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Útdráttur  

Ritgerð þessi er unnin fyrir fyrirtækið Íslenskan Krækling ehf. Fyrirtækið var stofnað upp úr 

Bláskeljaklasa Vestfjarðar. Viðskiptaáætlun fyrirtækisins snýst um þrjú megin atriði þ.e. 

 Staðsetningu pökkunarstöðvar með tilliti til flutningskostnaðar frá ræktenda til 
pökkunarstöðvar og flutning frá pökkunarstöð til markaða í Evrópu. 

 Virðisauka milli fersks og unnins kræklings. (hagkvæmni við staðbundnar 
aðstæður) 

 Samstarfsfyrirkomulag ræktenda á vestfjörðum, hver er tækjaþörf og kostnaður, 
verður stærðarhagkvæmni með samvinnu um pökkunarstöð. 

Gerð er grein fyrir aðferð við staðarval og greiningu flutningskostnaðar, niðurstaða úr 

þeirri greiningu er að Búðardalur er heppilegasta staðsetning á pökkunarstöð að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum fyrir kjöraðstæðum.  

Stærsti og mikilvægasti þátturinn í verkefninu er að gera ræktendum á Vestfjörðum grein 

fyrir mikilvægi samvinnu við að byggja upp pökkunarstöð, að ræktendur komi fram sem einn 

aðili undir merkjum Íslenskur Kræklingur ehf gagnvart kaupendum. 

Í fjárhagsáætluninni er gerð arðsemismat fyrir 2000 tonna framleiðslu og mótttökustöð. 

Ávöxtunarkrafa á eigð fé 15,5% og wacc 15,1%.  

Gerð er núllpunkts- og næmnisgreining á áhrifum verðbreytinga í EUR og sjóðstreymi 

reiknað.  

Helstu niðurstöður eru þær að samkvæmt núllpunktsgreiningu mun fyrirtækið fyrst skila 

hagnaði árið 2015 uppá 12,3 milljónir miðað við 1009 tonna framleiðslu. Fyrirtækið er mjög 

næmt fyrir breytingum á afurðaverði í EUR og gengisþróun íslensku krónunnar gæti haft 

veruleg áhrif á rekstur og tekjur fyrirtækisins. Sjóðsstreymislíkanið sýnir að handbært fé 

verður fyrst jákvætt árið 2016 um 8,4 milljónir en að teknu tilliti til fjárfestinga og 

fjármögnunarhreyfinga verður handbært fé jákvætt um 1,0 milljón árið 2017 en verður komið 

í 109,7 milljónir árið 2020. 
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1 Inngangur  

Fyrirtækið Íslenskur kræklingur ehf  (ÍK) var gamalt kræklingafyrirtæki sem aldrei hóf rekstur 

og vegna nafnsins var það keypt að frumkvæði Bláskeljaklasa Vestfjarða (BKV) í ársbyrjun 

2010. 

Efnistök byggja á stöðu mála í árslok 2010 en þá hafði þróunarstarf í ræktun á kræklingi 

staðið frá árinu 2007. Ræktun hefur gengið framar vonum - á nokkrum svæðum. Hinsvegar 

var lykilspurningum um sölu og markaðsetningu á skelinni ósvarað.  

Markmiðið með viðskiptaáætluninni er að athuga kosti þess að fyrirtæki í kræklingarækt 

hafi ábata af samvinnu og farið er markvisst í gegnum þá þætti sem snúa að pökkun og 

sölumálum næstu árin.  

Aðferðin sem notuð var í þessari ritgerð var að búa til viðskiptaáætlun fyrir fyrirtækið 

Íslenskan krækling ehf. og markmiðið með því vali var að safna upplýsingum varðandi 

starfsemina, greina göngin, finna veikleika, styrkleika, sóknartækifæri og ógnanir (SVOT) 

greining, skoða fjárhagslega stöðu fyrirtækisins, arðsemi og fleira sem viðskiptaáætlun fylgir 

til að gera fyrirtækið betur í stakk búið til að endurskipuleggja sig og finna bestu lausnir fyrir 

núverandi stöðu fyrirtækisins og skoða nýja sóknarmöguleika hérlendis og erlendis. 

Rannsóknarspurningar sem þessi viðskiptaáætlun byggir á eru eftirfarandi: 

 Kostnaður við flutninga og hagkvæmasta flutningsmagn frá ræktendum til 
pökkunarstöðvar og flutningur frá pökkunarstöð til markaðar í Evrópu, 
hagkvæmustu staðsetningu pökkunarstöðvar. 

 Virðisauki milli fersks og unnins kræklings. Hvað er hagkvæmasta vinnslustig 
skeljarinar. (hagkvæmni við staðbundnar aðstæður) 

 Samstarfsfyrirkomulag, ef ræktendur á Vestfjörðum áframvinna skelina í 
samvinnu við Íslenskan Krækling ehf, hvað þarf í tækjum og búnaði og hver er 
kostnaður þeirra. Verður framlegðaraukning með samvinnunni 
(stærðarhagkvæmni)  

Með því að greina fyrirtækið og setja upp viðskiptaáætlun á að vera hægt í lokin að 

svara þessum spurningum og spá fram í tímann hver þróunin verður miðað við fyrirliggjandi 

gögn og aðrar upplýsingar sem nýtast til að fá skýra mynd af því hvenær fyrirtækið nær 

núllpunktsgreiningu og arðsemi fer að koma í ljós hjá fyrirtækinu.   

Viðskiptaáætlun er öllum fyrirtækjum nauðsynleg og endurskoðun á þeim einnig. 

Fyrirtækið Íslenskur kræklingur ehf. er þar engin undantekning því að með því að vera með 
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allar upplýsingar í höndunum og sögu fyrirtækisins er það hagnaðar- og 

hagkvæmnissjónarmið sem er höfð að leiðarljósi þegar viðskiptaáætlun er gerð.  
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2 Saga ræktunar 

Gegnum aldirnar hefur kræklingur nær eingöngu verið nýttur til beitu og voru skeljarnar 

týndar í fjöruborðinu og geymdar í malarbornum, þangvöxnum lónum þar sem ekki gætti  

Mynd 1: Staðir þar sem tilraunarækt á kræklingi var stunduð í lok árs 2010 

 

mikils sjávargangs þar til honum var beitt. Á árunum milli 1940 - 1950 var villtur kræklingur 

soðinn niður í niðursuðuverksmiðju S.I.F. (Sigurður Pétursson, 1963b). Þegar mest umfang 

var á starfseminni voru fengin mörg bílhlöss af kræklnigi á dag (Högni Torfason, 1987). Um 

miðjan níunda áratuginn var hafin uppbygging á pökkunarstöð á Akranesi til pökkunar á 

lifandi kræklingi til útflutnings og frekari vinnslu. Gert var ráð fyrir að  veiða villtan krækling  

og vera jafnframt með ræktun í Hvalfirði. Ekki tókst að fullklára vinnslustöðina og var 

fljótlega hætt við alla uppbyggingu á vinnslustöð (Valdimar I. Gunnarsson, Sigurður M. 

Einarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir, 2000b).   

Fyrstu heimildir um ræktun á kræklingi eru frá árinu 1973, en þá voru gerðar tilraunir með 

línurækt á vegum Hafrannsóknarstofnunar í Hvalfirði og Kolgrafarfirði (Sólmundur 

Einarsson, 1976). Þessar tilraunir voru einfaldar í sniðum, kaðall var strengdur á milli tveggja 

bólfesta og á kaðlinum voru hengdir safnarar 5-6 metra langir og netsokkar utan um þá. Þessi 

aðferð reyndist illa vegna veðurskila og flæktust böndin saman. Árið 1975 voru gerðar 

tilraunir með flekarækt sem staðsettar voru í Hvalfirði, við Gufunes og í Ósbotnum 

(Hafrannsóknarstofnun, 1976). Niðurstaða tilraunarinnar voru að kræklingur ræktaður í 

hengjum yxi ekki nógu hratt til að ræktun borgaði sig (Hafrannsóknarstofnun, 1978).  

Haustið 1985 hóf  Napi hf tilraunaræktun á kræklingi við Hvítanes í Hvalfirði, markmið 

með tilrauninni var að kanna hvort möguleiki væri að rækta krækling á hagkvæman hátt við 

SV-landið. Vel gekk við söfnun kræklingalifra, kræklingurinn náði markaðsstærð á tveimur 
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árum en varð fyrir nokkru tjóni þar sem flot voru skotin niður og æðafugl át stóran hluta 

kræklingsins.  Sumarið 1987 voru settar út þrjár línur í Hvammsvík vestan Hvítaness, 

framleiðslugetan var áætluð 100 tonn en í janúar 1988 varð mikil undirkæling í sjó í Hvalfirði 

og þykkur lagnaís myndaðist og flot slitnuðu frá og línan sökk.  

Árið 1998 komu til Íslands þrír aðilar frá Prince Edward Island (P.E.I) í Kanada til að 

kanna möguleika á notkun þessari tækni við kræklingarækt. Skoðuðu þeir nokkra staði í 

Faxaflóa og Breiðafirði með tilliti til ræktunar. Nokkrir staðir voru heppilegir að þeirra mati 

eins og Hvalfjörður, Kolgrafarfjörður og Hofstaðarvogur rétt fyrir vestan Stykkishólm (Anon, 

1999).  Þegar árið 2000 var sett um 60 km af söfnurum í sjó í þessum þremur fjörðum sem 

hefði átt að gefa 300 tonna framleiðslu á þremur árum. En vegna mikilla áfalla bæði vegna 

veðra og sjávargangs, strauma, afrána og svo vegna vanhirðu var uppskeran árið 2003 ekki 

nema 4 tonn og 5 tonn árið 2004 eins og þessar tölur gefa til kynna er ræktun mjög vandasöm 

og getur verið erfitt verk ef ekki er vel staðið að undibúningi og umhirðu.  

Eins og fram hefur komið hér á undan hefur ræktun á SV-horninu, þ.e. í Hvalfirði og þar í 

kring ekki gengið sem skildi bæði vegna aðstæðna í náttúrunni, vegna veðurs, íss, æðafugls 

og svo af mannavöldum vegna vanhirðu og skemmdaverka. Eins og sérfræðingarnir frá P.E.I 

töldu að Hvalfjörðurinn og nágrenni væru kjörnir staðir til að stunda kræklingarækt og miða 

við þær tilraunir sem gerðar hafa verið ættu menn að vera farnir að uppskera verulegt magn af 

kræklingi en það virðist alltaf mistakast. Þá er spurning hvort undirbúningur hafi verið nægur, 

bara veitt fjármagni í að koma búnaðinum út og engu fjármagni í eftirfylgni með búnaðinum 

til að fá raunhæfa mynd af ræktunarmöguleikum.  

2.1 Núverandi staða 
Tilraunaræktun á kræklingi hefur verið gerð með hléum hérlendis síðustu 40 árin, hafa þessar 

tilraunir í fáum tilvikum skilað markverðri framleiðslu. Frá aldamótum 2000 hefur farið fram 

markvisst þróunarstarf, með gagnasöfnun, rannsóknum og þróunarvinnu sem er að skila sér í 

framförum í ræktunaraðferðum. Það var fyrst árið 2010 sem ræktaður kræklingur var seldur til 

útflutnings og var það fyrirtækið Norðurskel í Eyjafirði sem náði þessu takmarki eftir 10 ára 

þróunarstarf. Kræklingi var pakkað í lofttæmdar umbúðir og seldar beint á neytendamarkað í 

Belgíu. Þessi útflutningur gaf góða raun en vandamálið er að ekki hefur gengið nógu vel að ná 

upp framleiðslumagni til að geta tryggt afhendingaröryggi. Þetta frumkvöðlastarf sýnir að 

kræklingarækt er framkvæmanleg hérlendis, en mikilvægt er að vinna vel að undirbúningi 

áður er farið er í miklar fjárfestingar. Staðan í dag er sú að 22 aðilar hafa hafið tilraunaræktun 

á kræklingi víðsvegar um landið. Ennþá er staðan sú og einkennir alla ræktendur að enginn 
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hefur uppskorið umtalsvert magn sem er forsenda fyrir útflutningi og markvissu sölustarfi. 

Áhugi á kræklingarækt á Íslandi hefur aukist mikið og má segja að víða um land séu 

einstaklingar og fyrirtæki að undirbúa stofnun fyrirtækja í skelrækt og/eða að auka 

framleiðslumagn í núverandi einingum.  

Í kræklingaverkefninu sem unnið var árið 2000 var reynt að leggja mat á arðsemi 

kræklingaræktar á Íslandi en niðurstöður voru að erfitt væri að meta arðsemi þar sem lítil 

reynsla væri á ræktun hérlendis (Valdimar I. Gunnarsson, Sigurður M. Einarsson, Guðrún G. 

Þórarinsdóttir, 2000). Í annarri úttekt sem gerð var árið 2004 sýndu útreikningar að 100 tonna 

framleiðsla sýndi litla ef þá nokkra arðsemi miðað við áhættu. Hins vegar var 2000 tonna 

framleiðsla talin hagkvæm (Magnús Gehringer, 2004). Árið 2002 gerðu nemendur við 

Háskóla Akureyrar frumkönnun á markaðssetningu íslensks kræklings erlendis og könnuðu 

hvaða lönd gætu talist fýsileg til útflutnings, niðurstöður þeirra rannsókna var að Frakkland og 

Holland væru stærstu markaðir fyrir ferskan krækling í Evrópu, á þeim tímapunkti var talið 

ómögulegt að flytja út ferskan krækling frá Íslandi vegna fjarlægðar frá mörkuðum og töldu 

vinnslu þ.e. frystingu vera skásta valmöguleikann. Í dag hafa Kanadamenn sýnt fram á að 

hægt er að halda kræklingi lifandi í allt að 10 daga með réttri kælingu og meðhöndlun. 

(Oldford, 2009)  

Á Vestfjörðum eru margir skjólsælir firðir og þar er talið að séu mjög mikil tækifæri í 

kræklingarækt, á síðari árum hefur áhugi aukist á því að rækta krækling til vinnslu og 

útflutnings á Vestfjörðum þar sem sjávarhiti hefur hækkað um 1,5°C síðustu 20 árin og einnig 

vetrarhiti, undirkæling er ekki hættuleg fyrir krækling. Kræklingurinn þolir að frjósa í 1-2 

sólarhringa án þess að verða fyrir skaða, lagnarís er ekki vandamál enda línum sökkt þar sem 

hætta er á slíku. Bláskeljaklasi Vestfjarða (BKV) var stofnaður árið 2007 með það megin 

markmið að stofnun klasans væri að vinna að markvissu þróunarstarfi í ræktun á bláskel á 

Vestfjörðum og er ÍK afsprengi af bláskeljaklasasamstarfi. Helstu verkefni fyrstu árin voru 

eftirfarandi. 

 Hiti og sjávarselta á ræktunarsvæðum 

 Bláskeljalirfur á ræktunarsvæðum – þróun aðferða við söfnun á lirfu   

 Áseta, vöxtur og holdfylling bláskelja 

 Heilnæmiskönnun og framleiðsluleyfi fyrir einstök ræktunarsvæði  

Fjögur fyrirtæki voru virk í rannsóknar- og þróunarstarfinu og yfir 30 einstaklingar og 

hluthafar sáu um fjármögnun verkefnisins, þessi fyrirtæki voru Nesskel ehf, Skelfiskur ehf, 
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Vesturskel ehf og ST2 ehf, síðan bættist fyrirtækið Nýskel í hópinn. Þessi fyrirtæki eru dreifð 

um alla Vestfirði, Barðaströnd, Suðurfirði, Ísafjarðardjúp og Strandir og því má ætla að 

niðurstöður og árangur af ræktun sé mjög marktæk fyrir stóran hluta landsins. Þessi skýrsla 

byggir að miklu á árangri Vestfirðinga og einnig hefur verið leitað upplýsinga um forsendur 

kræklingaræktar víðar vegar við strendur landsins. Þessi heimildaleit um forsendur 

kræklingaræktar og samkeppnisstöðu hérlendis má draga saman í eftirfarandi punkta: 

Kostir. 

