðnbyltinguna 

sem breytti íslensku þjóðlífi mikið. Eftir að fyrsti vélbáturinn kom til landsins árið 1905 frá 

Skotlandi fjölgaði vélbátum gífurlega og árið 1912 voru vélbátarnir orðnir 414 talsins. Vélarnar 

breyttu sjávarútvegnum mikið, skipin voru stækkuð og notuð voru stærri og afkastameiri 

veiðafæri en áður hafði verið mögulegt. Efling sjávarútvegsins hafði mikil áhrif á íslenskt 

samfélag og þróun þess. Með eflingu sjávarútvegsins varð mikil þörf á vinnuafli og þéttbýli 

myndaðist við útgerðarstaðina. Ört vaxandi þéttbýlismyndun kallaði á framkvæmdir frá hinu 

opinbera og úr varð bæjarlíf sem ekki hafði þekkst áður (Jón Þ. Þór, 2003).  

Tafla 1. Fjöldi árabáta og vélbáta 1912-1940 

 

Heimild: (Illugi Jökulsson og fleiri, 2000). 

Togaraútgerð 

Á fyrsta áratug 20. aldar hófst togaraútgerð hér á landi. Fyrsti togarinn sem smíðaður var fyrir 

Íslendinga hét Jón forseti en við komu hans til landsins árið 1915 birti blaðið Reykjavík þessa 

frétt:  

Jón forseti heitir nýtt botnvörpuskip, er Godthaabs verzlun og fleiri 
í félagi með henni hafa látið smíða í England og kom það hingað í 
fyrradag. Fyrirtaksvandað skip, og er óskandi að framtakssemi hr. 
Thor Jensen´s megi bera góðan ávöxt. (Illugi Jökulsson og fleiri, 
2000). 

Ár Árabátar Vélbátar
1912 1.235 414
1920 1.002 475
1930 171 1.011
1940 106 1.109

Fjöldi	  árabáta	  og	  vélbáta
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Blaðamanni varð svo sannarlega að ósk sinni, togaraútgerðin gekk vel og fleiri togarar fylgdu í 

kjölfarið. Á næstu tveimur áratugum 20. aldar blómstraði togaraútgerðin og var þá orðin ein 

mikilvægasta og arðvænlegasta atvinnugrein landsins. Talið er að árið 1910 hafi 10% 

Reykvíkinga haft framfæri sitt af togaraútgerð en einungis sjö árum síðar var sú tala komin í 

20%. Heildaraflinn jókst jafnframt og fleiri togarar komu til landsins. Togaraútgerðin varð til 

þess að sjávarútvegurinn var orðinn undirstöðuatvinnugrein landsins. Heimskreppan á fjórða 

áratug aldarinnar hafði áhrif á togaraútgerð landsins. Erfiðir tímar fóru í hönd, þar sem töluvert 

tap varð á rekstri útgerða. Íslenskir útgerðarmenn voru nýgræðingar í útgerð og illa gekk hjá 

þeim að standast samkeppni á alþjóðamarkaði. Ljóst var að ekki var nóg að veiða fiskinn, það 

þurfti einnig að selja hann. Framleiðslugeta íslenska flotans hafði vaxið gífurlega og staðan var 

orðin sú að ef allur sá fiskur yrði veiddur sem flotinn réði við myndi skapast offramboð sem 

myndi hafa áhrif á verð fisksins (Jón Þ. Þór, 2003). Eftir margra ára baráttu og rekstrartap 

útgerða gripu stjórnvöld inn í og árið 1939 var íslenska krónan gengisfelld. „Það hafði einhver 

áhrif á útvegsfyrirtæki en mönnum þótti gengisfellingin vera of lítil og koma of seint“ (Jón Þ. 

Þór, 2003).  

Í einni svipan breyttist allt þegar seinni heimsstyrjöldin hófst. Eftirspurn eftir matvælum varð 

mikil. Bretar felldu úr gildi innflutningstakmarkanir og markaðir opnuðust fyrir Íslendinga. 

Útgerðir þurftu ekki lengur að halda aftur að veiðum sínum, þar sem allur sá fiskur sem kom til 

landsins seldist um leið á háu verði. Á nokkrum mánuðum losnuðu útgerðir við skuldahalann og 

fóru að skila hagnaði. Í stríðinu högnuðust útgerðir mikið og var „stríðsgróðinn“, eins og hann 

var kallaður, notaður til þess að byggja upp sjávarútveginn (Jón Þ. Þór, 2003). 

Nýsköpun 

Eftir síðari heimsstyrjöldina hófst nýtt tímabil í sögu Íslands. Það einkenndist af uppbyggingu og 

endurnýjun í íslensku atvinnulífi. Útvegsmenn höfðu verið duglegir í stríðinu við það að leggja 

fjármagn inn á sjóði og því var til góður grunnur til uppbyggingar í sjávarútveginum.  

Endurnýjunin og uppbyggingin átti sér stað á öllum sviðum sjávarútvegsins en lítil endurnýjun 

hafði átt sér stað frá upphafi togaraútgerðarinnar. Mikil uppbygging og endurnýjun átti sér stað í 

skipaflotanum sem og framleiðslutækjum en Íslendingar ætluðu sér að verða sú þjóð sem sæi 

Evrópuþjóðum fyrir sjávarafurðum í lok stríðs. Með þessari miklu uppbyggingu og endurnýjun 
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breyttist íslenskt samfélag mikið. Lífskjör bötnuðu og nýtt og betra skeið hófst (Jón Þ. Þór, 

2003). 

Landhelgi Íslands 

Allt frá byrjun 15. aldar hafa erlendir sjómenn stundað veiðar við Ísland enda  íslensku 

fiskimiðin gjöful. Frá aldamótunum 1800 hófst stórsókn á íslensku fiskimiðin og fleiri þjóðir 

hófu að stunda veiðar við landið. Íslendingar stunduðu á þessum tíma einungis veiðar á árabátum 

og tóku því sjálfir lítinn þátt í baráttunni um fiskinn.  Upp úr miðri 19. öld og til aldamóta urðu 

miklar breytingar, ásóknin á Íslandsmið hafði aukist og hafði á þessum tíma náð algjöru hámarki,  

gufuknúin skip voru komin til sögunnar og veiðafærin orðin stórtækari (Gunnar Magnússon, 

1959).  

Árið 1901 sömdu Danir, sem þá voru yfir Íslandi, við Breta um  þriggja mílna landhelgi Íslands. 

Fengu Bretar þar jafnan rétt á við Dani og Íslendinga að fiskimiðum landsins. Á sama tíma var 

gerður samningur þar sem öllum þjóðum var opnaður aðgangur að fiskimiðum landsins upp að 

þremur sjómílum (Gunnar Magnússon, 1959).  

Árið 1904 var talað um að  400 fiskiskip væru á Íslandsmiðum og þar af 180 erlendir togarar. 

150 enskir og 30 frá öðrum þjóðum (Gunnar Magnússon, 1959). Fljótlega eftir að samningurinn 

við Breta var gerður árið 1901 fór að bera á óánægju með samninginn meðal landsmanna. Mikill 

ágangur erlendra skipa hafði áhrif á smáútgerðir á landinu og árið 1919 fór af stað umræða um 

málið á alþingi. Umræður um slæma þróun fiskistofna skapaðist og menn fengu vaxandi áhuga á 

að verja fiskistofna á Íslandsmiðum. Bretar voru að sjálfsögðu ekki tilbúnir að afsala sér rétti 

sínum og féllust ekki á annað en að hafsvæði þremur sjómílum frá strönd væri opið öllum (Davíð 

Ólafsson, 1999) 

Eftir seinni heimsstyrjöldina jókst aftur aðsókn erlendra togara á íslensk fiskimið, skipin voru 

orðin öflugri og veiðafærin stórtækari, Íslenski flotinn var einnig að eflast og fór svo að sóknin í 

fiskinn var svo mikil að fiskistofninn réð ekki við það. Eftir  að ljóst var að fiskistofninn réði 

ekki við svo mikla veiði setti alþingi svokölluð „landgrunnslög“ þar sem kveðið var á um að 

Íslendingar stefndu af yfirráðum yfir hafsvæði sem næði 200 sjómílum. Ári síðar sögðu 

Íslendingar upp samningi sínum við Breta og fluttu fiskveiðilandhelgi út í 4 mílur.  Bretar voru 

mjög ósáttir við ákvörðun Íslendinga og hófust grimmilegar aðfarir gegn landinu, mest voru 
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mótmælin í breskum útgerðarmönnum sem ekki gátu lengur veitt við Íslandsstrendur, 

Útgerðarmenn og fylgismenn þeirra komu því til leiðar að árið 1952 var sett löndunarbann á 

Íslendinga, Íslendingar höfðu um ára raðir flutt mikið af ísfisk til Bretlands, bannið hafði því 

slæm áhrif á Íslendinga sem þurftu að finna nýja markaði fyrir fisk sinn (Gunnar Magnússon, 

1959). 

 Árið 1958 færðu Íslendingar fiskveiðilögsögu sína út í 12 mílur, Bretar héldu áfram að mótmæla  

og sendu herskip á Íslandsmið, þar með hófst Þorskastríðið. Árið 1961 náðu Íslendingar 

samkomulagi við Breta  og deilan leystist (Gunnar Magnússon, 1959). 

Árið 1972 færðu íslensk stjórnvöld fiskveiðilögsöguna út í 50 mílur. Bretar mótmæltu harkalega 

ásamt þjóðverjum og  neituðu að taka mark á útfærslunni. Hófst þá nýtt þorskastríð sem náði 

hámarki árið 1973, leynivopn Íslendinga í þorskstríðinu voru svokallaðar togvíraklippur en þær 

skáru á botnvörpur breskra togara (Illugi Jökulsson og fleiri, 2000).  

Árið 1975 kom að seinustu útfærslunni þegar Íslendingar færðu fiskveiðilögsögu sína út í 200 

sjómílu. Aftur mótmæltu Bretar og út braust þriðja og síðasta þorskastríðið. Þetta þriðja 

þorskastríð á milli Íslendinga og Breta var það illskeyttasta af þeim öllum og varð deilan svo 

harkaleg að  íslensk stjórnvöld ákváðu að slíta stjórnmálasambandi við Breta. Um mitt árið 1976 

náðust sáttir á milli Íslendinga og Breta og þorskastríðinu lauk.  

Með útfærslu landhelgarinnar 1975 og þorskastríðinu sem lauk árið 1976 náðu Íslendingar 

endanlegum yfirráðum yfir fiskimiðunum við landið eftir áratuga baráttu (Illugi Jökulsson og 

fleiri, 2000). 