 Mikil þekking hefur skapast varðandi lirfusöfnun og búið er að tímasetja 
hvenær ásetja er best en auka þarf þekkingu og reynslu við flokkun, grisjun og 
áframræktun ársgamalla smáskelja.  

 Íslenski kræklingurinn hefur góða holdfyllingu, jafndreifða yfir árið, en 
holdfylling er jafnan mest síðustu 2-3 mánuðina fyrir hrygningu í byrjun 
sumars. 

 Heilnæmi ræktunarsvæða er almennt betri hér en í mörgum samkeppnislöndum. 

 Á Íslandi er nægjanlegt rými til að byggja upp umfangsmikla kræklingarækt. 
Verð á ferskum kræklingi hefur verið að hækka mikið í Evrópu á síðustu árum 
og gera má ráð fyrir að verð muni haldast hátt næstu árin vegna takmarkaðara 
möguleika á að auka framleiðslu í Evrópu. 

 Markaðsaðstæður eru hagkvæmari hvað varðar gengi íslensku krónunnar. 

 Þekkt er að við strendur Evrópuríkja hrygnir kræklingur 2-3 mánuðum fyrr en 
hérlendis við land. 2-5 vikum fyrir hrygningu er skelin mjög viðkvæm og 
líftími er skemmri eftir uppskeru. Eftir hrygningu er skelin holdrýr og 
bragðgæði ekki fullnægjandi.  

 Þessi líffræðilegi munur milli Íslands og Evrópu skapar mikil viðskiptatækifæri 
fyrir íslenska kræklingaræktendur.  

Gallar. 

 Æðafugl hefur verið mikill tjónavaldur í kræklingarækt hér á landi og gera þarf 
átak í að halda fuglinum frá ræktuninni í framtíðinni. 

 Styrkur kadmíums er yfir viðmiðunarmörkum Evrópusambandsins í kræklingi 
frá nokkrum svæðum hér á landi, en styrkur kadmíums er líkast til af 
náttúrulegum orsökum. 

 Vöktun á þörungaeitrun í skelfiskholdi er ennþá á frumstigi hérlendis. 

Undanfarin ár hefur gengið illa að ná upp magni til útflutnings. Árið 2011 var í fyrsta 

skipti framleitt nægjanlegt magn á Vestfjörðum svo hægt væri að hefja útflutning á lifandi 

ferskum kræklingi. Þetta tókst hjá fyrirtækinu ST2 ehf á Drangsnesi sem er hluti af IK, skelin 

er ræktuð í Steingrímsfirði. Kræklingurinn var fluttur óhreinsaður á böndum til tveggja 
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vinnslustöðva í Hollandi. Niðurstöður úr þessum sendingum hafa verið mjög góðar og 

nýtingarhlutfallið í kringum 70% sem gaf meðal skilaverð uppá 1,3 Evrur á útfluttu magni en 

að teknu tilliti til nýtingar var meðalskilaverð 1,8 Evrur. Ýmis vandamál komu upp á í 

meðhöndlun á kræklingnum sem drógu nýtinguna niður en eru atriði sem hægt er að laga og 

til að læra af, æskilegt er að ná nýtingunni upp undir 90%. Þessi árangur eru mikil tímamót 

fyrir kræklingarækt á Íslandi og eru miklar líkur á að veruleg framleiðsluaukning verði á 

Íslandi á næstu árum.  
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3 SVÓT greining  

S.V.Ó.T (styrkleiki, veikleiki, ógnanir og tækifæri) er einfalt greiningartæki sem fyrirtæki 

nota til að meta styrkleika og veikleika í fyrirtækinu og til að greina tækifæri og ógnanir. 

Greiningin skiptist í innra og ytra umhverfi fyrirtækis. Styrkleikar og veikleikar hafa áhrif á 

innviði fyrirtækisins en ógnanir og tækifæri lýsa ytra umhverfi fyrirtækisins. Með því að 

greina styrkleika og veikleika fyrirtækis getur fyrirtækið notað styrkleika sína við öflun nýrra 

tækifæra og jafnframt varið fyrirtækið fyrir áföllum vegna innri veikleika og ytri ógnana. 

Styrkleikar eru þeir að lifrasöfnun á sér stað einu sinni á ári en ekki tvisvar eins og hjá 

ræktendum í Evrópu sem hjálpar til með að gera holdfyllingu hér mjög háa, svo er minni 

hætta á tvöfaldri ásetu sem eykur stærðardreifingu og vinnu við ræktun. Vegna lágs 

sjávarhita, meðalhiti á Vestfjörðum um 6 °C er vistkerfið mun fábreyttra en þar sem sjávarhiti 

er hærri. Hitastigið er einfaldlega ekki nógu hátt að sumri til að mörg skeldýr, 

hryggleysingjar, plöntur og svifdýr geti fjölgað sér við Ísland. 

Hafið og ræktunarsvæði eru hrein og ómenguð af þungmálmum og hætta á 

saurgerlamengun í mikilli úrkomu og afrennsli af landi er lítil á strandsvæðum við Ísland. 

Einnig er mögulegt að uppskera á Íslandi þegar framleiðsla er í lágmarki í Evrópu, sjávarfang 

frá Íslandi hefur ímynd um hreinleika og sjálfbærni. 

Það sem veikir helst ræktendur á Íslandi er að lítil reynsla er kominn á mikla uppskeru, 

lengri ræktunartími, mikil fjarlægð frá mörkuðum sem gerir flutningskostnað háan miðað við 

aðra ræktendur í Evrópu.  Þetta veikir samkeppnishæfni ræktenda á Íslandi, einnig gerir 

fjarlægð frá mörkuðum erfitt um vik að flytja ferskan lifandi krækling á markað þar sem 

hillutími hans er mjög stuttur. 

Helstu ógnanir eru æðafugl sem getur skaðað ræktendur verulega, sum svæði eru með 

kadmíum innihald yfir viðmiðunarmörkum fyrir innfluting í Evrópu. Hár flutningskostnaður 

og innflutningstollar draga úr möguleikum íslenskra ræktenda að vinna krækling beint á 

neytandamarkað. Mikil framleiðsluaukning hefur átt sér stað í Chile og Nýja Sjálandi sem 

gerir frystingu ekki samkeppnishæfa.  Stuðningur ríkisvaldsins hérlendis er mjög takmarkaður 

miðað við önnur lönd eins og Kanada og Noreg. 

Tækifæri er hátt verð á kræklingi í heiminum í dag og eftirspurn meiri en framboð á 

Evrópumarkaði. Hugsanlega mætti setja ferskan lifandi krækling á markað á vorin þegar 

framleiðsla er í lágmarki í Evrópu.  Auka ræktun til að byggja upp stöðuga framleiðslu til að 

geta afhent rétt magn á réttum tíma í réttum gæðum. 
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Styrkleikar Veikleikar 
• Lifrusöfnun auðveld. 
• Hreint ómengað hafsvæði og 

nægjanlegt rými. Minna um ásetu 
annarra lífvera. Mikil holdfylling og 
jöfn gæði.  

• Ein lirfuáseta á ári hér á landi. 
• Uppskera á öðrum tíma en í helstu 

framleiðslulöndum. 
• Góð ímynd íslensks sjávarfangs. 

 
 

• Lítil reynsla af ræktun og uppskeru. 
• Mikil fjarlægð frá mörkuðum og 

hærri flutningskostnaður miðað við 
samkeppnislönd. 

• Hægari vöxtur og erfiðari 
veðurskilyrði en hjá 
samkeppnislöndum. 

• Lengri flutningstími með ferska skel 
sem gerir hillutíma mun styttri. 

 
 

Tækifæri Ógnanir  
• Nýta dreifikerfi og orðspor íslenskra 

sjávarafurða.  
• Verð á kræklingi hátt, eftirspurn 

meiri en framboð bæði innanlands og 
í Evrópu. 

• Selja ferskan krækling á erlendan 
markað á vorin þegar gæðin eru 
almennt meiri hér en í 
samkeppnislöndum. 

• Vinna og frysta skel til að lækka 
flutningskostnað og auka verðmæti. 

• Auka ræktun til að byggja upp 
stöðuga framleiðslu og stuðla að 
afhendingaröryggi. 

 

• Innihald af kadmíum í kræklingi yfir 
viðmiðunarmörkum á sumum 
svæðum við landið. 

• Æðafugl er skaðvaldur í 
kræklingarækt, engin þekkt lögleg 
aðferð til að draga úr tjóni. Mögulegt 
að sökkva línum. 

• Hár flutningskostnaður á erlendan 
markað með ferska skel. 

• Mikil framleiðsluaukning á kræklingi 
í löndum eins og Chile og Nýja 
Sjálandi þar sem 
framleiðslukostnaður er mun lægri en 
á Íslandi sem gerir Íslendingum erfitt 
að markaðssetja unna skel. 

• Lítið um stuðning frá ríkinu og lítið 
um  ríkisstyrki og lánafyrirgreiðslu. 
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4 Viðskiptaáætlun  

Hugmyndin byggir á að ræktendur á Vestfjörðum þ.e. Nesskel, Nýskel, Skelfiskur, ST2 og 

Vesturskel komi sér saman um eina pökkunarstöð sem myndi sjá um að pakka og 

markaðssetja skelina bæði á innanlandsmarkað og til útflutnings. Fyrstu árin verður áhersla á 

að flytja út óhreinsaða ferska lifandi skel (svokallaða hrávöru) á föstu verði á eina eða fleiri 

vinnslusöðvar. Hugmyndin er að með þessu móti verði hægt að byggja upp orðstír 

framleiðslunnar hvað varðar hreinleika, gæði og afhendingaröryggi ásamt því að byggja upp 

traust viðskiptasambönd, stöðugt fjárstreymi í fyrirtækinu og vinnslukostnaður verði í 

lágmarki til að byrja með.  

Til að tryggja afhendingu á hrávöru eru nauðsynlegt að byggja pökkunarstöð með 

geymslulager fyrir lifandi skel. Slík uppbygging yrði fyrsta skerfið í uppbyggingu á 

fullkominni vinnslustöð.  

Viðskiptaáætlunin er miðuð við að framleiða 2000 tonn á ári. Það er að framleiðslan verði 

komin í 2000 tonn árið 2016 og að framleiðsluaukning verði 18% á ári næstu tíu árin og verði 

þá framleiðslan orðin 6000 tonn (2026). 

Kræklingurinn verður fluttur út til Hollands. Hollendingar geta sett skelina í súrefnisríkan 

rennandi sjó og haldið henni lifandi þar til hún fer á markað. Holland hefur markað sér stöðu 

sem miðstöð viðskipta með lifandi ferska skel í Evrópu. Þaðan er ekki nema 10 klukkustunda 

akstur yfir stóran hluta Evrópu.  

4.1  Sýn  
Framtíðarsýn ÍK er að fyrirtækið verði öflugt á sviði útflutnings og vinnslu á krælingi á 

Íslandi. Byggja upp kræklingarækt sem hátæknivæddan þekkingariðnað frá framleiðslu til 

sölu og markaðsetningar. Hlutverk ÍK er að miðla þekkingu og tækniframförum til sinna 

félagsmanna með það að takmarki að kræklingarækt þróist úr því að vera hrávöruútflytjandi 

yfir í að flytja út fullunna vöru fyrir árið 2023.      

4.2  Markmið 
Sameina kræklingaræktendur á Vestfjörðum við eina vinnslustöð til að hægt sé að tryggja 

vinnslunni jafnt hráefni yfir uppskerutímann, ásamt því að lágmarka flutningskostnað og 

þannig getur fyrirtækið stuðlað að kynningu, markaðs- og sölumálum fyrir krækling og 

jafnframt stuðlað að því að ræktendur komi fram sem einn aðili gagnvart kaupendum. Leggja 

áherslu á  að öll framleiðslan verði vottuð og í hæsta gæðaflokki, skilgreina viðskiptavinin og 

vöruflokka til að gera framleiðslu og markaðsstarf hnitmiðaðra.   
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4.3 Stefna 
Að flytja út lifandi krækling fyrstu árin þar sem meðhöndlun verður í lágmarki til að lækka 

fjármagnsþörf og áhættu. Byggja upp nútíma ferla við ræktun og koma flutningum í fastar 

skorður og hámarka þar með framlegð.  

Um ofangreind atriði fjallar verkið – lesandinn á að eiga kost á að vita það. 
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5 Framleiðslumarkmið og tilraunir 

Þau ræktunarfyrirtæki sem koma að Íslenskum kræklingi ehf hafa markað sér 

framleiðslumarkmið fram til ársins 2018. Fyrirtækin hafa unnið sameiginlega að þeim 

markmiðum með innkaupum og innbyrðis aðstoð við lirfusöfnun og útsokkun á 

kræklingalirfum sumarið 2010. Gerð hefur verið skrá yfir lirfulínur og ræktunarbönd fyrir 

hvert ræktunarfyrirtæki. Íslenskur kræklingur ehf  hefur ráðið framkvæmdastjóra til starfa, 

sem annast tilboðsgerð og innkaup á ræktunarbúnaði og framleiðsluvélum. 

Framkvæmastjórinn annast daglegan rekstur og útleigu á tækjum félagsins. Nýlega hefur 

verið lögð mikil vinna við undirbúning á sölu og útflutningi á ferskum kræklingi.  

5.1 Framleiðslumarkmið 
Gerð hefur verið framleiðsluáætlun fyrir ræktunarfyrirtæki til ársins 2018 og í þeirri áætlun 

var gert ráð fyrir að árið 2011 yrði fyrsta uppskeran til sölu tilbúin eða um 60 tonn og var 

áætlað að hluti af uppskerunni færi á innanlandsmarkað.  Frá árinu 2012 til 2018 er áætlað að 

framleiðsla verði orðin 3132 tonn eins og sjá má í Tafla 1. 

Tafla 1: Framleiðsluáætlun fyrir tímabilið 2010 - 2019 

 

 

Allar tölur í töflu 4 eru í tonnum og þær byggja á að það fáist 6 kg. af krækling á hvern 

metra sem er sokkaður út en almennt er talið það magn geti verið á bilinu 4 til 12 kg á metra. 

Fjöldi metra sem settir eru út til lirfusöfnunar og útsokkunar má sjá í Viðauki 20. 

Á 12 ára tímabili jókst ræktun á Prince Edwards Island úr því að vera 2000 tonn á ári í 15000 

tonn á ári sem er um 18% vöxtur að meðaltali á ári frá 1986 til 1998 og var talið að  

framleiðslugetan væri 25000 tonn á ári. (Guðrún G. Þórarinsdóttir,Valdimar I. Gunnarsson, 

Sigurður M. Einarsson,Sigurður Guðjónsson, 2000) 

Framleiðsla Vestfjörðum (tonn) Áætlað 6 kg.pr.m 6

Uppskera Króksfjörður Tálknafjörður Patreksfjörður Steingrímsfjörður Álftafjörður
Nesskel ehf Nýskel ehf Skelfiskur ehf ST2 ehf Vesturskel ehf Samtals (tonn)

2010 0
2011 50 10 60
2012 0 24 0 84 90 198
2013 0 72 14 108 300 494
2014 0 144 24 168 600 936
2015 144 216 36 216 1032 1.644
2016 192 288 60 336 1440 2.316
2017 240 432 120 456 1560 2.808
2018 240 576 180 576 1560 3.132
2019 240 720 180 696 1560 3.396
2020 240 864 180 816 1560 3.660
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5.2   Tilraunir 
Hér er lýst stuttri tilraun, sem framkvæmd var 3 - 15 október 2010, þar sem kannaður var 

líftími á kældum kræklingi sem geymdur var í ísskáp við 2°C í allt að 12 daga. 

Skýrsluhöfundur framkvæmdi þessa tilraun með aðstoð frá Jóni Erni Pálssyni 

sjávarútvegsfræðingi. Nauðsýnlegt þótti að framkvæma þessa rannsókn til að kynnast því af 

eigin reynslu að kræklingurinn gæti lifað svona lengi við þessar aðstæður.  

Vaxandi eftirspurn er eftir ferskum kræklingi í Evrópu og er það sá markaður þar sem 

Íslenskur Kræklingur ehf hyggst selja sínar afurðir. Tækifæri eru talin vera í útflutningi á 

óunnum kræklingi til vinnslustöðva í Evrópu og sér í lagi Yerseke í Hollandi þar sem 

fjölmargar fullvinnslustöðvar eru og markaður fyrir óunninn krækling er stór. Þessar 

vinnslustöðvar hafa aðgang að sjó og fríska upp kræklinginn sem fluttur er frá Írlandi og 

Danmörku. Líftími kræklings frá Íslandi þarf því ekki að vera meiri en þann tíma sem það 

tekur að flytja hann til Hollands. 

Flutningstími með skipi er minnst fjórir dagar til Rotterdam, til viðbótar þess má gera ráð 

fyrir að uppskerutími og flutningur í útflutningshöfn séu 1-3 dagar, fer eftir því hvað 

uppskorið er í marga daga fyrir útflutning. Í Rotterdam má gera ráð fyrir að það taki hálfan 

sólahring frá uppskipun þar til kræklingurinn er komin í sjó í Yerseke. Heildarlíftími á 

útfluttum krækling frá Íslandi þarf því að vera að lágmarki 6-8 dagar. 

Litlar upplýsingar eru um líftíma á íslenskum kræklingi. Kanadísk rannsókn hefur sýnt að 

kræklingur getur lifað í allt að 10 daga við 4° hitastig (Oldford, 2009). Rannsókn sem hér var 

framkvæmd var gerð til að kanna líftíma á kræklingi sem tekinn var úr 10°C heitum sjó og 

geymdur við 2°C hitastig í 7-12 daga.  

5.2.1 Aðferðafræði 
Í tilraunina var notuð tveggja ára gömul skel. Skelin var ræktuð í Patreksfirði og var 

meðallengd 58 mm, sjá Mynd 2. 
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Mynd 2: Hlutfall lengdardreifingar kræklings í tilrauninni. 

 

Sjávarhitinn á þessum tíma var 9,8 – 10,0°C. Skelin var tekin úr sjó 3. október og pakkað 

þétt í sex netpoka sjá Mynd 3.  

 

 

Mynd 3: Kræklingi pakkað þétt í netpoka, geymdur þannig í ísskáp við 2°C í 7-11 daga. 

 

Skelin var  geymd í ísskáp við stöðugan 2°C hita í 7 – 12 daga. 50 skeljar voru settar í 

hvern poka. Reynt var að pressa skelina þétt saman í netpokana og þannig líkt eftir meðferð 

sem skelin fengi við flutning frá Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá vinnslustöðvum í 

Yerseke, er allur kræklingur fluttur í 1000 kg trefjasekkjum (eins og saltpokasekkir). Enginn 

ís var notaður, aðeins kæling.  

Á hverjum degi frá degi sjö (11. október) var einn sekkur með 50 skeljum tekinn og settur í 

körfu í sjóinn, þannig að frískur sjór fengi greiðan aðgang að skelinni. Áður en skelin var sett 
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í sjó var skráð hversu margar skeljar væru opnar og hve margar lokaðar. Þessum tveimur 

hópum var haldið aðskildum í sjónum. Eftir 24 tíma í sjó var athugað hve margar skeljar væru 

dauðar (opnar). 

Auðvelt er að sjá hve margar skeljar voru dauðar, því þær skeljar voru opnar eftir 24 tima í 

sjó. Lokaðar skeljar voru flokkaðar sem lifandi. Það var sannreynt með því að geyma 

skeljarnar í eina klst. við stofuhita og þá opnuðu skeljarnar sig örlítið. Þegar bankað var létt á 

skelina þá lokaði skelin sér, sem er skýrt merki um að skelin sé lifandi. 

5.2.2 Niðurstöður 
Niðurstöður eru sýndar bæði í Tafla 2 og Mynd 4. Ekki er hægt að draga neina ályktun um 

líftíma  kræklings eftir því hvort skelin er opin eða lokuð eftir geymslu í ísskáp. Það verður að 

setja skelina í sjó til að meta líftíma því opnar skeljar í ísskáp eru ekki dauðar skeljar. Hlutfall 

lifandi skelja var yfir 96% eftir 7 – 11 daga. Á 12. degi varð skyndileg aukning í dauða, eftir 

geymslu í 12 daga í ísskáp við 2°C og þá mældist aðeins 88% skelja lifandi eftir sólahring í 

sjó. 

 

Tafla 2: Niðurstöður frá ísskápatilraun. 

 

Fjöldi daga Prósent 
í ísskáp Úr ísskáp Úr ísskáp lifandi
við 2°C (fjöldi) Lifandi Dauð (fjöldi) Lifandi Dauð

0
7 40 39 1 10 9 1 96%
8 43 41 2 4 4 0 96%
9 39 39 0 15 14 1 98%
10 34 34 0 17 16 0 98%
11 31 31 0 17 17 0 100%
12 43 40 3 7 4 3 88%

Lokuð skel úr ísskáp Opin skel úr ísskáp
Eftir 24 tíma í sjó Eftir 24 tíma í sjó
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Mynd 4: Prósentu hlutfall lifandi og dauðs kræklings úr tilrauninni 

5.2.3 Samantekt 
Þessar niðurstöður gefa mjög sterka vísbendingu um að minni áhætta sé að flytja lifandi skel 

með kæligám í allt að 10 daga. Þessar niðurstöður eru ekki síður athyglisverðar fyrir það að 

skelin virðist þola vel að vera sett beint í 10°C heitan sjó eftir geymslu við 2°C. Í Hollandi er 

sjórinn yfirleitt heitari en á Íslandi og því er þessi niðurstaða afar mikilvæg.  
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6 Markaðurinn 

Í Evrópu eru helstu neytendur á kræklingi Frakkar, Belgar, Hollendingar, Þjóðverjar, Ítalir og 

Spánverjar. Eins og sjá má í Tafla 3 þá hefur innflutningur verið svolítið breytilegur milli 

landa. Í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu hefur innflutningur verið nokkuð jafn frá  

1998 – 2006 en aftur á móti hefur verið töluverð aukning í innflutningi til Hollands og Spánar 

þessi sömu ár. 

Tafla 3: Sex stærstu innflytjendur á krækling til Evrópu 

 

 

Framleiðsla á ræktuðum og villtum  kræklingi í Evrópu hefur verið á milli 400,000 – 

600,000 tonn á ári, eins og sjá má í Tafla 4 þá hefur dregið nokkuð úr framleiðslu hjá stærstu 

framleiðendum í Evrópu vegna vaxandi erfiðleika með  lifrusöfnun.  

Tafla 4: Stærstu framleiðendur í Evrópu á kræklingi  

 

Hér á eftir fer fram umfjöllun um þau markaðslönd sem koma til greina sem 

útflutningslönd á kræklingi frá Íslandi, reynt verður að draga fram kosti og galla þessara landa 

þannig að hægt verði að greina hvaða land verður vænlegast að einbeita sér að. Þessi lönd eru 

Spánn, Frakkland, Belgía og Holland. 

 

Innflutningur  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006
Belgium 26.061 27.718 28.521 22.482 20.481 33.012 31.064 31.105 24.940
France 63.964 54.773 47.905 58.276 48.295 55.527 59.064 57.799 58.922
Germany 21.884 25.708 29.661 27.306 25.710 26.932 29.521 24.289 22.141
Italy 35.150 36.366 30.170 25.911 32.760 38.330 40.852 29.234 36.978
Netherlands 15.157 20.794 7.765 9.978 12.087 34.314 25.086 24.157 30.610
Spain 8.417 8.165 8.221 10.650 9.142 10.898 14.067 16.752 18.117

Tafla magn
Land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Spain 247.730 245.985 193.386 205.636 231.633 158.166 228.830 209.633 180.265
France 68.000 73.220 68.698 64.650 67.780 71.220 72.698 72.760 72.760
Italy 47.000 47.000 91.308 99.000 39.275 54.039 55.885 52.245 55.000
Ireland 25.660 30.373 31.703 39.289 37.315 38.265 33.243 37.435 37.500
Netherlands 66.800 48.600 45.061 56.200 67.200 59.500 31.300 43.731 36.082
United Kingdom 11.107 17.332 17.580 19.222 30.703 28.506 23.960 25.358 28.247
Önnur lönd 51.565 43.415 37.159 60.307 49.850 45.088 42.500 41.498 37.625
Samtals 517.862 505.925 484.895 544.304 523.756 454.784 488.416 482.660 447.479

Stærstu framleiðendur í Evrópu á skelfiski (Heimild: Fishstat Plus, FAO)
http://www.fao.org/figis/servlet/TabSelector
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6.1   Spánn 
Spánverjar eru stærstu framleiðendur og neytendur á krælingi í Evrópu með um 40% 

markaðshlutdeild, á Spáni er ræktuð bæði Bláskel (Mytilus edulis) og Miðjarahafsskel 

(Mytilus galloprovincialis). Framleiðslan síðustu tíu árin hefur farið úr 247,000 tonnum í 

180,000 tonn á ári eins og sjá má á Mynd 5. Spánverjar hafa fjárfest mikið í kræklingarækt í 

Chile þar sem fyrirtæki á þeirra vegum ráða yfir um 44% af öllum útflutningi á kræklingi 

þaðan (Kræklinganefnd, 2008). Spánverjar hafa mætt samdrætti í framleiðslu heima fyrir með 

auknum innflutningi  á unnum og frystum krækling aðallega frá Chile og er stærsta 

innflutningsland á krækling frá Chíle með um þriðjung af öllum útflutningi þaðan. Aðallega 

er flutt inn frosið kræklingahold til frekari vinnslu á Spáni. Eins og sjá má í Viðauki 1 þá er 

verð á innfluttum kræklingi mjög lágt miðað við önnur Evrópulönd. Það eitt gerir það að 

verkum að ekki er hægt að keppa við innfluttan krækling frá Chíle en einnig er verð almennt 

mjög lágt á Spáni eins og sjá má á Mynd 5. Þar er verðið fundið út frá framleiðsluverðmætum 

og framleiðslumagni. Innflutningur milli áranna 2005 og 2006 er um 8% en á sama tíma eykst 

útflutningur um 40% eins og sjá má í Viðauki 2, þar er hægt að skoða bæði tölulegar og 

myndrænar upplýsingar.  

 

 

Mynd 5: Framleiðsla og verð pr.kg USD á Spáni frá 1990-2008 
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6.2 Frakkland 
Frakkland er eins og Spánn, einn af stærstu kræklingaframleiðendum og neytendum í Evrópu 

með rúma 16% markaðshlutdeild, framleiða milli 60,000 og 75,000 tonn á ári og flytja inn 

milli 50,000 og 60,000 tonn á ári og hefur ferskur kræklingur verið um 75% af öllum 

innflutningi. Frakkar hafa aðallega flutt inn frá Spáni og Hollandi en nú síðustu ár hefur verið 

aukning á innflutningi frá Chile og Nýja-Sjálandi, aðallega á frosnum kræklingi. Framleiðslan 

í Frakklandi hefur verið nokkuð stöðug og jöfn frá 1990 – 2008 en verð hefur verið stígandi 

síðustu árin eins og sjá má á Mynd 6.  

 

 

Mynd 6: Þróun framleiðslu og verðs pr.kg í USD frá 1990 - 2008 

 

Töluverður samdráttur varð á innflutningi á ferskum kræklingi milli áranna 2006 og 2007 

eins og sjá má í Viðauki 3 þegar samdráttur varð uppá 9%. Mestur varð samdrátturinn frá 

Grikkland 32%, Ítalíu 28% og Írlandi 24% en aukning hjá Spáni var 8%. Á sama tíma varð 

gríðarleg aukning á innflutningi á unnum kræklingi eða um 29%, þá aðallega frá Chile en þar 

var aukningin 79% og á Nýja Sjálandi 51% en samdráttur frá Spáni um 15% (Eurofish, 2008). 

Eins og sjá má í Viðauki 4 þá hefur verð á útfluttum kræklingi hækkað um 6% en verð á 

innfluttum kræklingi hefur ekki hækkað neitt milli áranna 2005 og 2006. Miða við þá 

verðþróun sem sjá má í Viðauki 4 þá er Frakklandsmarkaður ekki álitlegur kostur fyrir 

útflutning frá Íslandi. 
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6.3 Belgía 
Engin framleiðsla er á kræklingi í Belgíu. Belgía er með hvað mestu neyslu á hvern íbúa eða 

sem nemur 2.75 kg (Ytrøy, 2008). Í Belgíu er greitt hvað hæsta verð fyrir krækling í Evrópu, 

neytendur í Belgíu og Hollandi vilja frekar stóra skel en í Frakklandi er sóst eftir smærri skel. 

Árlegur innflutningur á krækling til Belgíu er milli 20 og 30,000 tonn og mest frá Hollandi. 

 

 

Mynd 7: Innflutningsmagn og verðmæti til Belgíu frá 1990-2006  

 

Eins og sjá má á Mynd 7 þá hefur innflutningur verið nokkuð jafn milli ára en þó var 

samdráttur í innflutningi árið 2006  um 20% , innflutningsverðmæti hefur verið að aukast þ.e. 

að verð á hverja einingu hefur verið að hækka mikið milli áranna 2005 og 2006 eða um 37% 

og fór úr 2,84$ í 3,89$ $/kg. Sjá nánari skýringar í Viðauki 5. Þessi verðþróun gerir 

Belgíumarkað mjög aðlaðandi fyrir útflutning á kræklingi frá Íslandi. 
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6.4 Holland 
Hollendingar hafa framleitt milli 40,000 og 100,000 tonn  af kræklingi á ári undanfarin ár, 

framleiðslan árið 2000 var um 66,000 tonn en var kominn niður í 36,000 tonn árið 2008 eins 

og sjá má í Tafla 4. Helsta ræktunaraðferðin er botnrækt en svæðin sem botnrækt er stunduð á 

hafa verið að minnka undanfarin ár vegna umhverfissjónarmiða og mengunar. Hollendingar 

hafa orðið að reiða sig æ meira á innflutning. 

 

  

Mynd 8: Framleiðslumagn og verð pr.kg usd í Hollandi  

 

Innflutningur hefur aukist verulega eða um 100% síðan 1998 eins og sjá má í Tafla 3. 

Undanfarin ár hafa Hollendingar fjárfest mikið í kræklingarækt á Írlandi enda flytja Írar mikið 

út af lifandi kræklingi til Hollands. Eins og sjá má á Mynd 8 hefur orðið veruleg minnkun í 

framleiðslu á kræklingi en samt töluverð verðmætaaukning þ.e. að kílóverð hefur hækkað að 

meðaltali frá 1997 úr 0,60$ í 2,57$ árið 2008 á sama tíma og eftirspurn er að aukast. 

Hollendingar eru einn af stærsut útflytjendum á kræklingi innan Evrópu og hefur 

útflutningurinn verið í kringum 50 - 60,000 tonn á ári. Hollendingar eru stórir útflytjendur á 

kræklingi til Belgíu. Eins og sjá má í Viðauki 6 þá hefur innflutningur aukist um 26% og 

innflutningsverðmæti um 65% og verð á hvert kg. um 30%, en útflutt magn hefur dregist 

saman um 16% en verðmæti jókst um 8% og verð á hvert kg. hækkaði um 29%. Vegna 

minnkandi framleiðslu innanlands hafa Hollendingar orðið að einbeita sér meira að 

innflutningi til að geta haldið sinni markaðshlutdeild. Þróun á markaði í Hollandi bæði hvað 

varðar eftirspurn og verð er mjög áhugaverð fyrir útflutning á kræklingi frá Íslandi. 
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6.4.1 Samantekt 
Hér að ofan fjallaði ég um þau lönd sem val stóð á milli með útflutning í huga. Spánn er ekki 

vænlegur kostur þar sem verð eru mjög lágt og Spánverjar flytja inn mikið af unnum frosnum 

kræklingi frá Chile sem gerir Íslendinga ekki samkeppnisfæra með tilliti til verðlags.  