Aflamarkskerfið 

Árið 1975 birti Hafrannsóknarstofa skýrslu, þar sem fram kom að þorskstofninn væri ofveiddur. 

Ljóst var að takmarka þyrfti veiðar verulega og ári seinna voru sett lög, þar sem ráðherra fékk 

heimild til þess að ákveða hámark afla sem veiða mætti af hverri tegund á ákveðnu tímabili (lög 

nr. 81/1976). 

Á næstu árum voru ýmis kerfi reynd sem áttu að takmarka veiði en ekkert þeirra skilaði 

tilskildum árangri. Eftir töluverðar deilur og samráð á milli sjávarútvegsráðneytisins og 

hagsmunaaðila var því aflamarkskerfið tekið upp árið 1984. Aflamarkskerfinu var ætlað að 
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takmarka heildarafla þannig að stjórnvöld gætu stjórnað því hversu mikið væri veitt úr 

fiskistofninum hverju sinni. Kerfi þetta byggði á aflamarki sem úthlutað var til einstakra skipa á 

grundvelli aflareynslu. Þetta kerfi var í upphafi einungis lögleitt til eins árs með lögum nr. 

82/1983 og síðan þrívegis framlengd. Með lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða var 

aflamarkskerfið fest í sessi og ýmsar breytingar gerðar á fyrri lögum, enda hafði þorskstofninn 

haldið áfram að hrynja og því þótti augljóst að frekari breytingar væru nauðsynlegar.  

Í nýju lögunum sagði að enginn mætti stunda fiskveiðar í atvinnuskyni án veiðileyfis en 

veiðileyfi voru gefin út til eins árs í senn. Heimilað var að framselja kvóta nær án takmarkana en 

það varð til þess að stærri útgerðarfélög keyptu kvóta margra lítilla skipa og fluttu hann yfir á 

stóra frystitogara. Tilgangur laganna var sagður vera sá að koma á fiskveiðistjórn sem myndi 

auka hagkvæmni og skapa grundvöll fyrir skynsamlegri nýtingu fiskstofnanna. Með því myndi 

fiskstofninn gefa betur af sér til þjóðarinnar og hámarksafrakstri yrði náð (Forsætisráðuneytið, 

2001). Ekki voru allir sammála um réttmæti laganna og reglulega frá setningu laganna hafa 

blossað upp deilur um það. Árið 1998 reyndi Svavar Rúnar Guðnason, skipstjóri á Vatneyrinni 

frá Patreksfirði, á lögin með því að brjóta gegn þeim og veiða án þess að hafa til þess kvóta. 

Hagsmunaaðilar fylgdust vel með málinu sem og þjóðin öll. Svavar var sakfelldur fyrir dómi árið 

2000 og kvótakerfið því hólpið (Illugi Jökulsson, 2003). Á sama tíma skilaði nefnd sem hafði 

það verk að fara yfir auðlindamál þjóðarinnar niðurstöðu en hún taldi rétt að útgerðarmenn 

greiddu ákveðið veiðigjald fyrir kvótann. Davíð Oddson, þáverandi forsætisráðherra, lýsti því 

yfir að sáttir hefðu náðst um kvótakerfið með þessari niðurstöðu og gagnrýni á kvótakerfið 

minnkaði um tíma (Illugi Jökulsson, 2003). Nú liggur fyrir breyting á þessum lögum en ekki 

verður farið nánar út í þá breytingu hér. Aflamarkskerfið hafði töluverð áhrif á nýtingu þorsksins 

en ekki var lengur einungis hægt að nýta verðmætasta hluta þorsksins og veiða meira, heldur 

þurftu útgerðirnar að nýta þann kvóta sem þær höfðu og reyna að fá sem mest út úr honum.  

2.2	  Virðiskeðja	  sjávarfangs	  
Árið 2002 skipaði þáverandi sjávarútvegsráðherra stýrihóp sem átti að vinna greinagerð um það 

hvernig hægt væri að hafa áhrif á verðmætaaukningu sjávarfangs. Hópurinn kallast AVS 

stýrihópurinn en AVS stendur fyrir aukið verðmæti sjávarfangs. Í greinagerðinni er virðiskeðjan 

notuð til þess að finna tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar. Virðiskeðjan var fyrst kynnt til 

sögunnar árið 1985 af Michael E. Porter. Michael Porter skilgreindi virðiskeðjuna sem keðju sem 
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samanstendur af verkþáttum sem tengjast saman og framkalla þannig virði fyrir fyrirtækið. Hann 

vill með virðiskeðjunni skipta fyrirtækinu niður í einingar sem samanstandi af verkþáttum þess. 

Með skiptingunni telur hann að hægt sé að meta framlag hvers verkþáttar og meta hvar  

fyrirtækið er að skapa mestan virðisauka og hvar það getur hugsanlega skapað meiri virðisauka. Í 

greinargerð sinni brýtur AVS stýrihópurinn niður virðiskeðju sjávarfangs og skoðar hvar 

tækifærin til virðisauka liggja. Frumstarfssemin er sá hluti keðjunnar sem býr til fullunna vöru, 

frá inntaki hráefnis til söluvöru sem er tilbúinn til neytandans. Stoðstarfssemi veitir 

frumstarfsseminni stuðning en er ekki hluti af henni (AVS stýrihópur, 2002). 

	  

Mynd 2. Virðiskeðja sjávarfangs frá uppruna til markaðar. (Heimild: AVS stýrihópur-5 ára 
áætlun) 

Hráefni er mikilvægasti liður keðjunnar en samkvæmt greinargerð AVS stýrihópsins var 

verðmæti hráefnis 55% af heildartekjum árið 2001 (AVS stýrihópur, 2002). Hráefnið kemur 

bæði úr veiðum á eldis- og villtum stofni. Vinnslan var 35% af útflutningsverðmæti árið 2001 en 

þá er bæði átt við þá vinnslu sem á sér stað um borð í vinnsluskipum og á landi. Markmið 

íslensks sjávarútvegs er að vinna allan afla hér á landi, en enn í dag er þó einhver afli seldur 

óunninn til útlanda. Bæði fyrir vinnslu og í vinnslu, þegar hráefni er meðhöndlað, fellur til 

aukahráefni sem nýtt er til framleiðslu á aukaafurðum. Árið 2001 var útflutningsverðmæti 

aukaafurða sex milljarðar eða tæplega 5% af heildar útflutningsverðmætum. Fiskeldi og líftækni 

eru að skapa hlutfallslega mjög lítið verðmæti eða einungis 1,2%. Búnaður og þekking er liður 

sem er ekki beinn hluti af virðiskeðjunni heldur einhvers konar stoðstarfssemi sem veitir 

frumstarfsseminni stuðning. Þessi hluti er um 5% af heildarútflutningi en mikil breyting hefur 

orðið á þessum lið virðiskeðjunnar undanfarin ár. Fækkun almennra starfa er mikil vegna 
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aukinna afkasta ýmissa tækja. Það hefur kallað á aukna þekkingu starfsfólks (AVS stýrihópur, 

2002). 

2.2.1	  Hagkvæmni	  nýtingarleiða(hráefnismeðferð)	  
Til þess að nýtingin sé sem best skiptir meðferð hráefnis miklu máli. Meðferðin í öllu ferlinu 

verður að vera eins góð og hægt er til þess að fiskafurðin nýtist sem best og verðmætissköpunin 

verði sem mest. Sjómenn leika þarna stórt hlutverk. Ef þeir meðhöndla hráefnið ekki vel verður 

því ekki breytt þegar fiskurinn kemur að landi. Þegar kemur að hagkvæmni nýtingarleiða skipta 

stoðdeildir frumstarfseminnar ekki minna máli en frumstarfsemin sjálf. Þekking, búnaður, 

öryggi, gæði og umhverfi eru mjög mikilvæg þegar kemur að hámarksnýtingu og 

verðmætasköpun.  

Eigendur sjávarútvegsfyrirtækjanna, útgerðarmenn, sjómenn og aðrir starfsmenn verða að hafa 

þekkingu á meðhöndlun og geymslu afurðanna. Með breytingu á kvótakerfinu sem liggur fyrir 

má búast við að nýir aðilar muni koma inn í útgerðir á næstu árum en Sigurjón Arason segir það 

nauðsynlegt að menn verði skyldaðir til þess að fara á námskeið til þess að læra að fara vel með 

aflann. Kunnáttan er til staðar en nauðsynlegt er að koma henni á framfæri og efla fræðslu.  

Meðhöndlun hráefnis á öllum stigum er mikilvæg; blóðgun, slæging, þvottur, flokkun, kæling, 

umbúðir og flutningur (Fiskifréttir, 2011).  

2.3	  Afli	  og	  aflaverðmæti	  íslenskra	  skipa.	  	  
Heildarafli Íslendinga hefur sveiflast töluvert á síðastliðnum árum. Aflinn jókst jafnt og þétt á 

tímabilinu 1945-1966, þegar aflinn náði 1,2 milljónum tonna. Eftir það dróst hann saman en tók 

að aukast aftur og árið 1979 var aflinn 1,6 milljónir tonna. Miklar niðursveiflur voru 

fiskveiðitímabilið 1982-1983, þegar aflinn fór í 78 þúsund og 83 þúsund tonn. Aftur varð 

niðursveifla árið 1991 þegar aflinn var rúm milljón tonna. Sjá mynd 3.  

Heildarafli íslenskra skipa hefur á árunum 1993-2005 sveiflast á bilinu frá 1,6 milljónum tonna 

upp í 2,1 milljón tonna. Árið 1996, 1997 og 2002 fór aflinn yfir tveggja milljóna tonna markið og 

árið 2000, 2001 og 2003 fór aflinn nálægt því. Á árunum 2006-2010 dróst aflinn töluvert saman 

og fór lægst í rúma 1,1 milljón tonna árið 2009 og rúma eina milljón tonna árið 2010. Sjá mynd 

3.  
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Mynd 3. Heildarafli íslenskra skipa (Hagstofa Íslands, 2011) 

Samsetning aflans hefur breyst mikið frá árinu 1945. Á árunum 1966-1968 var síldin stór hluti 

heildaraflans en eftir það minnkaði síldarafli mikið en jókst svo aftur upp úr 1990. Frá árinu 

1977 hafa loðnuveiðar vegið þungt í heildarafla Íslendinga. Árið 1984 dróst loðnuaflinn mikið 

saman sem olli því að heildaraflinn var einungis 785 þúsund tonn m.v. 1,5 milljónir tonna 

tveimur árum seinna. Árið 1991 dróst loðnuaflinn aftur saman sem og heildaraflinn. (Hagstofa 

Íslands, 2011). 