Frakkar hafa aukið innflutning á unnum frosnum kræklingi frá Chile og Nýja Sjálandi en 

það gæti verið möguleiki að koma smáum ferskum kræklingi inn á Frakklandsmarkað í 

gegnum Holland.  

Belgía er vænn kostur þar sem neysla er mjög mikil og verð mjög hátt sem gera innflutning 

frá Íslandi mögulegan.  

Samkvæmt þessari greiningu er Holland vænlegasti kosturinn sem dreifingaraðili þar sem 

samdráttur í framleiðslu hefur verið hvað mestur þar ásamt því að verð hefur hækkað 

verulega. Hollendingar eru orðnir einna stærstir í útflutningi á kræklingi innan Evrópu og eru 

mjög stórir innflytjendur á Belgíumarkað sem gæti verið leið fyrir íslenska 

kræklingaræktendur inn á Belgíumarkað. Hollendingar hafa markað sér þá stöðu að vera með 

stærsta markað fyrir ferskan krækling í Evrópu. Staðsetning er einnig stór kostur fyrir 

innflutning til Hollands en það tekur ekki nema um tíu klukkustundir að keyra yfir stærsta 

hluta Evrópu frá vinnslustöðvum í Hollandi. Hollendingar hafa orðið að treysta enn meira á 

innflutning á kræklingi til að geta viðhaldið sínum mörkuðum. Samkvæmt þessari greiningu 

hefur verið tekin ákvörðun um að sækja inn á Hollandsmarkað með ferskan krækling. 

6.5   Markaðsáætlun 
Hugmyndin gengur út á það að koma inn á markaðinn þegar framleiðsla er í lágmarki í 

Evrópu og vöntun er á ferskum kræklingi eins og sjá má í Viðauki 7 þar sem framleiðslu- og 

uppskerutímabil þjóða í Evrópu er listað upp. Þar sést að  besti tími fyrir kræklingaræktendur 

frá Ísland til að koma með sína framleiðslu inn á markaðinn er tímabilið mars til júní 

(Ranninger, 2007), þá er holdfylling á íslenskum kræklingi hvað mest eða upp í 40% sem er 

alveg einstaklega góð holdfylling því að á þessum tíma er holdfylling mun minni í 

samkeppnislöndum. Á tímabilinu mars fram í júní er framleiðsla og uppskera nánast engin í 

Hollandi.  

6.5.1 Eftirspurn 
Gera má ráð fyrir aukinni eftirspurn eftir kræklingi á Evrópumarkaði (Kræklinganefnd, 2008) 

vegna skorts á ræktunarsvæðum og aukinni mengun sjávar í hlestu ræktunarlöndum. Til að 

mæta aukinni eftirspurn hefur framleiðsla og ræktun á kræklingi aukist í norðanverðri Evrópu. 
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Eins og áður hefur komið fram hefur verið mikill samdráttur í framleiðslu í Hollandi og má 

því gera ráð fyrir aukinni eftirspurn eftir ferskum kræklingi þangað.  

6.5.2 Markaðsstærð 
Innanlandsmarkaður fyrir krækling hefur verið mjög lítill enda ekki almenn hefð fyrir neyslu 

kræklings á Íslandi. Þó hefur villtur kræklingur verið týndur í fjörum í kringum landið til 

einkaneyslu. Innflutningur hefur verið í kringum 10 tonn á ári, færst hefur í aukana að 

innlendir ræktendur séu að auka sölu til veitingastaða og þá sérstaklega Norðuskel og Íslensk 

Bláskel sem lengst eru kominn í ræktun á kræklingi.  

Ekki hefur verið gerð markaðskönnun á því hversu stór íslenski markaðurinn er en getgátur 

eru um að hann gæti verið í kringum 50 tonn (Magnús Gehringer, 2004). 

Talið er að stærð Evrópumarkaðs sé á milli 600,000 – 800,000 tonn á ári og sé stærsti 

innflytjandi á kræklingi í heiminum, flutt er inn í kringum 200,000 tonn á ári. Hollenski 

markaðurinn er á milli 50 og 60 þúsund tonn að stærð og er að mestu leyti ferskur kræklingur. 

Innflutningur til Hollands hefur verið milli 25 og 60 þúsund tonn. Mest var flutt inn árið 1992 

en þá var flutt inn 62,000 tonn en 31,000 tonn árið 2006.    

6.5.3 Markaðssvæði 
Stefnt er að því að selja lifand ferskan krækling til eins ákveðins kræklingaframleiðenda í 

Yerseke í Hollandi, tveir aðilar hafa sýnt þessum viðskiptum áhuga. Þar sem kræklingurinn 

verður settur í sírennandi súrefnisríkan sjó en við það hressist kræklingurinn og afföll verða í 

lágmarki. Með þessari aðferð byrjar hillutími kræklingsins að telja upp á nýtt og verður 

samkeppnisfær við framleiðslu frá öðrum löndum.  

Eins og áður hefur komið fram eru Frakkland, Belgía og Holland þau lönd sem eru hvað 

áhugaverðust til útflutnings á ferskum kræklingi.  

6.6   Samkeppni  

6.6.1 Almennt 
Hér á eftir fer fram umfjöllun um hugsanlega samkeppnisaðila á Evrópumarkaði. Hver hefur 

verið framleiðsla þeirra, hver hefur verið þróun framleiðslu og þróun markaða í viðkomandi 

löndum. Þessi lönd eru Kína, Chile, Kanada, Nýja Sjáland, Írland og Bretland. 

Heimsframeiðsla á ræktuðum og villtum kræklingi hefur vaxið úr 1,3 milljónum tonna árið 

1990 í tæpar 2,0 milljónir tonna árið 2006. Á sama tíma hefur verðmætaaukning orðið veruleg 

sem getur gefið vísbendingu um að eftirspurnin sé að aukast. Framleiðsla milli áranna 2006 
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og 2008 minnkaði en verðmæti hélt áfram að aukast eins og sjá má á Mynd 9 eða fram að þeim 

tíma þar sem fjármálakerfið hrundi í heiminum, en frá þeim tíma hefur verðið stöðnun í 

verðþróun og framleiðslu.  

 
Mynd 9: Heimsframleiðsla og verðmæti á kræklingi frá 1990 – 2008  

 

Talið er að neysla á sjávarfangi eigi eftir að aukast næstu árin sem kallar á aukna 

framleiðslu, helstu vandamál stærstu kræklingaræktenda er aukin mengun og minni 

ræktunarsvæði. Mesta aukning í framleiðslu á ræktuðum og villtum krækling hefur verið í 

Asíu og Suður Ameríku undanfarin tíu til tólf ár eins og sjá má í Viðauki 9. Þar kemur 

greinilega fram hve stór framleiðslan er í Asíu en sú kræklingategund (Perna Viridis) sem þar 

er framleidd er af annarri tegund en sú sem framleidd er í norðanverði Evrópu. 

6.6.2 Kína 
Kínverjar eru stærstir í kræklingarækt í heiminum, framleiðsla þeirra hefur verið frá 366,000 

tonnum upp í 675,000 tonn en hefur minnkað heldur síðustu árin og var 480,000 tonn árið 

2008 eins og sjá má á Mynd 10. Helst má rekja þennan samdrátt til mengunar og sýkingar í 

kræklingi. Strendur Kína eru orðnar gríðarlega mengaðar allt frá olíumengun til skordýreiturs. 

Mengun í skelrækt í Kína hefur stóraukist síðustu ár, blýmengun í skelfiski í Kína hefur mælst 

50% hærri en eðlilegt þykir og cadmium og DDT hafa mælst 40% hærra (France-Presse, 

2010) en leyfilegt hámark.  
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Mynd 10: Þróun framleiðslu og verð pr.kg. USD í Kína frá 1990 - 2008 

 

Þessi mikla mengun hefur orðið þess valdandi að ekki hefur fengist leyfi til að flytja inn 

krækling frá Kína til Evrópu. Eins og sjá má á Mynd 10 þá eru verðin mjög lág sem gerir það 

að verkum að ekki er hægt að keppa við Kínverja. Hægt er að skoða tölulega þróun milli 

áranna 1990 til 2008 á framleiðslu, verðmæti og verði pr.kg. í Viðauki 10.  

6.6.3 Chile 
Chile er stærst í kræklingarækt í S-Ameríku og hefur vöxtur framleiðslunnar verið gríðarlega 

mikil undanfarin ár. Framleiðendur í Chile hafa orðið fyrir gríðarlegum áföllum vegna 

veirusjúkdóma í laxeldi og það hefur bein áhrif á framleiðslu kræklings. Ræktunarsvæði 

kræklings eru í nágrenni fiskeldiskvía. Árin 2008-2010 minnkaði fiskeldi um tæp 50% og það 

hafði bein áhrif á fæðuframboð kræklings og minni framleiðslu. Spánverjar hafa fjárfest mikið 

í skelrækt í Suður Ameríku og ráða í kringum 40% framleiðslunnar. Chile vinnur mikið af 

skel fyrir Evrópumarkað og þá aðallega unna og frysta skel fyrir Spánverja. 
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Mynd 11: Þróun framleiðslu og verðmætis í Chile frá 1990 - 2008 

 

Framleiðslan í Chile hefur vaxið úr  24,000 tonnum árið 2000 í 128,000 tonn árið 2006 

(FAO.(e.d). Fishery Statistical Collections. Sótt 25. júlí 2010). Mestur hefur vöxtur verið 

síðustu tíu árin eins og sjá má á Mynd 11 en verðhækkanir pr.kg. hafa ekki verið nema rúmlega 

5% að meðaltali síðustu 20 árin en framleiðsluvöxtur í kringum 26%, sjá nánar í Viðauki 11. 

Kræklingurinn sem framleiddur er í Chile er af tegundinni (Mytilus chilensis) og er skelin 

sambærileg að stærð og útliti og tegundin sem er hér við land (Mytilus edulis) Það er mikil 

samkeppnisógnun frá Chile þar sem framleiðslukostnaður og verð eru mun lægri heldur en á 

Ísland. 

6.6.4 Kanada 
Kanadamenn hafa byggt upp gríðarlega mikla kræklingarækt síðustu árin með stuðningi 

ríkisins eftir að fiskistofnar við landið hrundu við austurströnd landsins. Kræklingarækt hófst 

árið 1975 á Prince Edward Island (P.E.I) og er stærsta framleiðslusvæðið í Kanada í dag með 

yfir 80% af allri framleiðslu þar í landi. Fyrsta uppskeran var árið 1978 og árið 1982 hófst 

vaxtarskeið í kræklingarækt sem hefur staðið nær samfellt síðan, heildarframleiðslan fór úr 

2,000 tonnum árið 1986 uppí 15,000 tonn árið 1998 (Valdimar Ingi Gunnarsson, 2000). Lengi 

var talið að heildarframleiðslugeta á kræklingi hjá P.E.I. væri 15,000 tonn en árið 2000 var 

talið að hægt væri að framleiða 25,000 tonn á ári. Útflutningur á kræklingi (Mytilus edulis) 

hefur aukist að sama skapi úr 200 tonnum frá árinu 1989 í um 6,000 tonn árið 1998. 

(Valdimar Ingi Gunnarsson, 2000). 
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Mynd 12: Þróun framleiðslu og verðmætis í Kanada frá 1990 – 2008 

Eins og sjá má á Mynd 12 hefur sú spá gengið eftir og er framleiðslan orðin hátt í 25,000 

tonn. Mest er flutt út af lifandi ferskum kræklingi til Bandaríkjana eða um 95% af allri 

framleiðslunni en eitthvað hefur verið flutt til Evrópu með flugi þegar verð hefur verið 

hagstætt og búast má við að Kanadamenn auki flutninga á Evrópumarkað í framtíðinni. 

Gríðarlegur vöxtur hefur verið í framleiðslu á kræklingi í Kanada allt frá árinu 1990 en frá 

þeim tíma til ársins 2008 hefur meðal framleiðsluvöxtur verið 9% og meðal verðmætaaukning 

um 11% eins og sjá má í Viðauki 13. 

Búast má við einhverri samkeppni frá Kanada og þá aðallega á ferskum kræklingi ef verð 

fer að hækka mikið í Evrópu og eins ef ný tækni kemur til varðandi flutning á lifandi 

kræklingi. Sem stendur þá er enn aukin eftirspurn eftir ferskum kræklingi á Ameríkumarkaði. 

6.6.5 Írland 
Írland er orðið eitt af stærri framleiðendum á kræklingi í Evrópu með rúmlega 8% 

markaðshlutdeild. Frá árunum 1990 til 2008 hefur framleiðslan tvöfaldast úr 18,380 tonnum í 

37,500 tonn. Helstu vandamál sem farin eru að há framleiðslu á Írlandi eru að lirfuframleiðsla 

hefur minnkað mikið og hefur þurft að flytja inn lirfu frá öðrum löndum sem gefist hefur 

mismunandi vel ásamt því að aðgangur að nýju ræktunarsvæði er takmarkað. Mið-Evrópa er 

helsta markaðssvæði fyrir krækling frá Írlandi, Frakkland er þeirra stærst með 40% af öllum 

útflutningi á kræklingi frá Írlandi, einnig er Holland stór kaupandi af kræklingi. 

Útflutningsverðmæti til Spánar hefur lækkað um 26% milli ágúst 2008 og ágúst 2009, 

útflutningsverðmæti til Bretlands hefur minnkað um 53%  vegna veikingar pundsins, almennt 

hefur verðmæti útflutnings frá Írlandi lækkað mikið en veruleg verðmætaaukning hefur orðið 

í útflutningi til Japans eða um 450% (Ranninger, Shellfish Market Comment Annual Review, 

2009), sjá Viðauki 14. Þetta er í rauninni mjög lítið hlutfall af heildarframleiðslu eða um 
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1,41% árið 2009 og varhugavert að ætla að þetta mundi vera framkvæmanlegt með mikið 

magn. 

 

 

Mynd 13: Þróun framleiðslu og verðmæta á Írlandi frá 1990 – 2008 

 

Líta má á Írland sem sterkt samkeppnisland, þar sem Írar hafa lagt áherslu á að framleiða 

mikið magn en ekki verið að horfa til hærra verðs. Með meiri sérhæfingu má gera ráð fyrir að 

kræklingur frá Íslandi verði í samkeppni við írskan krækling. Í þeirri samkeppni geta 

Íslendingar nýtt sé eitt helsta tromp sitt en það er mismunur á hrygningartíma kræklings á 

Írlandi og Íslandi eins og áður hefur verið getið um.  

6.6.6 Nýja Sjáland 
Framleiðsla og ræktun á kræklingi á Nýja Sjáland er í kringum 100,000 tonn á ári og hefur 

verið nær stanslaus vöxtur í greininni frá upphafi eins og sjá má í Viðauki 15. Nýsjálendingar 

eru einna fremstir í ræktun á kræklingi í heiminum í dag, vöxtur framleiðslunnar hefur verið 

frá rúmum 20,000 tonnum árið 1990 til 100,000 tonn árið 2008 (FAO, 2008), sjá Mynd 14.  
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Mynd 14: Heildarframleiðsla og verðmæti á kræklingi á Nýja Sjálandi 

 

Nýsjálendingar flytja út um 90% af allri sinni framleiðslu og er útflutningur á kræklingi 

orðinn annar mikilvægasti útflutningur á sjávarfangi, flutt er til um 60 landa þar á meðal er 

Evrópa stórt markaðssvæði fyrir Nýja Sjáland. Inn á Evrópumarkað er eingöngu fluttur  

frosinn og unninn kræklingur (Perna canaliculus) sem er önnur tegund en ræktuð er á Íslandi 

og Norður Evrópu. 