Árið 1996, þegar heildaraflinn nam 2,2 milljónum tonna, var loðnuaflinn tæp 60% af aflanum 

eða 1,3 milljónir tonna. Frá árinu 2002 dróst heildarafli mikið saman en það orsakaðist af 

samdrætti í loðnuveiðum og þorskveiðum. Árið 1981 var þorskaflinn mestur eða 460 þúsund 

tonn en árið 2008 var hann kominn niður í rúm 151 þúsund tonn. Frá þeim tíma hefur þorskaflinn 

aftur aukist og var rúm 178 þúsund tonn árið 2010. Sjá mynd 4. 
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Mynd 4. Heildarafli eftir tegundum (Hagstofa Íslands, 2011) 

Verðmæti útfluttra sjávarafurða hefur aukist töluvert á síðastliðnum árum. Aukningin var jöfn 

fram til ársins 2007 þegar mikil uppsveifla varð. Árið 2007 var verðmæti útfluttra sjávarafurða 

tæplega 130 milljarðar en árið 2010 var verðmætið komið í  220 milljarðar. (Sjá mynd 5).  

 

Mynd 5. Verðmæti útfluttra sjávarafurða (Hagstofa Íslands, 2011) 

2.4	  Markaðir	  íslenskra	  sjávarafurða	  	  
Íslenskar sjávarafurðir hafa verið þekktar fyrir ferskleika, heilnæmi og öryggi og hefur það verið 

helsti styrkleiki Íslendinga.  
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EES löndin eru Íslendingum afar mikilvægir markaðir en á milli 65-80% af útfluttum 

sjávarafurðum eru seld til EES landa. Bretland tekur þar stærstan hluta af EES löndunum eða 

32%. Verðmæti útflutnings til Norður-Ameríku hefur verið á bilinu 15-18% og Asíulanda 8-

12%. Þetta eru aðalmarkaðssvæðin fyrir íslenskar afurðir en Nígería hefur á undanförnum árum 

verið að komast í hóp mikilvægustu markaðssvæðanna.  

Verðmæti útfluttra sjávarafurða hefur aukist mikið frá árinu 2000. Árið 2000 var 

útflutningsverðmætið rúmir 94 milljarðar, þar af var útflutningsverðmæti sjávarafurða sem seldar 

voru til EES landa 67 milljarða. Árið 2010 var verðmætið komið í 220 milljarða og þar af kom 

160 milljarðar frá EES löndunum. Athyglisvert er að skoða það sem gerðistá milli ársins 2009 og 

2010. Heildarútflutningsverðmætið jókst um 20 milljarða en mun minna magn var selt til EES 

landanna. Útflutningur til Nígeríu, Spánar og Asía hefur stóraukist á milli ára en árið 1993 var 

útflutningsverðmæti til Nígeríu 853 milljónir, árið 2005 þrír milljarðar og árið 2010 var 

verðmætið komið í 10 milljarða. Útflutningsverðmæti flutt til Spánar var árið 1993 fjórir 

milljarðar, árið 2005 var það komið í 12 milljarða og árið 2010 var verðmætið komið í 20 

milljarða. Hér fyrir neðan má sjá verðmæti útfluttra sjávarafurða eftir markaðssvæðum og 

löndum. Tölur þessar eru opinberar tölur frá hagstofunni. 

	  

Mynd 6. Verðmæti útfluttra sjávarafurða eftir markaðssvæðum og löndum (Hagstofa Íslands, 2011) 
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Mikilvægt atriði í verðmætasköpun sjávarútvegsins er að eiga örugga markaði til þess að selja 

afurðirnar á. Á undanförnum árum hefur krafan til fyrirtækja, og þar á meðal 

sjávarútvegsfyrirtækja, verið að breytast. Mikil vitundarvakning hefur orðið meðal almennings í 

umhverfismálum og á alþjóðavettvangi eru kröfurnar sífellt að aukast um ábyrgar fiskveiðar, 

góða umgengni við umhverfið og möguleika á því að rekja uppruna vörunnar. Góð ímynd er 

lykilatriði í markaðssetningu og því er mikilvægt að íslensk fyrirtæki komi til móts við auknar 

kröfur kaupenda og neytenda um allan heim (Dr. Sigurður G. Bogason, 2011).  

Árið 2007 var yfirlýsing um ábyrgðar fiskveiðar Íslendinga gefin út, undirrituð af 

sjávarútvegsráðherra, forstjóra Hafrannsóknarstofnunnar, fiskistofustjóra og formanni Fiskifélags 

Íslands en yfirlýsingin var aðferð til þess að koma á móts við kröfur um sjálfbæra nýtingu 

sjávarauðlinda (Iceland responsible Fisher, 2011). 

Árið 2009 var íslenskt upprunamerki fyrir íslenskt sjávarfang tekið í notkun en tilgangur 

merkisins var að auðkenna íslenskar sjávarafurðir. Merkið sýnir kaupendum og neytendum að 

afurðirnar eigi uppruna sinn í ábyrgðum fiskveiðum, þar sem góð umgengi við umhverfið er haft 

að leiðarljósi (Iceland responsible Fisher, 2011). 

15. desember 2010 voru ábyrgar þorskveiðar á Íslandi staðfestar með vottun frá írska fyrirtækinu 

Global Trust Certification sem er óháð vottunarstofa með faggildingu samkvæmt ISO staðli. 

Með vottuninni er staðfest að íslenskar þorskveiðar samræmist alþjóðlegum kröfum um ábyrga 

fiskveiðistjórn og ábyrgar veiðar, góða umgengni við umhverfið og auðlindir sjávar (Iceland 

responsible Fisheries, e.d.). Þessi vottun er mikilvæg fyrir sjávarútveg. Markmið hennar er að 

efla ímynd og kynningu á íslenskum sjávarafurðum erlendis sem og að efla innra starf 

greinarinnar. Við afhendingu vottunarskírteinisins sagði framkvæmdarstjóri Global Trust 

Certification Peter Marshall þetta: 

„Þessi vottun þriðja aðila sem mætir kröfum í siðareglum og 
leiðbeiningarreglum FAO í fiskveiðimálum sýnir að þorskveiðum 
Íslendinga er vel stjórnað og af ábyrgð. Ég vil óska íslenskum 
sjávarútvegi og hagsmunaðilum til hamingju. Ísland hefur hér rutt veginn 
í vottunarmálum sem fleiri þjóðir og svæði eru nú í auknum mæli að fara, 
m.a. Alaska og Kanada (Finnur Garðarsson, Guðný Káradóttir og Peter 
Marshall, 2011).“ 
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Við sama tilefni sagði Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra þetta: 

„Þessi áfangi er mikilvægur fyrir Ísland og sýnir að okkar ábyrga 
fiskveiðistjórnun er að skila því sem til er ætlast. Við sjáum fram á að 
íslenskar sjávarafurðir eigi enn greiðari leið inn á mikilvæga markaði og 
að útflutningstekjur af sjávarafurðum verði áfram mikilvæg burðarstoð í 
okkar efnahagslífi.“ 

2.5	  Þorskur	  
Þorskurinn er botnfiskur sem lifir mest nálægt botni. Hann getur verið við leirbotn, sandbotn eða 

klapparbotn. Hann lifir allt frá örfárra metra dýpi til 500-600 metra dýpis en er algengastur á 

100-400 m dýpi. Hann er algengastur í N-Atlandshafi og eru helstu þorskstofnarnir 

Barentshafsstofninn, íslenski stofninn og stofnarnir við Grænland. Einnig eru stofnar í Norðursjó, 

við Eystrasalt, Færeyjar og víðar. Þorskur sem vex upp við suður- og vesturströnd Íslands er að 

mestu leyti staðbundinn alla ævi. Þorskurinn sem elst upp við norðurströndina leitar í heitari sjó 

við suðvesturströndina þegar hann verður kynþroska og hrygnir yfirleitt þar. Hrygningin við 

suðvesturströndina er í mars og apríl en fyrir norðan og austan er hún mun seinna eða í apríl-júní. 

Þorskur er sú fisktegund sem skilað hefur mestum verðmætum til þjóðarinnar frá því veiðar á 

honum hófust. Hann er nytjafiskur og er talinn vera einn sá mikilvægasti hér við land. Þorskurinn 

er nánast alæta en uppistaðan í fæðu hans er loðna, rækja og annar fiskur. Þorskurinn er fæða 

ýmissa annarra dýra en hann er étinn í miklum mæli af hvölum, selum og hákörlum (Karl 

Gunnarsson og fleiri, 1998). 

Vatnsinnihald þorsks er breytilegt eftir árstíðum en er í nær öllum tilfellum á bilinu 79-83% og 

algengast er að vatnsinnihaldið sé 80%. Fiskurinn rýrnar sem nemur vatnsinnihaldinu þegar hann 

er þurrkaður og er nýtingarmöguleiki þurrkaðs fisks því 20% (Brynjólfur Eyjólfsson og fleiri, 

2001). 

2.6	  Verðmæti	  þorsksafla	  
Þorskurinn er Íslendingum afar mikilvægur en á undanförnum árum hefur aflaverðmæti hans 

verið um þriðjungur af heildaraflaverðmætinu.  
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Mynd 7. Heildaraflaverðmæti á móti aflaverðmæti þorsks (Hagstofa Íslands, 2011) 

Verðmæti þorsks hefur ávallt verið stór hluti af heildarverðmæti afla íslenskra skipa. Hlutfall 

þorsksverðmætis hefur ekki á síðastliðnum 17 árum farið undir 26% af heildarverðmætinu en 

hæst fór það í 44% árið 1999 og eftir það fór það ekki niður fyrir 36%. Árið 2010 var 

heildaraflaverðmæti íslenskra skipa um 132 milljarðar og verðmæti þorsks um 44 milljarðar eða 
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Mynd 8. Afli og verðmæti þorsks (Hagstofa Íslands, 2011) 
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Árið 1993 veiddu íslensk skip rúm 260 þúsund tonn af þorski sem gaf verðmæti upp á rúma 17 

milljarða. Árið 2010 var aflinn hins vegar einungis um 178 þúsund tonn en verðmæti aflans nam 

44 milljörðum. Á 17 árum hefur þorskaflinn minnkað um tæplega helming en verðmætið aukist 

um 260%. Þetta sýnir hversu verðmætur þorskurinn er. Verðmætið hefur aukist mikið á 

undanförnum 18 árum, þrátt fyrir að aflinn hafi minnkað. Án þess þó að fara nánar út í ástæður 

verðmætaaukningarinnar, þá má velta því fyrir sér að aukin nýting aukaafurða þorsks skiptir þar 

miklu máli, þó svo að gengis- og verðhækkun eigi þar ef til vill sinn þátt sem og betri 

hráefnismeðferð (Hagstofa Íslands, 2011). 
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3.	  Nýting	  aukaafurða	  
Í þessum kafla verður fjallað um aukaafurðir sjávarfangs. Fjallað verður um lög og reglur 

aukaafurða, tegundir og vinnslu, aukaafurðir um borð í frystiskipum og hverjir séu helstu 

markaðir fyrir aukaafurðir.  

3.1	  Lög	  og	  reglur	  um	  nýtingu	  aukaafurða	  
Samkvæmt lögum nr. 54 frá árinu 1992, um fullvinnslu botnfisksafla um borð í veiðiskipum, er 

óheimilt að fleygja fiski, fiskhlutum eða fiskúrgangi fyrir borð. Skylt er að koma með allan afla 

að landi og þar á meðal það sem fellur til við vinnslu, svo sem hryggi, afskurðhausa, innyfli og 

afurðir unnar úr þeim. Ráðherra getur þó með reglugerð til eins árs í senn heimilað að ekki sé 

nýttur tiltekinn fiskúrgangur sem ekki er hægt að nýta með arðbærum hætti miðað við 

vinnslutækni og aðstæður (Alþingi Íslands, 1992). 

Í umræðum þingmanna um frumvarpið kemur fram að það hafi verið lagt fram til þess að setja 

hömlur á aukningu fullvinnslu skipa og auka kröfur á nýtingu afla. Þorsteinn Pálsson, þáverandi 

sjávarútvegsráðherra, sagði í umræðunni um frumvarpið á Alþingi 9. maí. 1992 að tilgangurinn 

væri sá að bæta nýtingu og umgengi um fiskauðlindina og minnka það mikla bil sem væri á milli 

nýtingu afla í landi og á sjó. Í umræðum um frumvarpið komu fram áhyggjur manna um það að 

vinnsla á fiski væri mikið til að færast út á sjó, sem skilaði oft á tíðum meiri gæðum en	  verri 

nýtingu aflans. Gæðin á sjófrystum afla væru meiri en í landvinnslunni en aflinn væri betur 

nýttur í landi.  

 

Athyglisvert er að skoða umræðuna um frumvarpið fyrir 18 árum, en þar sagði Þorsteinn að í 

framtíðinni hlyti sú krafa að vera gerð að öll fiskiskip í íslenska flotanum kæmu með allan fisk 

og fiskiúrgang að landi með það að takmarki að auka nýtingu og gæði afla um borð (Þorsteinn 

Pálsson 1992). Í 2. gr. laganna er gert ráð fyrir endurskoðun á þeim afurðum sem leyfilegt væri 

að henda hverju sinni. Ástæðan fyrir þessu ákvæði var að öllum líkindum sú, að geta bætt 

nýtingu aukahráefnis. Í 6. gr. er kveðið á um það að eftirlitsmaður skuli vera um borð í því skipi 

sem leyfi hefur til þess að veiða botnfisk í sex mánuði eftir að leyfið hefur verið gefið út til þess 

að fylgja eftir öðrum greinum laganna. Eftir þessa sex mánuði skuli eftirlitsmaður vera um borð 

eftir því sem þörf krefði. Veiðieftirlit sjávarútvegsráðuneytisins hefur leyfi til þess að ákveða 

hvenær þess er þörf (Lög um fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipum nr.54/1992).  
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Mikil umræða skapaðist um frumvarpið en flestir þeirra sem tjáðu sig um það voru sammála um 

mikilvægi þess að nýta aflann vel. Hins vegar voru ekki allir sammála um það hvort mögulegt 

væri fyrir útgerðir að framfylgja þessum lögum. Jóhann Ársælsson, þingmaður Vesturlands, 

fagnaði frumvarpinu og sagði það löngu tímabært að hætta að ganga um fiskimiðin eins og 

ruslahauga. Hann benti hins vegar á skýrslu frá Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins, þar sem fram 

kemur að flest vinnsluskip hafi upphaflega verið veiðiskip sem breytt hafi verið og þau hafi því 

ekki burði eða rými til þess að nýta fiskiúrgang um borð (Jóhann Ársælsson 1992).  

 

Umræðan snérist einnig um þau áhrif sem fullvinnsla bolfisks á sjó myndi hafa á starfssemi 

útgerða á landi, bæði hvað varðar atvinnusköpun og það hvort landvinnsla hefði burði til þess að 

keppa við vinnsluna á sjó varðandi gæði fisksins. Þess má geta að 2. grein laganna varð aldrei 

virk en veitt var sérstök undanþága til ársins 1996 áður en nýtt frumvarp var lagt fram. 

Í 2. gr. laga nr. 57/1996, segir að skylt sé að landa öllum afla sem kemur í veiðafæri fiskiskipa. 

Þó sé heimilt með reglugerð að varpa fyrir borð innyflum, hausum og öðru sem fellur til við 

verkun og vinnslu, sé það ekki nýtt með arðbærum hætti. Í reglugerð nr. 601/2003 er kveðið á 

um nýtingu afla og aukaafurða og þar segir: 

2. gr. Heimilt er að varpa fyrir borð verðlausum fiski, innyflum,hausum 
og öðru því sem fellur til við verkun og vinnslu afla um borð í 
veiðiskipum, enda verði þessi úrgangur ekki nýttur með arðbærum hætti. 
Þrátt fyrir ákvæði 1.mgr. er skylt að hirða og koma með að landi öll 
þorsk- og ufsahrogn. Þá er skylt að koma með að landi allan afskurð sem 
fellur til við snyrtingu á þorsk-, ýsu- og ufsaflökum um borð í 
fullvinnsluskipum. 

 

Undanfarna mánuði hefur staðið yfir vinna við endurskoðun á þessari reglugerð og nýlega voru 

breytingarnar kynntar. Í nýju reglugerðinni er grein um nýtingu afla og aukaafurða sem sett er 

fram í því skyni að bæta nýtingu afla og stuðla þar með að auknu aflaverðmæti. Samkvæmt 

reglugerðinni verður bannað að varpa hausum fyrir borð (þorsk, ýsu og ufsa) (Reglugerð um 

nýtingu afla og aukaafurða nr. 810/2011).  

 

Nýja reglugerðin tók gildi þann 26. ágúst 2011 en í henni kemur fram að frá og með 1. Febrúar 

2012 sé öllum fullvinnsluskipum skylt að koma að landi með helming þors, karfa og 

grálúðuhausa sem fellur til við vinnslu afla um borð. Frá og með 1. September 2012 er öllum 
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skipum skylt að koma að landi með alla hausa og hryggi sem til fellur um borð í skipum sem 

vinna afla um borð (Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða). Útgerðir hafa aðlögunartíma til 

þess að bregðast við reglugerðinni en 1. September þegar nýtt fiskveiðiár hefst munu öll 

frystiskip sem vinna afla um borð þurfa að gangast að henni. 

 

Þessi reglugerð mun hafa í för með sér miklar breytingar hjá útgerðum en athyglisvert er að nú 

fyrst sé verið að taka þetta stóra skref, 18 árum eftir að fram fór umræða um frumvarp laga nr. 

54/1992, þar sem Þorsteinn Pálsson sagði að það hlyti að vera framtíðarmarkmið að öllum afla 

fullvinnsluskipa yrði landað (Þorsteinn Pálsson 1992). 

3.2	  Aukaafurðir.	  
Aukaafurðir eru afurðir sem unnar eru úr aukahráefni, þ.e. hráefni sem fellur til úr annarri 

vinnslu. Þorskurinn gefur af sér töluvert magn aukaafurða og er best nýtta hráefnið þegar kemur 

að sjávarafurðum. Þar vegur þyngst afskurður, þurrkaðir hausar og hrogn en nýting þessara 

afurða hefur aukist mikið á undanförnum áratugum. Aðrar aukaafurðir þorsks eru þorskhrogn, 

fés, gellur, lifur, kinnar, svil, roð og þunnildi.  

Haus: Misjafnt er eftir tegundum og vinnslu hversu stór hluti fisksins hausinn er. Hausanýting 

þorsks hjá frystitogurum er á bilinu 30-36% en í landi er hún 26-30%. Nýtingarmöguleikinn er 

20%. Með nýtingarmöguleika er átt við það sem eftir stendur af hausnum þegar búið er að þurrka 

hann (Sjöfn Sigurgísladóttir, o.fl., 2010). Algengasta verkunaraðferð hausa er þurrkun og notast 

Íslendingar bæði við útiþurrkun og inniþurrkun. 

Hryggur: Hryggurinn er 14% af fisknum og er nýtingarmöguleikinn 20%. 

Lifur: Ef gengið er út frá því að veidd séu um 150 þúsund tonn af þorski á ári, þá er mögulegt að 

landað sé um 7.500 tonnum af þorsklifur, þ.e. miðað við að hlutfall lifrar í fiskinum sé 5% 

(Kristín A. Þórisdóttir. Guðný Guðmundsdóttir og Sigurjón Arason 2005). 

Hrogn: Hrogn úr stórum hluta afla eru nýtt en nýtingin byggir á því að aflinn berist óslægður á 

land.  

Svil: Hlutfall svila í þorski er um 2% m.v. 150 þúsund tonn sem gerir 3000 tonn. Árið 2008 voru 

einungis 189 tonn af svilum sjófryst. 
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Á undanförnum 18 árum hefur notkun á aukaafurðum aukist mikið en áður fyrr var þessum 

afurðum gjarnan hent. Árið 1992 var unnið úr 1.663 tonnum af aukaafurðum en árið 2000 var 

unnið úr rúmum 6.900 tonnum. Aukningin á milli ára var rúm 400% og hélt hún áfram til ársins 

2010 en þá var magnið komið upp í rúm 47.000 tonn og aukningin frá árinu 2000 rúm 600%. 

Stærsti hluti aukaafurða sem nýttur er til vinnslu er afskurður en vinnsla á afskurði hefur aukist 

mikið frá árinu 2002 (sjá mynd nr. 10). Hausar, hrogn og lifur koma þar á eftir og hefur notkun 

þessara afurða í vinnslu einnig stóraukist á síðustu áratugum. Árið 1992 var unnið úr 44 tonnum 

af hausum en árið 2010 var magnið komið í 1.743 tonn. Afskurður og hausar telja tæplega 80% 

af aukaafurðum (Hagstofa Íslands, 2011). 

	   	  

Mynd 9. Aukaafurðir eftir tegundum (Hagstofa Íslands. 2011) 

3.3	  	  Aukaafurðir	  um	  borð	  í	  frystiskipum	  
Íslensku fullvinnsluskipin eru 27 talsins en misjafnt er á milli ára hversu mikið þau veiða og 

hvort þau séu að veiða annars staðar en á Íslandsmiðum.   