Þar sem kræklingstegundin er önnur en framleidd er í Evrópu er auðveldara að komast hjá 

mikilli samkeppni frá Nýja Sjálandi með því að aðgreina vöruna, en samt þarf að taka tillit til 

framleiðslu Nýsjálendinga því hugsanlega gæti þeirra kræklingur verið staðgengilsvara.  

6.6.7 Bretland 
Framleiðsluvöxtur á kræklingi í Bretlandi hefur verið gríðalega mikill síðustu 20 árin þar sem 

framleiðslan hefur vaxið úr 2,000 tonnum árið 1990 í rúm 28,000 tonn árið 2008, eins og sjá 

má  á Mynd 15 sem sýnir hvað vöxturinn verið gríðarlega mikill. Helstu framleiðslustaðir árið 

2007 eru N-Írland með 8,000, Wales með 10,000, England með 3,300 og Skotland með 4,800 

tonn. Skotland er sá staður þar sem gert er ráð fyrir að framleiðsluvöxtur verði hvað mestur 

næstu árin af þeim stöðum þar sem framleiðsla er. 
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Mynd 15: Þróun framleiðslu og verðmætaaukningu í Bretlandi frá 1990 - 2008 

 

Fjórtán framleiðendur innan Scottish Shellfish Marketing Group (SSMG) hafa fengið 

umhverfisgæðavottunina Friend of the Sea certification (FOS) (Seafood News Environment & 

Sustainability, 2010) til að styrkja og byggja upp sterka markaðsímynd. Stærsti hluti 

framleiðslu Skota fer á innanlandsmarkað en síðasta árin var í fyrsta skiptið 

umframframleiðsla á kræklingi hjá þeim. Hollendingar hafa sýnt áhuga á að fá alla 

umframframleiðslu hjá Skotum en framkvæmdastjóri Scottish Shellfish Marketing Group 

(SSMG), sem er sameignarfélag 19 ræktenda og vinnur úr 90% af allri framleiðslu skota, vill 

frekar mynda samtök sem gætu uppfyllt eftirspurn stórra kaupenda og þannig haft meiri stjórn 

á framboði (Þorgeir Pálsson, Shiran Þórisson og Jón Örn Pálsson, 2009). Ef Skotland nær að 

auka framleiðslu hjá sér umtalsvert má búast við samkeppni frá þeim, sérstaklega á ferskum 

kræklingi. 

6.6.8 Samantekt 
Hér fjallaði ég um helstu samkeppnisaðila í kræklingarækt sem selja afurðir sínar á 

Evrópumarkaði og greindi þau lönd sem framleiðendur frá Íslandi eru líklegir til að eiga í 

samkeppni við og mun árangur ráðast af samkeppnishæfni og framleiðslukostnaði við ræktun 

og vinnslu á Íslandi.  

Sem stendur tel ég að ekki þurfi að óttast mikla samkeppni frá Kína þar sem mengun er 

vandamál ásamt því að heimamarkaður er ekki mettur.  

Samkeppni frá Chile verður til staðar, þó kannski ekki svo mikil þar sem þeir framleiða 

ekki bláskel og flytja frosnar afurðir (hold) aðallega á Spánar- og Frakklandsmarkað.  
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Framleiðslukostnaður í Chile er mun lægri en á Íslandi sem gerir það erfitt að keppa við þá í 

frosnum afurðum (holdi). Framleiðendur frá Íslandi verða að marka sér sérstöðu hvað varðar 

unnar afurðir.  

Ekki þarf að búast við mikilli samkeppni frá Kanada. Framleiðsla þeirra er mest seld á 

Ameríkumarkað sem er alltaf að stækka. Kanadískir ræktendur munu fyrst og fremst horfa 

þangað með sína framleiðslu þar sem mun styttra er að koma vörunni á markað. Þó gætu 

Kanadamenn farið með eitthvað magn á Evrópumarkað þegar hagkvæm lausn finnst á 

flutningi á ferskum kræklingi en ekki er hægt að búast við mikilli framleiðsluaukningu þar 

sem ræktunarsvæði eru af skornum skammti nú þegar. 

Búast má við harðri samkeppni frá Írlandi bæði í ferskrum og frosnum kræklingi þar sem 

þeir hafa lagt áherslu á lækkun kostnaðar og aukna framleiðslu. Vandamál sem Írland stendur 

frammi fyrir er að lirfusöfnun gengur illa og hafa þeir þurft að kaupa lirfur frá Bretlandi, 

Þýskalandi og víðar til að auka framleiðslu en með misjöfnum árangri. Nýsjálendingar eru 

gríðalega stórir í framleiðslu og útflutningi á kræklingi en engin framleiðsla er á bláskel 

(Mytilus edulist) þar. Helsta samkeppnisógnun er þá í frosnum unnum kræklingi sem kæmi 

sem staðkvæmdarvara.  

Búast má við harðri samkeppni frá Skotlandi í ferskum og unnum kræklingi. Skotar hafa 

lagt mikla áherslu á umhverfisvæna framleiðslu og hafa fengið vottun frá FOS sem eru 

umhverfissamtök. Með því ætla þeir að marka sér sína sérstöðu á markaði. Skotar hafa náð 

góðum tökum á ræktun og vinnslu á kræklingi og nú er svo komið að þeir anna eftirspurn 

innanlands og í fyrsta skipti er umframframleiðsla þannig að búast má við að öll 

framleiðsluaukning fari á markað til meginlands Evrópu.  

Það sem stendur upp úr er að kræklingaræktendur á Íslandi verða að marka sér sérstöðu 

hvað varðar hreina ímynd, gæði og framleiðslu í sátt við umhverfið ásamt því að geta boðið 

afhendingaröryggi. Íslenskir ræktendur geta uppskorið nánast allt árið og er holdfylling milli 

25% og 40%. Þegar holdfylling er í hámarki hérlendis í byrjun sumars er framleiðsla annars 

staðar í lágmarki og holdfylling léleg. Þetta stafar af því að skelin hrygnir tveimur mánuðum 

fyrr við meginland Evrópu vegna hærri sjávarhita. Hér er komin ákveðin sérstaða fyrir 

krækling frá Íslandi. Það sem ræður mestu um framtíð kræklingaræktunar á Íslandi er 

samvinna ræktenda  um að hægt verði að framleiða nægjanlegt magn til að lágmarka kostnað 

við vinnslu og flutninga.   
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6.7 Markaðsstefna fyrirtækisins 

6.7.1 Dreifing 
Vegna fjarlægðar framleiðenda á kræklingi á Íslandi til markaða í Evrópu vegur 

flutningskostnaður þyngra í rekstrarkostnaði hjá íslenskum framleiðendum heldur en hjá 

samkeppnisaðilum í Evrópu og annars staðar frá. Samkvæmt skýrslu frá árinu 2001 um 

kræklingarækt á Íslandi er flutningskostnaður frá Noregi og Skotlandi til Frakklands og 

Spánar um 20 – 30 kr.kg. með bíl. Frá Íslandi er kostnaðurinn 40 kr.kg miðað við að flutt sé 

með bíl til skips og skipi til Evrópu og þaðan með bíl til kaupanda (Kræklinganefnd, 2008). 

Gróf könnun sem gerð var í júní 2010 gaf sömu flutningsforsendur frá Vestfjörðum til 

Hollands. Futningskostnaður var í kringum 40 kr.kg miðað við 40 feta gám með 20 tonnum af 

ferskum kræklingi. Flutningsleið fyrir ferskan lifandi krækling frá Íslandi má sjá á Mynd 16. 

Flutningur frá Noregi (Norður-Trændalög) til mið-Evrópu tekur einn til þrjá sólahringa. 

Flutningur með skipi frá Íslandi tekur milli fimm og sex daga. Yfirleitt er miðað við 7 daga 

líftíma (hillutíma) kræklings eftir að varan berst til smásala. Mikið þróunarstarf er framundan 

hjá íslenskum ræktendum við að koma ferskum kræklingi sem ódýrast og á sem skemmstum 

tíma til neytenda í Evrópu. Núverandi flutningstími takmarkar hillutíma í verslunum og hætta 

er á að afföll verði mikil. Samkvæmt tilraunum sem gerðar hafa verið í Kanada hefur tekist að 

halda kræklingi lifandi í allt að sautján daga með réttum geymsluaðferðum (Oldford, 2009).  

 

 

Mynd 16: Flutningsleiðir fyrir ferskan lifandi krækling  
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Möguleiki er á að flytja óunninn lifandi krækling með skipum frá Íslandi á markaði í 

Evrópu þar sem skelin er sett í rennandi sjó og látin jafna sig. Við vinnslu er kræklingurinn 

síðan flokkaður þar sem dauður kræklingur er tekinn frá, þannig er hægt að afhenda 

kræklinginn í sambærilegum gæðum til kaupanda. Ekki hafa verið gerðar neinar tilraunir með 

að senda prufur af ferskum lifandi kræklingi frá Íslandi með skipi en upplýsingar um tilraunir 

frá Nýfundnalandi gefa vonir um að þessi flutningsmáti sé raunhæfur kostur (Oldford, 2009). 

Það er þekkt í vinnslustöðvum að kræklingi sé haldið lifandi í nokkrar vikur í körum með 

sírennandi sjó og súrefni, þannig er einnig hægt að afeitra krækling ef um þörungaeitrun er að 

ræða.  

Til að draga úr flutningskostnaði er ein leiðin að vinna krækling meira, t.d. að flytja 

eingöngu út frosið hold eða unnið í dýrari einingar sem lækkar flutningskostnað hlutfallslega. 

Við það erum við komin í samkeppni við Chile og Nýja Sjáland sem eru með aðra tegund af 

kræklingi þannig að mikilvægt er að skilgreina vel hvaða markaðssvæði á að fara inn á og 

hvernig vöru á að framleiða þ.e. marka sér markaðshillu. 

Eftir að kræklingur kemur í móttökustöð/vinnsluhús er hann unninn og fluttur í kæligám til 

útskipunarhafnar og þaðan með skipi til Hollands, síðan á bíl til kaupanda. Reiknað er með að 

þetta ferill taki 5 til 6 daga þar til kræklingurinn er kominn í hendur á kaupanda. 

6.7.2 Kynning 
Í nóvember 2010 komu aðilar frá Hollandi á kynningu hjá IK þar sem þeim var sýnt 

kræklingarækt og framleiðsla á Vestfjörðum, einnig var kræklingurinn eldaður samkvæmt 

hollenskri fyrirmynd, niðurstaða fundarins var að íslenski kræklingurinn stóðst allar 

gæðakröfur Hollendinga og hrósuðu þeir kræklingnum fyrir holdfyllingu, hreinleika og 

bragðgæði.  

Í framhaldi var ákveðið að senda út prufu af ferskum lifandi kræklingi til ákveðinna 

kaupenda og verður það gert veturinn 2011, þessari sendingu verður fylgt eftir með því að 

fulltrúar framleiðenda verða á staðnum þegar prufusending verður mótttekin og skoðuð. Með 

þessu ætti að skýrast hvernig ástand og gæði kræklingsins er eftir þennan flutning og líklegt 

verð sem fengist fyrir kræklinginn. 
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6.7.3 Verð og verðstefna 
Leggja þarf áherslu á að öll framleiðsla sé vottuð, rekjanleg og í hæsta gæðaflokki. Til að svo 

megi verða þarf að skilgreina hver sé viðskiptavinurinn, hverjir séu vöruflokkarnir og marka 

sér ákveðna hillu á markaði þannig að framleiðsla og markaðsstarf verði hnitmiðað. Til að 

sleppa við markaðsstríð er æskilegt að gera viðskiptasamband við dreifingarfyrirtæki og 

heildsala í Hollandi, með því móti er hægt að spara stórar fjárhæðir í markaðskostnað. 

Íslenskur kræklingur ehf hefur markað sér þá stefnu að vera með ferskan krækling á 

verðbilinu 2.0 til 4,0 EUR afhent til Rotterdam.  

Verð á ferskum krækling á markaði í Yerseke í Hollandi hefur verið allt frá 0,2 til 2,6 EUR 

kg. á árunum 2007 til 2010 eftir gæðum og tímabili eins og sjá má á Mynd 17. 

 

Mynd 17: Markaðsverð á markaði í Yerseke í Hollandi á árunum 2007 – 2010  
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7 Framleiðsla 

7.1 Eftirlit með kræklingi 
Eitt það mikilvægasta við framleiðslu og sölu á kræklingi er rekjanleiki framleiðslu. Með 

rekjanleika er átt við að alls staðar í vinnslu- og dreifingarferlinu er hægt að rekja uppruna 

vörunnar til framleiðandans og veiðisvæðisins. Komi upp skelfiskseitrun þarf á stuttum tíma 

að  vera hægt að staðsetja allan skelfisk sem liggur undir grun og innkalla hann. Með því að 

geta greint í sundur framleiðslulotur eftir veiðisvæðum og veiðitíma hefur framleiðandinn 

einnig möguleika á að greina óspillta vöru frá þeirri sem er eitruð (Sigurlinni Sigurlinnason, 

1994). Vinnslustöðvum er eingöngu heimilt að taka á móti lifandi samlokum ef merkjaspjöld 

fylgja þeim sem sýna að þær komi frá viðurkenndu svæði. Færa skal dagbók þar sem fram 

koma skráningar vegna innra eftirlits. Vinnslustöðvar skulu samkvæmt leiðbeiningum 

Fiskistofu taka sýni af dagsframleiðslunni og varðveita í 12 mánuði. Sýni af samlokum sem 

seldar eru lifandi skal geyma í einn mánuð (Regl. Nr.260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu 

og dreifingu lifandi samlokna).  

Fiskistofa hefur yfirumsjón með heilnæmiskönnunum á veiðisvæðum fyrir samlokur og 

mat á stöðu þeirra, heldur skýrslur um heilnæmiskannanir, flokkun veiðisvæða og miðlar 

upplýsingum þar að lútandi til ráðuneytis, vinnsluleyfishafa og veiðileyfishafa (Regl. 

Nr260/1999). Framkvæmd skelfiskseftirlits er í samvinnu nokkurra ríkisstofnana, þar sem 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins sér um mælingar á ýmsum mengunarefnum, gerlareiningar 

og mælingar á þörungaeitri í samvinnu við Tilraunarstöð Háskólans í meinafræðum sem 

mælir þörungaeitur með músaprófi (Sigurlinni Sigurlinnason, 1994).  

7.2 Geymsla og meðhöndlun á kræklingi fyrir vinnslu. 
Hægt er að geyma krækling og halda honum lifandi í lengri tíma með því að geyma hann í 

sérútbúnum körum með sírennandi ferskum sjó og súrefni. Með þessum móti er auðveldara að 

tryggja stöðugt framboð, kosturinn við að geta geymt lifandi krækling er sá að hægt er að 

uppskera einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði þar sem veður eru oft erfið hér á landi og ekki 

alltaf hægt að fara til sjós. Hér á eftir eru taldir upp nokkrir kostir þess að geta geymt lifandi 

krækling. 

 Hreinsaður af örverum 

Aðallega eru um þrennskonar eitrun að ræða sem menn þurfa að vera vakandi fyrir í 

Norður Atlantshafi:   
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PSP eitrun (diarrhetic shellfish poisoning). Áhrif PSP-eitrunar á spendýr eru í því fólgin að 

eitrið truflar natríumbúskap taugafrumna sem leiðir af sér truflun á taugaboðum og getur 

valdið lömun, öndunarerfiðleikum og jafnvel dauða.  

Það eru skoruþörungar af ættkvíslunum Alexandrium, Pyrodinium og Gymnodinium sem 

valda PSP eitrun og hefur hún greinst úr skelfiski hér við land nokkrum sinnum. 

DSP eitrun (diarrhetic shellfish poisoning). Áhrif DSP-eitrunar eru ógleði, uppköst, þrautir í 

kviðarholi og niðurgangur og verður þeirra vart skömmu eftir að menn hafa neytt eitraðs 

skelfisks. Bati næst yfirleitt innan þriggja sólarhringa. 

Það eru skoruþörungar af ættskvíslum Dinophysis og Prorocentrum sem geta valdið DSP-

eitrun. DSP eitrun hefur greinst í skelfiski við Ísland nokkrum sinnum. 

ASP eitrun (amnesic shellfish poisoning). Áhrif ASP-eitrunar koma fram nokkrum dögum 

eftir að eitraðs skelfisks hefur verið neytt en þau einkennast af ógleði og niðurgangi, 

minnisleysi og jafnvel dauða. Það eru staflaga kísilþörungar af ættkvíslinni Pseudo-nitzschia 

sem valda ASP-eitrun og stafar þessi eitrun m.a. af amínósýrunni “domoic sýru”. ASP-eitrun 

hefur ekki greinst hér við land svo óyggjandi sé, en tegundir Pseudo-nitzschia eru algengar 

við landið (Kræklingaverkefnið, 2005). Í skýrslu veiðimálastofnunar er bent á fimm aðferðir 

til að koma í veg fyrir tjón af völdum þörungaeiturs (Valdimar I Gunnarsson, Guðrún G 

Þórarinsdóttir og Björn Theodórsson, e.d). 

Áður en hafist er handa við uppskeru eru tekin sýni og þau greind ef um eitrun er að ræða 

er uppskeru frestað þar til kræklingurinn hefur hreinsað sig af eitruninni í sínu náttúrulega 

umhverfi. En ef svo vill til að kræklingur er sýktur þegar hann kemur í vinnslutstöð er hægt að 

hreinsa kræklinginn af örverum með því að setja kræklinginn í hreinan sírennandi sjó, hægt er 

að fækka örverum niður í ásættanlegt magn á fáum dögum en tíminn ræðst af tegund og fjölda 

örvera svo og hitastigi sjávar.  

 Hreinsun af sandi og öðrum óhreinindum 

Með því að geyma krækling í rennandi ferskum sjó hreinsar hann sig af sandi og öðrum 

óhreinindum, þetta á við um krækling sem er villtur úr fjöru eða veiddur af hafsbotni. 

Ræktaður kræklingur er yfirleitt laus við þessi óhreinindi þar sem hann er ræktaður á 

hengjum. 
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 Dregið úr streitu hjá kræklingi 

Oft myndast streyta og vökvatap hjá kræklingi við uppskeru og flutning þar sem 

meðhöndlun er oft mjög harkaleg, með því að setja kræklinginn í kör með hreinum sírennandi 

sjó fær hann að jafna sig og nýting við vinnslu verður betri og afföll minni. 

 Afeitra krækling 

Með því að geyma lifandi krækling í hreinum sjó er hægt að losa hann við þörungaeitrun. 

Tíminn sem tekur að afeitra krækling fer eftir tegund þörungaeiturnar og magni. 

Afeitrunartíminn getur verið frá einni viku upp í fleiri mánuði. 

 Spunaþræðir kræklings 

Hér á landi eru spunaþræðir kræklings mjög sterkir, það gera sjólag og straumar hér við 

land, styrkur spunaþráða gerir það að verkum að erfitt getur verið að losa kræklingaklasa í 

sundur en með því að setja klasana í geymslukör er hugsanlegt að spunaþræðir veikist og það 

verður auðveldara að losa skeljarnar hverja frá annarri. 

Forvinnsla við uppskeru og flutning á krækling er mikilvægt að verja kræklinginn fyrir 

hitasveiflum og því nauðsynlegt að flytja hann í einangruðum körum með loki, ef sól nær að 

skína á dökka skelina hitnar hún fljótt og kræklingurinn drepst, sérstaklega skal gæta að 

hitasveiflum rétt fyrir hrygningartímann þar sem hitasveifla getur valdið ótímabærri 

hrygningu. 

Kræklingurinn kemur stundum áfastur ræktunarbandinu og þarf þá að losa hann af bandinu 

og er það gert í þar til gerðum vélum, skelin þvegin - hreinsuð og dauðar brotnar skeljar 

hreinsaðar frá og skelinni síðan komið fyrir í körum með hreinum sírennandi sjó sem þarf að 

vera laus við allar óæskilegar örverur og með réttu hita- og saltmagni ásamt réttu magni 

súrefnis. Rétt saltmagn í sjónum viðheldur bragðgæðum kræklingsins ef saltmagnið er of lítið 

verður kræklingurinn bragðminni. Virkni skelja er háð hitastigi og súrefnisinnihaldi sjávar. Í 

Bretlandi eru 5°C talin lágmarkshiti til að kræklingurinn geti hreinsað sig nægilega vel. Þessi 

mörk geta verið lægri á Íslandi þar sem náttúrulegur sjávarhiti er lægri en í Bretlandi. 

Mikilvægt er að tryggja nægjanlegt rennsli af súrefnisríkum sjó í geymslukörin, ef 

súrefnismettun sjávar fer undir 50% lokast skeljarnar og hreinsun stöðvast. 
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7.3   Framleiðsluferlið 

7.3.1 Vinnsla 
Þegar hafin er hefðbundin vinnsla á kræklingi þá er skelinni sturtað í innmötunarkar sem 

flytur skelina í afklasara sem losar skelina í sundur, þvær og flokkar minnstu skeljarnar frá. 

Þaðan fer skelin á flutningsbandi yfir í þráðskurðarvél (til eru margar tegundir véla sem skera 

og slíta spunaþræðina af) þar sem spunaþræðir eru skornir af, þaðan á færibandi yfir í 

stærðarflokkara þar sem skelin er stærðarflokkuð, þaðan fer skelin í gæðaflokkun og loks er 

skelin vigtuð og henni að lokum pakkað. Mynd 18 sýnir hugmynd af uppröðun tækja í 

vinnslusal. 

 

Mynd 18: Tæki sem nota þarf í vinnslu á kræklingi 

 

Afklösun: Kræklingar sem hafa verið losaðir í sundur áður en þeir fara í geymslukör 

mynda fljótt aftur spunaþræði sem halda þeim saman í klösum. Mikilvægt er að hafa 

afklösunartímann sem skemmstan til að skelin missi ekki vatn og til að halda afföllum í 

lágmarki, skel ræktaðs kræklings er mun þynnri en villts kræklings sem gerir það að verkum 

að meðhöndla þarf skelina mjög varlega til að hún brotni ekki. 

Þegar skelin kemur í þráðskurðarvélina eru spunaþræðirnir fjarlægðir, margar tegundir af 

þráðskurðarvélum eru til, t.d. grófhallandi valsar sem snúast á móti hvor öðrum, skelin rennur 

eftir völsunum og spunaþræðirnir fara á milli valsana og eru skornir/slitnir af. Sumar vélar 

draga þræðina úr dýrinu sem gerir það að verkum að líftími þeirra styttist verulega. 

Kræklingurinn fer i gegnum flokkunarvél þar sem skelin er flokkuð í stærðarflokka 

samkvæmt kröfum kaupendum eða markaða hverju sinni. Flokkarinn er stilltur þannig að 
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tilgreindur fjöldi kræklinga fer í hvern flokk sem tilgreindur er. Kræklingur getur verið 

mismunandi að lögun og stærð eftir svæðum þannig að það gæti þurft að stilla flokkarann eftir 

svæðum. 

Eftir að kræklingurinn hefur farið í gegnum stærðarflokkarann fer hann í gæðaflokkun. 

Gæðaflokkun er færiband sem starfsmenn standa við og tína úr brotnar skeljar og aðra 

aðskotahluti sem ekki eiga að fara í umbúðirnar, einnig fylgist starfsmaðurinn með því 

hvernig tekist hefur til með afklösun og skurð á spunaþráðum. 

Þegar kemur að því að setja lifandi krækling í umbúðir þarf að hafa nokkur atriði í huga: 

 Kræklingurinn þarf að geta andað. 

 Þegar kræklingurinn er settur í netpoka þarf að passa að þrýsta vel að 
kræklingnum til að halda skeljunum saman. 

 Koma þarf í veg fyrir að kræklingurinn liggji í eigin vökva. 

Hegðun kræklings þegar hann kemur upp úr sjó er að hann lokar skeljunum til að koma í 

veg fyrir vökvatap. Þó skeljarnar séu lokaðar flæðir lítilsháttar súrefni inn á milli þeirra. 

Umbúðirnar þurfa því að vera þannig úr garði gerðar að það flæði nægjanlegt súrefni til 

skeljanna þannig að þær nái að anda þegar um lengri geymslutíma er að ræða. Þegar lifandi 

kræklingi er pakkað eru notaðar innri og ytri umbúðir, algengar innri umbúðir eru 

nælonnetpokar, í þeim umbúðum nær kræklingurinn að anda og vökvi rennur út úr pokanum. 

Algengar ytri umbúðir eru kassar þ.e. frauðplast eða vatnsvarðir pappakassar með fölskum 

botni eða mottu til að draga rakann í sig þannig að kræklingurinn liggi ekki í súrefnissnauðum 

vökva og drepist.  

Hefðbundin pökkun á lifandi kræklingi er framkvæmd á eftirfarandi hátt. Byrjað er að 

vigta kræklinginn með 10% yfirvigt til að vega upp á móti vökvatapi og rýrnun við geymslu 

og flutning. 

 Kræklingurinn er látinn renna í gegnum trekt niður í nælonnetpoka og hert vel 
að honum til að halda skeljunum saman - lágmarka vökvatap og lengja 
líftímann. 

 Nælonnetpokinn settur í ytri umbúðir. 

 Umbúðir með lifandi kræklingi eru merktar á sérstakan hátt.  

 Ef geyma á eða flytja kræklinginn um lengri vegalengd eða tíma þarf að setja 
rakamottur í ytri umbúðir og geyma kræklinginn á köldum og rökum stað og 
kæla kræklinginn vel til að lengja líftímann.  
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Eitt af lykilatriðum til að tryggja gæði kræklings er kæling, með kælingu lengist líftími 

kræklingsinns, kældur dauður kræklingur rotnar hægar en einnig dregur það úr 

efnaskiptahraða hjá kræklingnum og þar með súrefnisnotkun og vökvatapi. Algengustu 

mistök við ísun er að ísað er ofan á kræklinginn en við bráðnun lekur ferskt vatn niður, það 

getur haft þær afleiðingar að kræklingurinn dragi í sig ferskt vatn, við það breytist bragðið á 

honum og drepur hann jafnvel. Þegar ís er notaður til að kæla krækling þarf að ganga þannig 

frá að kræklingurinn liggi ekki í ísbráðnunarvatninu til að koma í veg fyrir að hann kafni, ef 

ísa á krækling skal það gert undir kræklinginn samkvæmt kandadískri rannsókn (Oldford, 

2009). Kræklinginn þarf að geyma í köldu og röku lofti (MacKinnon, 1992).  

 

7.4 Ytri aðstæður 
Stærstu vandamál sem framleiðendur á kræklingi í Evrópu standa frammi fyrir eru:  

 Erfiðlega hefur gengið að safna lirfu til áframræktunar.   

 Hollendingar hafa flutt inn lirfu frá Þýskalandi, Danmörku og Írlandi með 
misjöfnum árangri.  

 Nú er svo komið að erfiðlega gengur að safna lirfu á Írlandi og Þýskalandi til 
eigin ræktunar þannig að enn þrengir að ræktendum í mið-Evrópu.  

 Nýjum ræktunarsvæðum hefur fækkað vegna skorts á strandsvæðum.  

 Friðun á núverandi ræktunarsvæðum fyrir fuglalíf. 

 Framleiðendur í Evrópu eiga erfiðara með að auka framleiðslu vegna aukinnar 
mengunar.  

Af þessum sökum hefur ekki verið nein framleiðsluaukning á kræklingi í Evrópu síðasta 

áratug.  

Ef auka á framleiðslu í Evrópu þarf að taka ný svæði undir ræktun (Veiðimálastofnun, 

2000). Þau lönd sem talin eru líkleg til að hafa markverðan vöxt eru Svíþjóð, Írland og Stóra 

Bretland (Veiðimálastofnun, 2000) Nú seinni ár hafa Ísland og Noregur komið sterklega inn 

sem ný framleiðslulönd. Hér ættu Íslendingar að nota þetta svigrúm til samvinnu um gæði og 

afhendingaröryggi. 
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8 Áhættuþættir 

Margar hættur steðja að kræklingarækt eins og mengun, eitraðir svifþörungar, afrán æðafugls, 

krossfisks, veður, straumar, lagnaðarís og fleira. Allir þessir þættir geta haft mikil áhrif á 

hvernig tekst til með ræktun kræklings. Heilnæmiskönnun þarf að fara fram fyrir öll 

ræktunarsvæði til að staðfesta heilnæmi kræklings með tilliti til innihalds þungamálma og 

baktería í sjó. Gerðar hafa verið heilnæmiskannanir í Eyjafirði, Patreksfirði, Tálknafirði, 

Ísafjarðardjúpi, Steingrímsfirði og Mjóafirði fyrir austan. Í Eyjafirði og Mjóafirði var innihald 

allra þungmálma í kræklingi undir viðmiðunarmörkum en víða á Vestfjörðum hefur kadmíum 

í kræklingi stundum mælst yfir viðmiðunarmörkum (Helga Gunnlaugsdóttir, 2007).  

 Mengun og plássleysi er orðið mikið vandamál hjá erlendum ræktendum. Mengun er mjög 

lítil á Íslandi samanborið við önnur lönd sem glíma við vaxandi mengun. Gerðar hafa verið 

rannsóknir og fylgst með magni þungamálma í kræklingi hér við land. Magn af blýi og 

kvikasilfri í kræklingi við Íslandsstrendur er vel undir alþjóðlegum mengunarmörkum en 

kopar, sink og arsen er mjög nálægt alþjóðlegum stöðlum. Þó eru dæmi um að magn kadmíns, 

króms og nikkels í lífverum hér sé yfir alþjóðlegum mörkum en engar vísbendingar hafa 

fundist um mengunarvalda á þeim stöðum þar sem mælingar hafa verið gerðar, því má telja 

víst að um náttúrulegt ástand sé að ræða (Davíð Egilsson o.fl, 1999). 

Afrán æðafugls og krossfisks hefur verið vandamál en mismikil eftir svæðum. Mest hefur 

borið á krossfiski á vestanverðu landinu en mjög mikið var um krossfisk á ræktunarböndum í 

Eyjafirði í janúar 2005 en lítið hefur verið um krossfisk fyrir þann tíma. Hægt er að draga úr 

tjóni af völdum krossfisks með ýmsum aðferðum t.d. með vali á mjóum söfnurum en þá nær 

krossfiskurinn ekki að halda sér föstum, þá má draga úr tjóni með því að nota ekki stoppara 

og velja lóð með lítið yfirborð (Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl, 2001). Einnig með því að baða 

línuna upp úr lausn af sóda eða salti (Jón Örn Pálsson, 2008). Æðarfugl hefur valdið miklu 

tjóni hjá kræklingaræktendum í mörgum löndum. Æðarfugl kafar niður á allt að 40 m dýpi 

eftir fæðu en algengt dýpi er 15 m, æðafuglinn setur flot á sjó í samhengi við fæðu þannig að 

með því að sekkja línunni í sjó er hægt að draga úr ágangi æðafugls (Valdimar Ingi 

Gunnarsson, 2001). 

Straumar, sjávarhæð og slæm veður yfir vetrarmánuði og jafnvel ís geta haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir kræklingarækt, þar sem öldurót og sterkir straumar geta skaðað 

ræktunarbúnaðinn og valdið miklu tjóni. 