AVS stýrihópurinn vakti athygli á nauðsyn þess að komið væri á land með allan afla. Það myndi 

tryggja vinnslunni aukið hráefni og opna tækifæri fyrir vinnslu aukaafurða og líftækniafurða. 
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Stýrihópurinn benti á það að vinna þyrfti verðmæti úr öllum afla um borð í fullvinnsluskipum og 

koma með allt aukahráefni á land (AVS stýrihópur, 2002).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðneytið árið 2010, af Sjöfn 

Sigurgísladóttur, Sveini Marteinssyni, Sigurjóni Arasyni og Jónasi Viðarsyni, er fjallað um bætta 

nýtingu sjávarafla. Þar er m.a. fjallað um það mikla magn hráefnis sem fellur til við vinnslu um 

borð í frystiskipum og ekki er nýtt, en einungis 50% afla sem veiddur er á frystiskipum er nýttur. 

Mikil verðmæti liggja í þessu aukahráefni sem ekki fer á land en ástæðan þess að hráefnið er 

ekki nýtt er að útgerðir telja það ekki hagkvæmt að nýta það um borð eða koma með á land. 

Helsta ástæðan er plássleysi og sú óvissa sem ríkir í sjávarútveginum hvetur ekki til mikilla 

fjárfestinga fyrir fyrirtæki. Eins og áður segir liggur nú hins vegar fyrir reglugerð þess efnis að 

fullvinnsluskip komi með alla hausa að landi. Gagnrýnendur þessarar reglugerðar eru hræddir 

um að þetta hafi áhrif á þá vinnslu sem fyrir er um borð í frystiskipum. Samkvæmt sömu skýrslu 

er talið mögulegt að ef frystiskip myndu koma með stóran hluta af hausum á land myndi 

aflaverðmæti aukast um 1.000 milljónir á ári og ef allur afskurður frystiskipa bærist á land myndi 

verðmæti þess vera um 30 milljónir ári. 

Hausar og afskurður eru verðmætustu aukaafurðirnar meðal sjófrystra aukaafurða en þær telja 

yfir 90% af öllum sjófrystum aukaafurðum. Nýting allra sjófrystra aukaafurða hefur aukist á 

síðastliðnum áratugum en mesta aukningin er í nýtingu hausa. Sjá mynd 10. 2005-2008 verður 

samdráttur í nýtingu sjófrystra aukaafurða en það er í samræmi við samdrátt í þorskafla. Sjá 

mynd nr. 8 og mynd nr.10.  
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Mynd 10. Sjófrystar aukaafurðir eftir tegund (Hagstofa Íslands, 2011) 

3.4	  	  Markaðir	  aukaafurða	  	  
Þurrkaðir hausar eru þær aukaafurðir sem eru mest fluttar erlendis. Langstærsti markaðurinn fyrir 

þá er Nígería en þar búa á bilinu 140-160 milljónir manna. Erfitt er þó að finna heimild um 

nákvæman íbúafjölda, þar sem ekki er vel haldið utan um manntal í landinu. Samkvæmt Central 

Intelligence Agency (2011) er íbúafjöldinn 155 milljónir en eftirspurn eftir fiski í landinu er 2,5 

milljónir tonna á ári. Innanlandsframleiðslan er einungis um 650 tonn á ári og því reiðir Nígería 

sig á töluverðan innflutning fiskafurða. Nígería er mjög fátækt land og hefur fiskur orðið þeirra 

mikilvægasti prótíngjafi en miðað við aðra næringarríka fæðu er hann mjög ódýr (Inside Nigeria: 

Fish report, 2006). Einnig gerir sterk trú það að verkum að stór hluti landsmanna borðar ekki 

kjöt. Fólksfjölgun í Nígeríu er mikil eða um 2% á ári (Central Intelligence Agency (2011). Talið 

er að íbúar Nígeríu muni verða orðnir 200 milljónir árið 2025. Á sama tíma stækkar markaðurinn 

og eftirspurn mun að öllum líkindum aukast.  

 

Staðan á markaðnum í dag er sú að eftirspurn og verð er í hæstu hæðum. Á sjávarútvegsstefnunni 

í september síðastliðnum hélt Árni Þór Bjarnason hjá Íslensku umboðssölunni erindi, þar sem 

hann varar við því að framboð á þurrkuðum hausum til Nígeríu aukist of hratt. Í erindinu sagði 
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Reynslan hefur kennt manni að hlutirnir geta breyst á skömmum tíma. 
Það er góður möguleiki á því að stækka markaðinn en hættulegt gæti 
verið að auka framboðið vegna þess að varan geymist ekki lengi við þær 
aðstæður sem þarna ríkja. Fjölgun verksmiðja utan Íslands hefur stuðlað 
að auknu framboði og fleiri munu bætast við. Þá hefur verið sett 
reglugerð á Íslandi sem skyldar frystitogara til að koma með alla hausa 
og bein að landi. Þetta hráefni færi þá að stóru leyti í þurrkun. Að mínum 
dómi er þetta of stór biti fyrir markaðinn á einu bretti (Fiskifréttir, 2011). 

 

Rannsakandi hafði samband við tvo nígeríska kaupendur sem kaupa fisk af íslenskum 

framleiðendum en þeir þekkja nígeríska markaðinn vel. Þrátt fyrir mikinn vilja til þess að fá 

meira magn af afurðum eru þeir á sama máli og Árni, að það gæti reynst varasamt að auka 

framboðið of hratt. 

 

Didacus Onumazi (munnleg heimild, 25. nóvember 2011) segir nígeríska markaðinn vera mjög 

óstöðugan og erfiðan. Eftirspurnin sé meiri í dag en framboðið sem valdi því ásamt 

gengishækkun að verðið hækki stöðugt. Didacus segir nígeríska markaðinn vel ráða við yfir 

1.000% aukningu á þurrkuðum hausum, eftirspurnin sé næg og markaðurinn myndi ná því 

jafnvægi sem hann þarfnist.  

 

James C. Nnaka (munnleg heimild, 29. nóvember 2011) er vel þekktur á nígeríska markaðnum 

en hann hefur keypt fiskhausa af Íslendingum í mörg ár. Hann segir nígeríska markaðinn 

stjórnast, eins og allir aðrir markaðir, af framboði og eftirspurn. Hann sé frekar óstöðugur en hafi 

breyst mikið á síðastliðnum árum. Hann hafi vaxið mikið og geti tekið við mun meira magni af 

afurðum en áður, eftirspurn sé mun meiri en framboðið sem sé ein af ástæðum þess að verðið 

hafi hækkað töluvert undanfarið (James C. Nnaka. 2011).  

James er ánægður með ákvörðun íslenskra stjórnvalda um það að skylda öll íslensk frystiskip til 

þess að hirða alla hausa. Nauðsynlegt sé að fá meira framboð af hausum á nígeríska markaðinn 

og hann telur að það muni auka tekjur Íslendinga mikið. James bendir þó á að Íslendingar verði 

að gæta þess að koma ekki með það mikið magn afurða inn á markaðinn að verðið falli. Til þess 

að gera vel verður að auka framboðið hægt og rólega og fylgjast með því hvaða áhrif það hafi á 

markaðinn. Með þeim hætti muni Íslendingar ná markmiði sínu og útflutningstekjur aukast. 

James telur að ef íslensk stjórnvöld ætli ekkert að gera annað en það að skylda frystiskipin til 
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þess að hirða hausana og allt þetta magn muni koma í einu inn á markaðinn, þá sé nokkuð ljóst 

að verðið muni hrynja (James C. Nnaka. 2011). 

Útflutningur til Nígeríu hefur stigaukist frá árinu 1993 en þá var útflutningsverðmætið 835 

milljónir, árið 2004 var verðmætið orðið rúmir 3,5 milljarðar og 2010 yfir 10 milljarðar (sjá 

mynd 11). Þetta er mikil aukning á stuttum tíma og telja viðmælendur mínir að þessi tala geti 

farið mun hærra, þar sem þeir telja sig þurfa alla þá þurrkuðu hausa og skreið sem þeir geti náð í. 

Ljóst er að nígeríski markaðurinn getur tekið við mun meira magni af afurðum, en nauðsynlegt er 

að gera ráðstafanir til þess að verðið hrynji ekki. Íslendingar eru ekki einir um það að vera að 

auka vinnslu á þurrkuðum hausum. Í Noregi er nú ein verksmiðja starfrækt og tvær munu bætast 

við á næstu tveimur árum með framleiðslugetu upp á 3-4 þúsund tonn (Guðjón Einarsson, 2011). 

 

	  

Mynd 11. Útflutningsverðmæti til Nígeríu (Hagstofa Íslands, 2011) 

3.5	  	  Er	  þorskurinn	  fullnýttur?	  
Í viðtali við Fiskifréttir í janúar 2011 segir Sigurjón Arason, dósent í matvælaverkfræði við 

matvælafræðiskor og deildarstjóri vinnsluþróunardeildar Matís, að á undanförnum árum hafi 

nýting þorsks stóraukist, í aukaafurðum liggi miklir fjármunir sem mikilvægt sé að nýta.  

Sigurjón segir að ef 100 þorsktonnum sé fylgt eftir séu um 15 tonn innyfli, af þessum 15 tonnum 

séu hrogn og lifur nýtt um 70-95% og hluti af maganum og sviljunum nýttur. Görnum og slógi sé 

í flestum tilvikum hent. Eftir standa um 85 tonn af slægðum þorski með haus sem eru að fullu 

nýtanleg. Hausinn er í flestum tilvikum þurrkaður og seldur til Nígeríu og kinnar og gellur eru 
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einnig seldar. Eftir þetta stendur eftir flök með roði. Roðið er hægt að frysta og selja úr landi til 

gelatínvinnslu. Sá hluti þorsksins sem er dýrmætastur er hnakkinn en síðan kemur milli- og 

sporðstykkið. Þunnildið er skorið af og það er ýmist lausfryst, fryst í blokkir eða unnið í 

saltfiskafurðir. Að sögn Sigurjóns eru gríðarleg verðmæti í afurðum aukahráefnis, en eitt sinn var 

þetta hráefni kallað úrgangur og því nánast öllu fleygt. Magn afurða úr aukahráefni er nú orðið 

meira en ferskra afurða (Fiskifréttir, 2011). 

3.6	  Fyrri	  athuganir	  á	  nýtingu	  aukaafla	  
Árið 1989 skipaði þáverandi sjávarútvegsherra nefnd sem meðal annars átti að hafa það starf að 

koma með tillögur og leiðir til þess að bæta nýtingu aukaafla og úrgangs(Páll Ásgeirsson, 1995). 

Áhersla var lögð á það að bæta nýtingu og vinnslu fiskúrgangs um borð í frystiskipum og var 

markmið nefndarinnar að auka hlutfall hráefnis sem nota mætti til manneldis. Verkefnið var stórt 

og starfaði nefndin í fjögur ár. Eitt af verkefnum nefndarinnar var þróun eftirlitskerfis til þess að 

hægt væri að fylgjast með flakanýtingu um borð í frystiskipum. Þróun eftirlitskerfanna hófst 

sumarið 1989 og árið eftir hófst þjálfun áhafna frystiskipanna en áhafnirnar voru þjálfaðir í 

aðgerðum til þess að bæta nýtingu aflans og nýtingamælingum (Páll Ásgeirsson, 1995). 

Eftir töluverða vinnu við mælingar voru teknir upp nýtingarstuðlar árið 1991. Hvert 

fullvinnsluskip fékk nýtingastuðull sem breyttist í samræmi við vinnslunýtingu en áður höfðu öll 

skip haft sama nýtingastuðulinn. Þetta skapaði töluverðan hvata fyrir áhafnir að nýta aflann vel 

en þegar öll vinnsluskipin höfðu sama nýtingastuðulinn var kvótinn miðaður við afurðir en ekki 

afla upp úr sjó (HEI, 1992).  

Nefndin starfaði í fjögur ár og eftir þann tíma hafði töluverðum árangri verið náð.Nefndin ásamt 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gaf út skýrslu um verkefnið árið 1994 sem nefndist „Aukin 

nýting fiskafla“. Í þeirri skýrslu er fjallað um vinnslu og framleiðsluleiðir við nýtingu aukaafurða 

sem algengar voru á þeim tíma (Páll Ásgeirsson, 1995). 

Jón Heiðar Ríkharðsson var einn af þeim sem kom að breytingu nýtingastuðlanna en í mars árið 

1992 kom út skýrsla með titlinum „Vinnsluskip fullnýting sjávarafla“. Í skýrslunni sem unninn 

var af Jóni Heiðari er gerð grein fyrir helstu leiðum sem koma til greina við nýtingu sjávarfangs 

um borð í fullvinnsluskipum. Hagkvæmnin er skoðuð ásamt rekstrarlegum ávinningi. Skýrslan 

vakti töluverða athygli þegar hún kom út en ekki hafði áður birst slík skýrsla. Niðurstaða 
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skýrslunnar var sú að hægt væri að hirða 96% af sjávarfangi sem kemur um borð í vinnsluskip. Í 

skýrslu Jóns Heiðars kemur fram að möguleiki sé á að fullnýta sjávaraflann og ekki bara sé það 

hægt, heldur einnig verulega hagkvæmt fyrir þjóðarbúskapinn. Fullnýting sjávarfangs um borð í 

vinnsluskipum myndi, samkvæmt útreikningum Jóns Heiðars, skila 1,7 milljarða aukningu 

útflutningsverðmæta á ári. Hagkvæmust myndi fullnýting sjávarafla verða fyrir stærri skipin en 

ólíklegt er að slíkt myndi borga sig fyrir togbáta (Jón Heiðar Ríkharðsson, 1992). Jón Heiðar 

tekur tillit til kostnaðar við að fullnýta aflann í útreikningum sínum. 

Árið 1999 gaf Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins út skýrslu sem unnin var að Magnúsi Frey 

Ólafssyni og Sigurjóni Arasyni. Skýrslan bar titilinn Staða og möguleikar aukaafurða íslensks 

sjávarfangs. Í skýrslunni var lagt mat á nýtingu aukaafurða, sagt frá vinnsluaðferðum og komið 

með tillögur um það sem betur mætti fara. 

Árið 2010 gaf Matís út skýrslu sem bar titilinn „Bætt nýting sjávarafla“ og var unnin af Sjöfn 

Sigurjónsdóttur, Sveini Margeirssyni, Sigurjóni Arasyni og Jónasi Viðarsyni. Skýrsluhöfundar 

skoða sérstaklega verðmætasköpun þorsksins og nýtingu hans en einnig er nýting annarra 

bolfiska skoðuð. Skýrsluhöfundar leitast við að skoða hvar möguleiki er á aukinni 

verðmætasköpun og bættri nýtingu. Niðurstaða skýrslunnar er sú að enn liggi töluverð verðmæti 

í ónýttum afurðum. 
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4	  Greining	  á	  nýtingu	  aukaafurða	  	  
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum útreikninga. Reiknað var hvert mögulegt 

verðmæti væri ef allir frystitogarar íslenska flotans kæmu með alla hausa að landi og hver 

verðmætaaukningin yrði m.v. hvað frystitogararnir hirtu.  

4.1	  Hvaðan	  koma	  gögnin?	  
Eftir að hafa haft samband við Fiskistofu og fengið upplýsingar um að þær tölur sem Fiskistofa 

hefur, um að aukaafurðir þorsks væru takmarkaðar og gæfu ekki heildarmynd af nýtingu 

afurðanna, ákvað rannsakandi að taka fyrir nýtingu fullvinnsluskipaflotans og einblína á nýtingu 

hausa, hryggja og gella. Þær tölur sem rannsakandi fékk til þess að vinna úr komu allar frá 

Fiskistofu, þ.e.a.s upplýsingar um aflamark og landaða hausa. Við útreikninga á verðmætum 

hryggja og gella eru stuðst við upplýsingar frá fiskistofu um aflamark frystiskipanna. 

4.2	  Formúlur	  
Rannsakandi setti upp formúlu til þess að reikna annars vegar verðmæti landaðra hausa hjá 

hverju fullvinnsluskipi fyrir sig og hins vegar verðmæti sem hefði getað skapast hefði öllum 

hausum skipanna verið landað. Við útreikninga á hausanýtingu var gert ráð fyrir 30% 

hausanýtingu en það er sá stuðull sem gefinn er upp í reglugerð nr. 56/2003. Við útreikninga er 

notast við verð miðað við þurrkaða hausa eða 20% nýtingu. Ekki var mögulegt að nálgast 

opinberar upplýsingar um verð hausa en verðið sem notast er við er meðaltalsverð sem fengið 

var hjá nokkrum útgerðum. Mikil breyting getur verið á verði hausa á milli ára og jafnvel 

mánaða en gengismunur leikur þar stórt hlutverk. 

Þessi formúla er notuð til þess að reikna hvert mögulegt verðmæti hvers frystiskips fyrir sig er ef 

það hirðir alla hausa. Niðurstöður allra frystiskipanna 27 eru dregnar saman og er þá mögulegt að 

sjá hvert mögulegt verðmæti frystiskipanna er m.v. að allir hausar séu hirtir. 

Tafla 2: Formúla með sýnidæmum 

 

1)Skip	  1 Veitt	  kg % Hausar/Hryggir kr	  kg alls	  kr	  frá	  bát nýting	  % Þurrt kr	  kg	  sjó Verð	  frá	  þurrkhúsi
Þorskur 1.000.000 30 300.000 26 7.800.000 20 60.000 108 32.400.000
Ýsa 1.000.000 26 260.000 18 4.680.000 20 52.000 86 22.360.000
Ufsi 1.000.000 20 200.000 18 3.600.000 20 40.000 78 15.600.000
Hryggir 3.000.000 14 420.000 15 6.300.000 20 84.000 63 26.460.000

1.180.000 22.380.000 236.000 96.820.000
Gellur 0,8 8.000 1000 8.000.000

Alls 104.820.000
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Sýnidæmi m.v. að veidd kg séu 1.000.000. Möguleg verðmæti úr hausum hryggjum og gellum 

eru þá tæpar 104 milljónir . 

Fengnar voru upplýsingar hjá Fiskistofu um landaða hausa frystiskipanna og mismunurinn 

reiknaður til þess að sjá hver möguleg verðmætaaukning væri. 

	  

4.3	  Þorskhausar	  
́Rannsakandi reiknaði hversu mikil verðmætaaukning gæti orðið ef öll frystiskip íslenska flotans 

kæmu með alla þorskhausa að landi. Stuðst var við gögn frá Fiskistofu um landaðan afla 

fiskiskipanna og reiknað út frá honum mögulegt magn hausa. Við útreikninga á hausanýtingu var 

gert ráð fyrir 30% hausanýtingu en það er grunnnýtingarstuðull sem gefinn er upp í reglugerð nr. 

56, 23. janúar 2003.  

Ef öllum hausum hefði verið landað hefðu landaðir hausar verið 6.105 tonn árið 2009/2010 og 

rúmlega 6.000 tonn árið 2010/2011. Verðmæti þeirra hefði verið rúmlega 659 milljónir  

2009/2010 og 652 milljónir 2010/2011. Á fiskveiðiárinu 2009/2010 komu 13 frystiskip af 27 

með 1.023 tonn af hausum að landi og á fiskveiðiárinu 2010/2011 komu 16 frystiskip með 1.469 

tonn af hausum að landi. Verðmæti landaðra hausa var 110 milljónir 2009/2010 og 158 milljónir 

2010/2011. Möguleg verðmætaaukning miðað við að öllum hausum af frystitogurum hefði verið 

landað væri rúmlega 548 milljónir árið 2009/2010 og rúmlega 493 milljónir 2010/2011.  

Rúmlega 400 fleiri tonnum af hausum var landað 2010/2011 heldur en 2009/2010 og er  

möguleg verðmætaaukning 55 milljónum minni árið 2010/2011. 

Mögulegt aukið verðmæti er útflutningsverðmæti en aukið verðmæti frá bát hefði getað verið 

rúmlega 244 milljónir árið 2009/2010 og rúmar 241 milljón árið 2010/2011. Sjá töflu nr. 3. 
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Tafla 3: Mögulegt verðmæti þorskhausa 

 

Heimild: Unnið úr gögnum frá Fiskistofu 

4.4	  Ýsu-‐	  og	  ufsahausar	  
Til samanburðar var reiknað mögulegt aukið útflutningsverðmæti ef allir ýsu- og ufsahausar frá 

frystiskipaflotanum kæmu í land. Stuðst var við gögn frá Fiskistofu um landaðan afla 

frystiskipanna. Við útreikninga á hausanýtingu var gert ráð fyrir 26% hausanýtingu m.v. ýsu og 

20% nýting m.v. ufsa en það eru grunnnýtingarstuðlar sem gefnir eru út í reglugerð nr. 56, 23. 

janúar 2003.  

Árið 2009/2010 var mögulegt magn hausa, ef allir ýsuhausar kæmu að landi, tæplega 4.200 tonn. 