Þær leiðir sem hægt er að fara til að minnka þessa áhættuþætti er að afla þekkingar um 

umhverfisþætti áður en ræktun hefst og stundum er líka betra að setja út tilraunaræktun áður 
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en stórtæk ræktun er ákveðin. Eftir að ræktun hefst (í litlu eða stóru sniði) þarf að vera með 

stöðuga vöktun á þeim svæðum þ.e. að fylgjast með heilnæmi sjávar, fylgjast með afföllum á 

línum og ásætum s.s. krossfiski og fylgjast með hegðun hjá æðarfugli og afráni af  línum. 

Hvað varðar ís og slæm veður er hægt að sekkja línunum niður á 3 til 10 m dýpi yfir 

vetrarmánuði eða jafnvel allt árið og er það einnig vörn gegn æðarfugli. 
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9 Starfsmenn og skipulag 

Fyrstu tvö árin verða 5 starfsmenn við vinnsluna samkvæmt áætlun þar sem kræklingurinn 

verður eingöngu fluttur út ferskur og óunninn en þriðja árið þegar framleiðslan eykst þarf að 

fjölga starfsmönnum og er gert ráð fyrir að árið 2014 verði starfsmenn orðnir 8. Strax árið 

2012 verður ráðinn framkvæmdastjóri sem mun sjá um daglegan rekstur, fjármál og bókhald. 

En þegar framleiðslan verður komin á fullt 2014 verður ráðið í starf vegna bókhalds, 

verkstjóri í vinnslu verður ráðinn, bílstjóri og starfsmenn í pökkun og frágang.  

  



 

44 

10 Kostnaðarathugun 

Starfsmannaþörf:  

Fyrstu tvö árin verður kræklingur fluttur út ferskur og óunninn, reiknað er með að einungis 

þurfi um 4 til 6 starfsmenn fyrstu tvö árin. Þegar framleiðslan eykst fjölgar starfsmönnum 

jafnt og þétt með aukinni uppskeru. Reynslan frá Kanada sýnir að við hver 1000 tonn þarf um 

8 til 12 starfsmenn, árið 2015 er reiknað með að framleiðslan verði um 1644 tonn og 2018 

verði magnið um tvöfalt meira eða um 3100 tonn.  

 

Fjárfesting í tækjum: 

Fjárfesting í körum þar sem hægt er að geyma kræklinginn í og safna honum þar til tiltekið 

magn er komið til flutnings, áætlaður fjöldi kara í byrjun eru 143 stk. eða sem nemur geymslu 

fyrir 50 tonn. Einnig  þarf tvo lyftara, einn rafmagns til nota inni og einn dísel til afnota úti og 

er sá skotbómulyftari. Fjárfesta þarf í einum vörubíl og einum litlum pallbíl, þessi fjárfesting 

þarf til að geta tekið á móti lifandi krækling frá ræktendum. Aðrar fjárfestingar verða jafnt og 

þétt með aukinni framleiðslu og vöruþróun. Kostnaður við búnað til hreinsunar og pökkunar á 

kræklingi fyrir 2000 tonna framleiðslu er um 200.000 € og miðast við að afkasta 1,5 tonnum á 

klst. (Bakke, Vim munnleg heimild 15. Mars 2011).  

 Innmötunarsíló  

 Afklasari 

 2 flutningsfæribönd 

 Þráðskurðarvél, stærðarflokkari 

 Gæðaflokkari 

 Vigt og pökkun (ferskt) 

 

Fjárfesting í húsnæði og skrifstofubúnaði: 

Til að byrja með er ákveðið að húsnæði verður leigt meðan kræklingur er fluttur út ferskur og 

fyrirtækið er að koma undir sig fótunum og ná tökum á framleiðslu og vinnuaðferðum. Þegar 

kemur að því að fjárfesta í tækjum til frekari vinnslu verður það skoðað sérstaklega hvort 

hagkvæmt sé að fjárfesta í húsnæði. Reiknað er með að leiguverð verði 3,6 milljónir á ári, 

áætlaður kostnaður við rafmagn og hita er um 150,000 kr. á mánuði. Kostnaður við 

standsetningu er áætlaður 2,000,000 kr. og þá er meðtalið vinnsluleyfi. 
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Lítið þarf að fjárfesta í skrifstofubúnaði fyrstu tvö árin eða einni tölvu, prentara, síma eða 

kostnaði upp á um kr. 600,000 en þegar framleiðsla eykst er áætlað að fjárfesta í 

skrifstofubúnaði fyrir 3,0 milljónir kr. Áætlaður rekstrarkostnaður skrifstofu er kr 1,7 milljón 

þegar framleiðsla er kominn á fullt.  

 Skrifstofuáhöld 

o Tölvur  
o Hugbúnaður 
o Prentarar 
o Borð og skápar 
o Sími  

 

Laun starfsmanna eru áætluð eins og sjá má í Viðauki 20. Við arðsemismat og 
núllpunktsgreiningu var notað meðaltal launa sem var reiknað út samkvæmt áætlun. 

Kostnaður við flutning frá ræktendum til vinnslu er greiddur af vinnslu og mun vera tekið 
tillit til þess þegar afurðarverð verður ákveðið. Áætlaður flutningskostnaður er samkvæmt 
útreikningum 11,25 kr. pr.kg.  

Kostnaður við flutning til Hollands frá vinnslu er fundinn út samkvæmt tilboði frá Eimskip 

og Samskip, eru þau tilboð á svipuðum nótum eða frá vinnslu til Reykjavíkur 9,75 kr.pr.kg. 

og frá Reykjavík til Hollands 27,90 kr.pr.kg. miðað við 40 feta kæligám og 20 tonn af 

kræklingi í gám. 
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Gert er ráð fyrir að hráefniskaup verði ákveðin með tilliti til markaðsverðs til að byrja með. 

Þar sem eigendur eru ræktendur sjálfir og hagur þeirra mikill að þessar áætlanir gangi sem 

best en í grunninn má reikna með að skilaverð til ræktenda verði um 150 kr.kg. Það er verðið 

sem ræktendur þurfa til að standa straum af í sinni fjárfestingu samkvæmt þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið (Zanny Vöggsdóttir, 2010).  

Stærstu fjárfestingarnar koma ekki til fyrr en ákveðið hefur verið að fara út í fullvinnslu, 

gert er ráð fyrir að fjármögnun fari í gegnum Byggðastofnun og er fjármagnskostnaður 

reiknaður miðað við þau kjör sem þar eru í boði hverju sinni. Lántökukostnaður er 1,8% og 

vextir eru 7% verðtryggðir. Til að byrja með þarf að fjárfesta í lágmarksbúnaði til að geta flutt 

kræklinginn út ferskan og liggur stærsti kostnaðurinn þar í lyftara, vörubíl og geymslukörum 

með sjórennslisbúnaði.  

10.1 Staðarval  pökkunarstöðvar 
Þeir staðir sem ræktun fer fram á eru sjö talsins þ.e. á Patreksfirði, Tálknafirði, Álftafirði, 

Seyðisfirði, Hestfirði, Skötufirði og Steingrímsfirði eins og sjá má á Mynd 19 eru 

ræktunarsvæðin innan grænu hringjanna. Eins og sjá má á myndinni þá er gríðarlega 

mikilvægt að staðsetja vinnslustöð á réttum stað með tilliti til fjarlægðar frá ræktunarsvæði og 

flutningskostnaðar. Þó að vegalengdir séu ekki langar í beinni línu þá eru akstursleiðir mjög 

langar, sem dæmi þá er vegalengdin frá Ísafirði til Steingrímsfjarðar  um 225 km, 178 km til 

Patreksfjarðar og 162 km til Tálknafjarðar (ath. m.v. Hrafnseyrarheiði sem er lokuð yfir 

vetrartímann). Eins og sjá má eru þetta gríðarlega langar vegalengdir í kílómetrum sem gera 

Mynd 19:  Ræktunarsvæði á Vestfjörðum 
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verkefnið enn flóknara og erfiðara með staðarval á vinnsluhúsi, taka þarf líka tillit til hvaða 

auðlindir þurfa að vera til staðar svo hægt sé að staðsetja vinnsluhús. 

Kjöraðstæður sem þurfa að vera til staðar fyrir vinnslu og móttökuhús. 

 Aðgengi að starfsfólki 

 Aðgengi að hreinum ómenguðum sjó  

 Hagkvæmt verð og stærð á húsnæði 

 Hagkvæmasta vegalengd frá ræktendum og markaði að teknu tilliti til ástands 
vega 

 Heilnæmis- og mengunarúttekt á sjó og svæði við vinnsluhús 

 Hafnaraðstaða 

 
Við greiningu á forsendum fyrir flutningi kræklings milli staða þarf að taka tillit til hversu 

viðkvæmur kræklingurinn er fyrir öllu hnjaski sem styttir líftíma kræklingsins. Eins og áður 

hefur komið fram hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum flutnings á kræklingi sem gefa til 

kynna að þessi möguleiki ætti að vera raunhæfur.  

Gerð var matrixa fyrir flutningsvegalengd með tilliti til væntanlegrar staðsetningar á 

vinnsluhúsi þar sem fjarlægð milli staða er tilgreind eins og sjá má í Tafla 5. Ræktendur á 

Súðavík samanstanda af Álftafirði, Seyðisfirði, Hestfirði og Skötufirði. 

 
Tafla 5:  Fjarlægð milli ræktunarstaða og væntanlegra vinnslustöðva 

 
 

Niðurstöður greiningar á auðlindum vinnslustöðvar eru sem hér segir 

 

Ísafjörður: 

 Samkvæmt Vinnumálastofnun er ekki mikið atvinnuleysi á Vestfjörðum eða 
einungis um 111 einstaklingar samkvæmt tölum frá 14. otkóber 2010. 

Vegalengdir km

Ísafj Patró Króksfjarðarnes Sandg Búðardalur
Tálknfj 162 16 228 458 274
Patró 178 0 202 442 248

Súðavík 15 193 242 490 287
Steingrfj 225 236 34 249 80

Ræ
kt

en
du

r

Vinnslur
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 Aðgengi að sjó er til staðar en ekki til mælingar um heilnæmi sjávar, stutt 
vegalengd er til sjávar. Taka þarf tillit til að sjór er kaldari þarna en annar staðar 
á Vestfjörðum. 

 Athuga þarf með húsnæði. 

 Fjarlægð frá ræktendum er frekar mikil og óhagkvæm. 

 Hafnaraðstaða er mjög góð. 

 

Patreksfjörður: 

 Samkvæmt Vinnumálastofnun er ekki mikið atvinnuleysi á Vestfjörðum eða 
einungis um 111 einstaklingar samkvæmt tölu frá 14. otkóber 2010. 

 Aðgegni að hreinum mengunarlausum sjó er til staðar. 

 Til er fullbúið sláturhús sem gæti hentað til vinnslu.  

 Fjarlægð frá ræktendum er mestur ca. 200 km.  

 Hafnaraðstaða er mjög góð. 

 

Króksfjarðanes: 

 Aðgegni að starfsfólki er ekki gott, langt á milli staða miðað við að keyra fólk 
milli staða. 

 Ekki til neinar rannsóknir á heilnæmi sjávar 

 Fullbúið húsnæði er á staðnum með leyfi til slátrunar sem gæti hentað sem 
vinnsluhús með litlum tilkostnaði. 

 Fjarlægð frá ræktendum er nokkuð jöfn. 

 Húsnæði í eigu Byggðastofnunar. 

 Hafnaraðstaða takmörkuð. 

 

Búðardalur: 

 Meðal atvinnuleysi í Dalabyggð 2010 er um 1,64% eða 95 manns. 

 Stutt vegalengd út í sjó en ekki til mælingar á heilnæmi sjávar. 

 Húsnæði er til staðar; þar er sláturhús sem hætt er að nota. 
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 Fjarlægð frá ræktendum nokkuð jöfn og gefur möguleika á að væntanlegir 
ræktendur á Snæfellsnesi og Norðurlandi vestra selji afurðir sínar til 
vinnslunnar. 

 Hafnaraðstaða er á staðnum en ekki fyrir stór skip. 

 

Ákveðið var að hafa eina staðsetningu á höfuðborgasvæðinu til að hafa samanburð. 

Sandgerði:  

 Samkvæmt stöðu vinnumálastofnunar eru 1442 manns atvinnulausir á 
Reykjanesi, þannig að aðgengi að starfsfólki er gott. 

 Aðgengi að borholum með hreinum og mengunarlausum sjó er til staðar. 

 Húsnæði er til staðar  

 Fjarlægð frá ræktendum er ekki eins og best verður á kosið í yfir 400 km 
fjarlægð en á móti kemur að stutt er til útflutningshafna og flugvallar ef vinnsla 
í flug yrði raunhæfur kostur. 

 Hafnaraðstaða mjög góð. 

 

10.2 Samantekt 
Við val á staðsetningu vinnslu voru einnig skoðuð fjarlægð og væntanlegur 

flutningskostnaður milli ræktenda og vinnslu og vinnslu til útflutnings. Sett var upp matrixa 

og leyst út með solver eins og sjá má í Viðauki 16. 

Niðurstaða greininga var að Búðardalur var hagkvæmasta staðsetning fyrir vinnslu og 

móttökustöð með tilliti til fjarlægðar og flutningskostnaðar, einnig eru aðstæður hagkvæmar 

hvað varðar greiningu á auðlindum. Með því að staðsetja vinnslu og móttökustöð í Búðardal 

opnast þeir möguleikar að ræktendur við Breiðafjörð og vestanvert norðurland gætu séð sér 

hag í að selja krækling  til vinnslu á móttökustöðvar og styrkja ennfrekar uppbyggingu 

kræklingaræktunar á Íslandi.  

10.3 Núllpunktsgreining 
Forsendur við núllpunktsgreiningu eru sem hér segir, tekjuáætlun byggir á 

framleiðsluáætlun sem Íslenskur Kræklingur ehf hefur gert í samráði við ræktunarfyrirtæki á 

Vestfjörðum og nær sú áætlun til ársins 2020. Við mat á breytilegum kostnaði er gert ráð fyrir 

að eingöngu sé flutt út lifandi ferskur kræklingur þar sem áætlað verð til ræktenda er tilgreint 

ásamt flutnings, umbúða- og sölukostnaði, fastur kostnaður er laun og tengd gjöld ásamt 



 

50 

húsaleigugjaldi, húsnæði og skrifstofukostnaði, kostnaði við rekstur á vörubifreiðum og 

lyfturum. Einnig er gert ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði uppá 20% af launum og launatengdum 

gjöldum, leigu og rekstri húsnæðis og ýmsum rekstrarkostnaði. 

Tafla 6: Núllpunktsgreining 

 

 

Verðforsendur á ferskum kræklingi eru byggðar á gögnum sem fengust frá 

kræklingamarkaði í Yerseke í Hollandi og er notað meðalverð áranna 2007 til 2010, sjá 

Viðauki 17. Þar kemur fram að verð pr.kg. er 1,47€ fyrir kílóið af ferskum kræklingi og 

gengisforsenda er 1€ = 150 kr. Samkvæmt þessu er núllpunkturinn í framleiðslumagni 1109 

tonn og reksturinn nái jafnvægi árið 2015 og afkoman aukist jafnt og þétt og árið 2019 verði 

hagnaður orðinn um 40,0 milljónir kr. Sjá nánari skýringu á forsendum í Viðauki 18.  