Verðmæti þeirra frá bát yrðu rúmlega 130 milljónir og útflutningsverðmætið 361 milljónir. Þrjú 

frystiskip komu með tæp 197 tonn af hausum í land, verðmæti þeirra frá bát var 6,1 milljón og 

útflutningsverðmæti þeirra tæpar 17 milljónir. Þarna munar rúmlega 4.000 tonnum sem hefðu 

getað skilað aflaverðmæti upp á 124 milljónir og útflutningsverðmæti upp á rúmar 344 milljónir. 

Árið 2010/2011 var mögulegt magn hausa, ef allir ýsuhausar kæmu að landi, tæplega 1.500 tonn. 

Verðmæti þeirra frá bát yrðu rúmlega 45 milljónir og útflutningsverðmætið tæplega 126 

milljónir. Fimm frystiskip komu með rúmlega 164 tonn af hausum í land, verðmæti þeirra frá bát 

var 5,1 milljón og útflutningsverðmæti þeirra rúmlega 14,1 milljón. Þarna munar 1.300 tonnum 

sem hefðu getað skilað aflaverðmæti upp á 40 milljónir og útflutningsverðmæti upp á 111 

milljónir. Sjá töflu nr. 4. 

 

 

Bætt	  nýting	  þorskshausa Mögulegt	  09/10 Raunverulegt	  09/10 Mögulegt	  10/11 Raunverulegt	  10/11
Veitt	  kg 20.352.538 3.411.027 20.129.955 4.898.173
Nýting 30% 30% 30% 30%
Magn	  hausa	   6.105.761 1.023.308 6.038.987 1.469.452
Verðmæti	  kg 40 40 40 40
Alls	  verðmæti	  frá	  bát 244.230.456 40.932.320 241.559.460 58.778.080
Nýting 20% 20% 20% 20%
Afurðaverðmæti	  kg 540 540 540 540
Þurrt 1.221.152 204.662 1.207.797 293.890
Verðmæti 659.422.231 110.517.264 652.210.542 158.700.816
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	   548.904.967 493.509.726
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Tafla 4: Mögulegt aukið verðmæti ýsuhausa 

 

Heimild: Unnið úr gögnum frá Fiskistofu 

Árið 2009/2010 var mögulegt magn hausa, ef allir ufsahausar kæmu að landi, 4.277 tonn. 

Verðmæti þeirra frá bát yrðu tæplega 133 milljónir og útflutningsverðmætið 333 milljónir. Tvö 

frystiskip komu með tæp 13.903 tonn af hausum í land. Verðmæti þeirra frá bát var 430 þúsund 

og útflutningsverðmæti þeirra rúmlega ein milljón. Þarna munar 4.200 tonnum sem hefðu getað 

skilað aflaverðmæti upp á 132 milljónir og útflutningsverðmæti upp á rúmar 332 milljónir. 

Árið 2010/2011 var mögulegt magn hausa ef allir ufsahausar kæmu að landi rúmlega 3.500 tonn. 

Verðmæti þeirra frá bát yrðu tæplega 110 milljónir og útflutningsverðmætið 277 milljón. Fjögur 

frystiskip komu með 71.394 tonn af hausum í land. Verðmæti þeirra frá bát var 2,2 milljónir og 

útflutningsverðmæti þeirra tæpar sex milljónir. Þarna munar 3.400 tonnum sem hefðu getað 

skilað aflaverðmæti upp á 107 milljónir og útflutningsverðmæti upp á rúmar 271 milljón. Sjá 

töflu nr. 5. 

 

 

 

 

 

 

Bætt	  nýting	  ýsuhausa Mögulegt	  09/10 Raunverulegt	  09/10 Mögulegt	  10/11 Raunverulegt	  10/11
Veitt	  kg 16.151.577 757.627 5.626.382 633.408
Nýting 26% 26% 26% 26%
Magn	  hausa	   4.199.410 196.983 1.462.859 164.686
Verðmæti	  kg 31 31 31 31
Alls	  verðmæti	  frá	  bát 130.181.711 6.106.473 45.348.639 5.105.266
Nýting 20% 20% 20% 20%
Afurðaverðmæti	  kg 430 430 430 430
Þurrt 839.882 39.397 292.572 32.937
Verðmæti 361.149.262 16.940.538 125.805.902 14.162.996
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	   344.208.724 111.642.906
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Tafla 5: Mögulegt aukið verðmæti ufsahausa 

Heimild: Unnið úr gögnum frá Fiskistofu 

4.5	  Gellur	  og	  hryggir	  
Engin íslensku frystiskipanna hirða hryggi en þar liggja hlutfallslega mikil verðmæti. Miðað er 

við heildarafla íslensku frystitogaranna fiskveiðiárið 2009/2010 sem var tæplega 58 þúsund tonn, 

14% vinnslunýtingu og verðmæti á kg 70 kr. Verðmæti sem liggja í hryggjum íslensku 

frystiskipanna eru rúmlega 567 milljónir. Taka ber fram að verð hryggja er mjög rokkandi og 

hefur á undanförnum árum verið á bilinu 65-80 kr. kílóið m.v blauta hryggi. Árið 2010/2011 var 

mögulegt að hirða rúmlega 43 þúsund tonn og verðmæti þeirra rúmar 426 milljónir. 

Tafla 6: Mögulegt verðmæti hryggja 

	   	  	  	  
Heimild:  Unnið úr gögnum frá Fiskistofu	  

Ekki var mögulegt að nálgast nýtingarstuðul gella hjá Fiskistofu. Notast var við 

meðaltalsnýtingarstuðul sem fenginn var hjá þremur útgerðarfélögum. Einnig er verð gella mjög 

breytilegt og því eru útreikningar fyrir mögulegt verðmæti gella einungis til Fróðleiks. 

Miðað við 0,8% nýtingarstuðul og að verð sé 1000 kr. er mögulegt verð gella 323 milljónir fyrir 

bæði fiskveiðiárin. Tæplega 163 milljónir fiskveiðiárið 2009/2010 og rúmlega 161 milljónir 

2010/2011. Samkvæmt útgerðarfélögum sem höfundur hafði samband við rokkar verð gella frá 

Bætt	  nýting	  ufsahausa Mögulegt	  09/10 Raunverulegt	  09/10 Mögulegt	  10/11 Raunverulegt	  10/11
Veitt	  kg 21.386.349 69.515 17.738.791 356.970
Nýting 20% 20% 20% 20%
Magn	  hausa	   4.277.270 13.903 3.547.758 71.394
Verðmæti	  kg 31 31 31 31
Alls	  verðmæti	  frá	  bát 132.595.364 430.993 109.980.504 2.213.214
Nýting 20% 20% 20% 20%
Afurðaverðmæti	  kg 390 390 390 390
Þurrt 855.454 2.781 709.552 14.279
Verðmæti 333.627.044 1.084.434 276.725.140 5.568.732
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	   332.542.610 271.156.408

Heildarafli 57.890.464
Nýting	  (14%) 8.104.665
Verðmæti 567.326.547

Fiskveiðiár	  2009/2010
Hryggir

Heildarafli 43.495.128
Nýting	  (14%) 6.089.318
Verðmæti 426.252.254

Fiskveiðiár	  2010/2011
Hryggir
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700-1200 en líklegt þykir að verð fyrir gellur af frystiskipum sé örlítið lægra en verð gella sem 

unnin eru í landi. 

Tafla 7: Mögulegt Verðmæti gella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gellur	  2009/2010	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gellur	  	  2010/2011	  
Heildarafli	   20.352.538	  

	  
Heildarafli	   20.129.955,00	  

Nýting(0,06%)	   162.820	  
	  

Nýting(0,06%)	   161.039,64	  
Verðmæti	   162.820.304	  

	  
Verðmæti	   161.039.640,00	  

Heimild: Unnið úr gögnum frá Fiskistofu. 

4.6	  niðurstöður	  
Í upphafi rannsóknar var sett fram rannsóknarspurning með það að leiðarljósi að finna út hvort 

mögulegt væri að auka verðmæti þorsks með betri nýtingu aukaafurða. Hún var svohljóðandi: 

Er hægt að auka verðmæti þorsks, ýsu og ufsa með betri nýtingu aukaafurða? 

Útreikningar leiddu það í ljós að á síðustu tveimur fiskveiðiárum voru verðmæti hausa sem fóru í 

sjóinn hjá íslensku frystiskipunum rúmlega 2,1 milljarðar. Rúmlega 1,2 milljarður fiskveiðiárið 

2009/2010 og rúmlega 876 milljónir fiskveiðiárið 2010/2011. Þar af var verðmæti þorskhausa 

sem íslensku frystiskipin hirtu ekki rúmlega 1 milljarður,  548 milljónir fiskveiðiárið 2009/2010 

og 493 milljónir fiskveiðiárið 2010/2011.  Ljóst er að í hausunum einum liggja mikil verðmæti. 

Ekki er tekið tillit til kostnaðar við að hirða hausana en hagsmunaaðilar hafa gagnrýnt nýja 

reglugerð sem skyldar frystiskip til þess að landa öllum hausum. Sjá kafli 5.6.  
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5.	  Umræður	  og	  ábendingar	  
Um áraraðir hafa íslensk frystiskip fleygt öllum þeim hausum sem um borð koma en á 

undanförnum árum hefur umræða skapast um verðmæti þessara aukaafurða og einhver íslensk 

frystiskip byrjað að hirða hluta af hausunum.  Á fiskveiðiárinu 2008/2009 hirtu 8 frystiskip af 21 

þorskhausa og þar af voru 3 með meira en helming af áætluðu magni (Sjöfn ofl., 2010) 

Fiskveiðiárið 2009/2010 hirtu 13 frystiskip af 27 þorskhausa og árið 2010/2011 voru þau orðin 

16.  

5.1	  Bætt	  nýting	  þorskshausa.	  
Verðmæti þorskhausa er mikið en eins og staðan er í dag er eftirspurn eftir þorskhausum og verð 

í miklu hámarki.  Útflutningsverðmæti þorskhausa íslensku frystiskipanna var m.v. gefið verð 

110 milljónir árið 2009/2010 en mögulegt verðmæti þorskhausanna var rúmar 659 milljónir. 

Möguleg verðmætaaukning miðað við að öll frystiskipin 27 kæmu með alla þorskhausa að landi 

væri rúmar 548 milljónir. Útflutningsverðmæti þorskhausa Íslensku frystiskipanna var m.v. gefið 

verð 158 milljónir árið 2010/2011 en mögulegt verðmæti var rúmar 652 milljónir. Möguleg 

verðmætaaukning miðað við að öll frystiskipin 27 kæmu með alla þorskhausa að landi væri 

rúmar 493 milljónir 

5.2	  Bætt	  nýting	  ufsahausa	  
Verðmæti ufsahausa er ekki jafnmikið og verðmæti þorskhausa þrátt fyrir að frystiskipin hafi 

veitt nánast sama  magn af báðum tegundum. Ástæðan fyrir því er annars vegar sú að nýting 

ufsahausa er um 10% minni en nýting þorskhausa eða 20% (Reglugerð nr. 54/2003). Einnig er 

verð fyrir ufsahausa mun minna en verð fyrir þorskhausa eða um 150 kr. minna á kílóið. 

Frystiskipin eru enn að fleygja nánast öllum ufsahausum, á fiskveiðiárinu 2009/2010 hirtu 

einungis 2 skip af 27 ufsahausa og árið 2010/2011 voru þau 4. Möguleg verðmætaaukning ef öll 

frystiskipin 27 hirtu alla ufsahausa væri rúmar 332 milljónir 2009/2010 og 271 milljón 

2010/2011. Ástæðan fyrir minni mögulegri verðmætaaukningu á milli ára var sú að frystiskipin 

hirtu rúmlega 57 tonnum meira en árið áður. 

5.3	  Bætt	  nýting	  ýsuhausa	  	  
Töluverð verðmæti liggja einnig í ýsuhausum en í útreikningum var miðað við 26% nýtingu 

(Reglugerð nr. 54/2003). Árið 2009/2010 hirtu einungis 3 frystiskip ýsuhausa og var 

útflutningsverðmæti þeirra m.v. gefið verð tæplega 17 milljónir, mögulegt verðmæti þeirra var 
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rúmlega 361 milljón og möguleg verðmætaaukning því 344 milljónir. Árið 2010/2011  hirtu 5 

frystiskip ýsuhausa en möguleg verðmætaaukning það ár var rúmar 111 milljónir. Ástæðan fyrir 

þessum mikla mun er mun minna aflamark árið 2010/2011 heldur en árið áður. 

5.4	  Möguleg	  verðmætaaukning	  
Mögulegt aukið verðmæti þorskhausa 2009/2010 var tæpar 549 milljónir, aukið verðmæti 

ýsuhausa rúmar 344 milljónir og ufsahausa 332 milljónir. Verðmæti hryggja miðað við að öll 

frystiskipin 27 kæmu á land með alla hryggi var rúmlega 567 milljónir og verðmæti gella 161 

milljón. Samtals væri verðmætaaukning 2009/2010  tæpir 2 milljarðar. 

Tafla 8: Möguleg verðmætaaukning 2009/2010 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Möguleg	  verðmæti	  aukaafurða	  um	  borð	  í	  frystiskipum	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  
þorskhausa	   548.904.967,2	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  ýsuhausa	   344.208.723,7	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  ufsahausa	   332.542.610,4	  
Verðmæti	  Gella	  

	  
161.039.640,0	  

Verðmæti	  hryggja	   	  	   567.326.547,2	  
Verðmæti	  alls	  

	  
1.954.022.488,5	  

Heimild: Unnið úr gögnum frá fiskistofu 

Mögulegt aukið verðmæti þorskhausa 2010/2011 var rúmlega 493 milljónir, aukið verðmæti 

ýsuhausa rúmar 111 milljónir og ufsahausa 271 milljón. Verðmæti hryggja miðað við að öll 

frystiskipin 27 kæmu á land með alla hryggi var rúmlega 426 milljónir og verðmæti gella 

rúmlega 162 milljónir. Samtals væri verðmætaaukning 2010/2011  rúmlega 1,4 milljarðar. 

Tafla 9: Möguleg verðmætaaukning 2010/2011 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Möguleg	  verðmæti	  aukaafurða	  um	  borð	  í	  frystiskipum	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  þorskhausa	   493.509.726	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  ýsuhausa	   111.642.906	  
Mögulegt	  aukið	  verðmæti	  ufsahausa	   271.156.408	  
Verðmæti	  Gella	  

	  
162.820.304	  

Verðmæti	  hryggja	   	  	   426.252.254	  
Verðmæti	  alls	  

	  
1.465.381.598	  

Heimild : Unnið úr gögnum frá fiskistofu 
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5.5	  Samanburður	  við	  fyrri	  athuganir	  
Niðurstöður höfundar virðast á sömu leið og niðurstöður annarra athugana um sama mál, mikil 

verðmæti liggja í ónýttum hausum. 

Í skýrslu Jóns Heiðars „Vinnsluskip fullnýting sjávarafla“ sem kom út árið 1992 er fjallað um þá 

verðmætaaukningu sem geti orðið komi íslensk frystiskip með fiskihausa að landi. Bent er á 

þennan möguleika og þá miklu verðmætaaukningu sem geti orðið. 19 ár eru síðan skýrslan kom 

út og ýmsar forsendur breyttar, frystiskipin hafa þróast og eru byrjuð að einhverju leyti að hirða 

hausa. Langt er þó í land og Íslensku frystiskipin henda  um og yfir milljarði í sjóinn ár hvert.    

Í skýrslu Matís „Bætt nýting sjávarafla“ sem unnin var af Sjöfn Sigurjónsdóttur, Sveini 

Margeirssyni, Sigurjóni Arasyni og Jónasi Viðarsyni kemur fram að möguleg verðmætaaukning 

árið 2008/2009 ef öll frystiskip hefðu komið með alla þorskhausa að landi væri 930 milljónir. 

Þetta er töluvert hærri tala en fram kemur í útreikningum höfundar en ástæðurnar fyrir því eru 

nokkrar. Í skýrslunni „Bætt nýting sjávarafla“ er notast við 34,5% nýtingarstuðull og 22% 

vinnslunýtingu en það er töluvert meira en höfundur notast við.  

5.6	  Ný	  reglugerð	  um	  nýtingu	  afla	  og	  aukaafurða	  
Í júlí síðastliðnum var gefin út reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða en sú reglugerð skyldaði 

útgerðir til að koma með allan afla að landi, þar með talið lifur, hausa, hryggi og afskurð. 

Reglugerðin gætti mikilli andstöðu og í samráði við útgerðaraðila og stofnanir breytti 

sjávarútvegsráðherra reglugerðinni en nýja reglugerðin tók gildi í lok ágúst síðastliðnum. Með 

breytingunni var aðlögunarfrestur lengdur og ýmis atriði gerð skýrari. Tilgangur 

reglugerðarinnar er að bæta nýtingu sjávarafla og bæta umgengni við sjávarauðlindina 

(Fiskifréttir, 2011). 

Þrátt fyrir að breytingar hafi verið gerðar á reglugerðinni gætir hún enn mikilli andstöðu meðal 

hagsmunaaðila. Bæði Árni Bjarnason forseti Farmanna- og fiskimannasambandsins og Friðrik J 

Arngrímsson framkvæmdastjóri LÍÚ segja reglugerðina gera kröfu um að hirða hluti sem ekki 

svari kostnaði að hirða (Fiskifréttir, 2011). 

Sjómenn frystiskipanna hafa einnig látið í sér heyra en Sigmundur Sigmundsson skipstjóri á 

Snæfelli Ea 310 sendi frá sér grein í fréttablaðið þar sem hann lýsir yfir undrun sinni á nýju 

reglugerðinni. Sigmundur segir reglugerðina ótímabæra bendir á þann kostnað sem felst í því að 
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hirða hausa, afskurð, hryggi og lifur.Eins telur hann það gleymast í umræðunni hvort nokkuð 

fáist fyrir afurðirnar. Sigmundur segir sjómenn sem lengi hafa starfað við sjóvinnslu ávallt reyna 

að nýta aflann eins vel og hægt er á hverjum tíma, huga verði að því hvort hægt sé að fá tekjur 

upp í kostnaðinn (Fréttablaðið, 2011). 

5.7	  Ábendingar	  
Samkvæmt útreikningum er ljóst að útflutningsverðmæti myndi aukast töluvert ef öll frystiskip 

kæmu með alla hausa ,hryggi og gellur að landi.  

Höfundur vill benda á að við útreikninga var notuð reglugerð frá árinu 2003 um 

grunnnýtingastuðla en síðan þá hefur verið gefin út ný reglugerð með nýjum og hærri 

nýtingastuðlum. Höfundur hafði samband við  nokkra útgerðarmenn ásamt starfsmanni hjá 

íslensku umboðssölunni og voru þeir sammála um að nýtingarstuðlarnir í nýju reglugerðinni 

(reglugerð nr. 240/2006) væru heldur of háir og því ákvað höfundur að halda sig við 

nýtingarstuðla úr reglugerð nr. 54/2003, líklegt er þó að verðmætaaukningin sé enn hærri en 

útreikningar bendi til m.a. vegna hærri nýtingastuðla. 

Einnig vill höfundur benda á að í ritgerðinni var ekki tekið tillit til kostnaðar við að hirða 

aukaafurðirnar. 	  
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6.	  Lokaorð	  
Íslendingar hafa stundað fiskveiðar í kringum landið allt frá landnámi. Sjávarútvegurinn er 

Íslendingum afar mikilvægur og hefur verið allt frá 14 og 15 öld en hann hafði mikil áhrif  á 

þéttbýlismyndun á Íslandi og bæjarlíf eins og við þekkjum í dag myndaðist . Á árum áður voru 

engin takmörk á veiðum manna og gátu skip því valið að nýta einungis verðmætasta hluta 

fisksins og fleygja öðru. Þegar Íslensk stjórnvöld fóru að takmarka veiðar skapaðist hvati til þess 

að nýta fiskinn betur en áður hafði verið gert.  

Nýting sjávarfangs hefur batnað mikið á undanförnum árum og er sá hluti fisksins sem áður 

taldist til úrgangs nú nýttur til manneldis.  

Þrátt fyrir að á undanförnum árum hafi nýting sjávarfangs stóraukist eru enn mikil verðmæti sem 

fleygt er í sjóinn hvert ár. Ef að öll frystiskip íslenska flotans koma með alla hausa, hryggi og 

gellur að landi getur möguleg verðmætaaukning namið milljörðum.  

Ný reglugerð skyldar öll íslensk frystiskip til þess að hirða alla hausa, hryggi, gellur og lifur á 

fiskveiðiárinu 2012/2013. Það er trú mín að ákvörðun íslenska stjórnvalda sé að mörgu leiti góð, 

mikil verðmæti liggja  í þessum aukaafurðum sem nauðsynlegt sé að nýta.  Miðað við þær 

upplýsingar sem höfundur hefur aflað mér við gerð þessa verkefnis er hinsvegar  trú höfundar að 

til þess að fá sem mesta verðmætaaukningu út úr frystiskipunum hefði þurft mun lengri 

aðlögunartíma. Bæði fyrir frystiskipin og fyrir Nígeríska markaðinn sem að mati viðmælenda 

minna hefur fullann möguleika á að taka við svo mikilli aukningu en til þess að verðin falli ekki 

verður  að gera það  á lengri tíma.  
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