Núllpunkts greining ferskur kræklingur
EUR/ISK 150
Ein.verð fersk 1,47

Ein.verð frosin 0,00

Tekjur Sala pr.kg 221
Magn Tonn 2.000
Heildar sala 441.000

Breytilegur kostnaður
Sölukostnaður 1

Hráefniskaup 150
Flutningskostnaður  Búðad- Rvk-Holl 37,65
Umbúðir I 1,2
Umbúðir II 0
Fluttkostn frá rækt til vinnslu 11,25

Breytilegur kostnaður BEK 201
Heildar BEK 402.200

Framlegð 19
Heildar framlegð 38.800

Fastur kostnaður
Laun og tengdgj 10.049
Leiga húsnæði 3.600
Rekstur húsnæðis 1.800
Skrifstofu og annar kostnaður 865
Ófyrirséð kostnaður 20% 3.263

Fastur kostnaður FK 19.577

Hagnaður /(Tap) 19.223

Núllpunktur framleiðslumagn 1009

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sölumagn 60 198 494 936 1.644 2.316 2.808 3.132 3.396
Söluverð pr.kg 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Fastur kostnaður 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577
Breytilegurkostnaður 12.066 39.818 99.343 188.230 330.608 465.748 564.689 629.845 682.936
Heildarkostnaður 31.643 59.395 118.921 207.807 350.186 485.325 584.266 649.423 702.513
Heildarsölutekjur 13.230 43.659 108.927 206.388 362.502 510.678 619.164 690.606 748.818
Hagnaður / tap -18.413 -15.736 -9.994 -1.419 12.316 25.353 34.898 41.183 46.305
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10.4   Virðisauki við fullvinnslu á kræklini 
Við greiningu á verðmæti og virðisauka fyrir unnin krækling reyndist erfitt að greina 

nákvæmlega í sundur verð eftir afurðum því obinberar tölur um markaðsverð eftir 

afurðaflokkum eru ekki nákvæmar. Yfirleitt er um að ræða vakumpakkaða frosna skel eða 

skel sem búið er að blanda ýmsum íblöndunarefnum. Frá árinu 2006 fram á mitt árið 2007 var 

verð á unnum kræklingi frá Írlandi um 3 evrur/kg. Sennilega er hér um vakumpakkaða og 

frosna skel að ræða,  á sama tíma hefur ferskur kræklingur frá Írlandi hækkað á meðan unnin 

skel hefur lækkað lítillega (Kræklinganefnd, 2008). 

Stór hluti kræklingaframleiðslu í Chile fer inn á Evrópumarkað í gegnum Frakkland og 

Spán sem frosin heil, hálfskel og niðursoðin. 

Mikil tæknivæðing hefur átt sér stað á Nýja-Sjálandi sem hefur gert þeim kleift að 

framleiða unninn hágæða krækling inn á Evrópumarkað. Árið 2008 var verðið á þeim 

kræklingi um 3,0 usd/kg. 

Það sem kemur til með að ráða mestu um samkeppnishæfni unnins kræklings frá Íslandi er 

framleiðslukostnaður þar sem þau lönd sem eru með lægstan framleiðslukostnað munu standa 

betur að vígi. Íslendingar munu ekki eingöngu mæta harðri samkeppni frá Evrópulöndum eins 

og Írlandi og Skotlandi heldur einnig frá Chile og Nýja-Sjálandi.  

Við athugun á fullvinnslu á kræklingi inn á Evrópumarkað hefur komið í ljós að ræktendur 

á Vestfjörðum eru engan veginn tilbúnir að hefja fullvinnslu á kræklingi inn á Evrópumarkað 

sem stendur. Helstu ástæður eru þær að ræktendum á Vestfjörðum hefur ekki tekist að sýna 

fram á jafnt og stöðugt framboð. Ræktendur þurfa að ná fullkomnum tökum á ræktun áður en 

farið er í fullvinnslu á kræklingaafurðum.  
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11   Fjárhags-, rekstrar- og greiðsluáætlun 

11.1 Fjárhags- og rekstraráætlun 
Eins og fram hefur komið áætlar Íslenskur Kræklingur ehf að selja kræklinginn beint til 

framleiðanda í Yerseke í Hollandi á föstu verði sem er 1,47 € eða ca. 221 kr kg miðað við að 

gengi á Evru sé 150 kr. Þar sem gera má ráð fyrir að krónan eigi eftir að styrkjast til lengri 

tíma litið má gera ráð fyrir því að tekjur muni lækka í samræmi við það. Einnig mun 

kostnaður í erlendri mynt lækka að sama skapi eins og flutningar sem er stór liður í kostnaði. 

Áætlað er að framleiðsla fyrir árið 2011 verði 60 tonn og framleiðslan verði kominn í 1644 

tonn árið 2015, þá verður reksturinn farinn að ná jafnvægi og sýna hagnað eins og sjá má í 
Tafla 6 

Aðrar tekjur eru vegna útleigu á útsokkunarbúnaði sem ÍK mun eiga og leigja ræktendum, 

eins og áður hefur komið fram mun ÍK eiga þau tæki sem ræktendur geta samnýtt gegn vægu 

gjaldi. 

Tafla 7:Kostnaðaráætlun 

 

 

Heildarkostnaður við hráefni, flutninga og umbúðir er áætlað 201 kr.kg.  

Í hráefniskostnaði er gert ráð fyrir að greiða 150 kr.kg til ræktenda, áætlaður 

flutningskostnaður frá ræktenda til vinnslu er 11,25 kr.kg, flutningur frá vinnslu til Hollands 

er 37,65 kr.kg. og umbúðakostnaður er 1,20 kr.kg.. Í verkefninu er áætlaður sölukostnaður 1 

kr.kg.  

Í kostnaði við laun er gert ráð fyrir að eigendur muni sjá um rekstur og útflutning fyrstu tvö 

árin þ.e. að framkvæmdastjóri og bókari muni vinna við frágang á hráefni til flutnings fyrstu 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tekjur

Sölutekjur 13.230 43.659 108.927 206.388 362.502 510.678 619.164 690.606 748.818 807.030
Aðrartekjur 3.280 6.505 10.195 14.580 25.608 36.076 43.740 48.787 52.899 57.012

Samtals tekjur 16.510 50.164 119.122 220.968 388.110 546.754 662.904 739.393 801.717 864.042

BEK
Kostnaður pr.kg 201 12.180 40.194 100.282 190.008 333.732 470.148 570.024 635.796 689.388 742.980

Kostnaður
Launak. Og -
launatengdgj. 11.058 11.280 16.513 21.896 35.863 45.561 46.472 47.402 48.350 49.317
Leiga og rekstur húsnæðis 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Skrifstofu, ferða-
síma og tryggkostnaður 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
Ýmiskostnaður 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Samtals kostnaður 30.233 58.469 123.790 218.899 376.590 522.704 623.491 690.193 744.733 799.292

Fjárstreymi -13.723 -8.305 -4.668 2.069 11.520 24.050 39.413 49.200 56.984 64.750
Uppsafnað fjárst. -13.723 -22.028 -26.696 -24.627 -13.107 10.943 50.355 99.556 156.540 221.290

Kostnaðaráætlun 2011 til 2020
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tvö árin en eftir það verða ráðnir verkamenn til fyrirtækisins þar sem framleiðslan verður 

komin upp undir 1000 tonn. Áætlað er að laun hækki um 2% á ári á því tímabili sem þessi 

viðskiptaáætlun nær til og launatengd gjöld séu 29,67%.  

Hvað varðar leigu- og rekstrarkostnað húsnæðis er gert ráð fyrir að húsnæði sé leigt fyrir 

3,6 milljónir á ári, rafmagn og hiti er áætlaður 1200 þúsund á ári og viðhald er áætlað 300 

þúsund á ári. Skrifstofu-, tryggingar- og ferðakostnaður er áætlaður 1,620 þúsund á ári. Ýmis 

rekstrarkostnaður við bifreiðar og lyftara er áætlaður 550 þúsund á ári. 

Rekstraráætlunin sýnir rekstur næstu tíu árin. Þar af eru fyrstu tvö árin sett niður á mánuði 

og byggir áætlunin á tekju- og kostnaðaráætlun. Samkvæmt rekstraráætlun mun fyrirtækið 

fyrst skila hagnaði árið 2014, þá er hagnaður áætlaður 2,0 milljónir og mun aukast í 64,7 

milljónir (EBITAD) árið 2020 eins og sjá má í Tafla 7. 

11.2 Áhættu- og næmnigreining 
Þegar kemur að áhættuþáttum sem geta haft áhrif á reksturinn ber helst að nefna umhverfið 

sem er síbreytilegt, breyting á hita, seltu, veðri og fleira. Æðafuglinn er mikil ógn og verður 

framleiðsluaðferð miðuð við það.   

Reksturinn fyrstu árin er viðkvæmur fyrir breytingum í umhverfi, gengi og uppskerumagni. 

Eins og sjá má í Viðauki 19 kemur fram áætlað sölumagn til ársins 2018 og breytingar á 

gengi. Þar má sjá breytingar í verði til ræktenda og hvernig breyting á gengi evru hefur áhrif á 

tekjur IK. Eins og sjá má í Viðauki 19 eru tekjur árið 2016 frá 408,5 til 612,8 milljónir miðað 

við gengi evru 120,0 kr til 180,0 kr. Stjórnendur fyrirtækisins þurfa að vera sérstaklega 

vakandi fyrir þessum áhættuþáttum og bregðast strax við ef einhver breyting verður þar á. 

Eins og áður hefur komið fram er verð til ræktenda ekki fastmótað heldur áætlað og 

hugsanlega tengt gengi evru, þar sem eigendur ÍK eru ræktendur sjálfir er verð á kræklingi til 

ÍK hreyfanlegt en í áætluninni er gengið út frá föstu verði. Í Tafla 8 má sjá áhrif af breytingum 

á verði í Evru á heildarverðmæti framleiðslu. 
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Tafla 8: Næmnigreining á verðbreytingu í Evru og Isk 

 

 

Forsendur næmnigreiningar á rekstrarniðurstöðu tekur tillit til allra tekna og alls kostnaðar 

sem til fellur, niðurstaðan miðað við 2016 sýnir að reksturinn er jákvæður um 10,9 milljónir 

króna, eins og sjá má í Tafla 9. Þá hefur hliðrun um 5% í tekjum og kostnaði mikil áhrif á 

rekstrarniðurstöðu. 

  

Næmnisgreining á framleiðsluverðmæti í EUR og Isk

€ 1,47 € 1,20 € 1,30 € 1,47 € 1,60 € 1,70 € 1,90
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

60 € 72 € 78 € 88 € 96 € 102 € 114
198 € 238 € 257 € 291 € 317 € 337 € 376
494 € 593 € 643 € 727 € 791 € 840 € 939
936 € 1.123 € 1.217 € 1.376 € 1.498 € 1.591 € 1.778

1.644 € 1.973 € 2.137 € 2.417 € 2.630 € 2.795 € 3.124
2.316 € 2.779 € 3.011 € 3.405 € 3.706 € 3.937 € 4.400
2.808 € 3.370 € 3.650 € 4.128 € 4.493 € 4.774 € 5.335
3.132 € 3.758 € 4.072 € 4.604 € 5.011 € 5.324 € 5.951
3.396 € 4.075 € 4.415 € 4.992 € 5.434 € 5.773 € 6.452
3.660 € 4.392 € 4.758 € 5.380 € 5.856 € 6.222 € 6.954
4.319 € 5.183 € 5.614 € 6.349 € 6.910 € 7.342 € 8.206
5.096 € 6.115 € 6.625 € 7.491 € 8.154 € 8.664 € 9.683

150,00 ,= 1 Euro

Ísl.kr 180 kr. 195 kr. 221 kr. 240 kr. 255 kr. 285 kr.
0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

60 10.800 kr. 11.700 kr. 13.230 kr. 14.400 kr. 15.300 kr. 17.100 kr.

198 35.640 kr. 38.610 kr. 43.659 kr. 47.520 kr. 50.490 kr. 56.430 kr.

494 88.992 kr. 96.408 kr. 109.015 kr. 118.656 kr. 126.072 kr. 140.904 kr.

936 168.480 kr. 182.520 kr. 206.388 kr. 224.640 kr. 238.680 kr. 266.760 kr.

1.644 295.920 kr. 320.580 kr. 362.502 kr. 394.560 kr. 419.220 kr. 468.540 kr.

2.316 416.880 kr. 451.620 kr. 510.678 kr. 555.840 kr. 590.580 kr. 660.060 kr.

2.808 505.440 kr. 547.560 kr. 619.164 kr. 673.920 kr. 716.040 kr. 800.280 kr.

3.132 563.760 kr. 610.740 kr. 690.606 kr. 751.680 kr. 798.660 kr. 892.620 kr.

3.396 611.280 kr. 662.220 kr. 748.818 kr. 815.040 kr. 865.980 kr. 967.860 kr.

3.660 658.800 kr. 713.700 kr. 807.030 kr. 878.400 kr. 933.300 kr. 1.043.100 kr.

4.319 777.384 kr. 842.166 kr. 952.295 kr. 1.036.512 kr. 1.101.294 kr. 1.230.858 kr.

5.096 917.313 kr. 993.756 kr. 1.123.709 kr. 1.223.084 kr. 1.299.527 kr. 1.452.412 kr.

To
nn

To
nn
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Tafla 9: Næmnigreining á rekstri 2016 

 

 

Næmnigreining á handbæru fé frá rekstri tekur tillit til allra tekna og alls kostnaðar sem til 

fellur. Niðurstaðan fyrir árið 2016 sýnir að handbært fé er jákvætt um 8,4 milljónir króna, eins 

og sjá má í Tafla 10. Þá hefur hliðrun um 5% á tekjum og kostnaði mikil áhrif á handbært fé. 

Tafla 10: Næmnigreining á handbært fé 2016 

 

 

Næmnigreining á eigið fé tekur tillit til allra tekna og alls kostnaðar sem til fellur. Niðurstaðan 
fyrir árið  2016 sýnir að eigið fé er neikvætt um 17,2 milljónir króna, eins og sjá má í töflu 11 
þá hefur hliðrun um 5% í tekjum og kostnaði mikil áhrif á eigið fé. 
 

 

 

 - BREYTING Í TEKJUM -

10.923 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
-15% 8.099 32.090 55.900 79.583 103.474 127.133 150.793
-10% -21.641 9.040 33.211 57.023 80.706 104.605 128.264
-5% -52.086 -20.372 9.982 34.333 58.145 81.829 105.735
0% -82.531 -50.817 -19.103 10.923 35.455 59.268 82.952

5% -112.976 -81.262 -49.548 -17.834 11.865 36.577 60.391
10% -143.421 -111.707 -79.993 -48.279 -16.565 12.806 37.696
15% -173.866 -142.152 -110.438 -78.724 -47.010 -15.296 13.748

 - BREYTING Í KOSTNAÐI -

 - BREYTING Í TEKJUM -

8.431 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
-15% 5.881 34.047 58.799 84.094 109.601 134.880 160.159
-10% -25.044 6.731 34.856 59.630 84.926 110.440 135.719
-5% -55.969 -24.194 7.581 35.665 60.462 85.757 111.279
0% -86.894 -55.119 -23.344 8.431 36.474 61.293 86.589

5% -117.819 -86.044 -54.269 -22.494 9.281 37.283 62.125
10% -148.744 -116.969 -85.194 -53.419 -21.644 10.131 38.101
15% -179.669 -147.894 -116.119 -84.344 -52.569 -20.794 10.980

 - BREYTING Í KOSTNAÐI -



 

56 

Tafla 11: Næmnigreining á eigið fé 2015 

 

11.3 Verðmat 
Gert er verðmat á fyrirtækinu miðað við gefnar forsendur og er notast við áætlun frá 2011 til 

2020. Forsendur útreiknings á núvirði er að áhættulaus ávöxtun er 6% og áhættuálag 

markaðar er 5%, betagildið er gefið gildið 1,5 og alpha 2% (Alpha er smæðaráhætta 

fyrirtækis). Þessar forsendur gefa ávöxtunarkröfu eigin fé upp á 18%. 

Beta (gríski stafurinn b) er áhættumælikvarði sem oft er notaður til að bera verðsveiflur á 

hlutabréfasjóðum eða einstökum hlutabréfum saman við það sem almennt gerist á 

markaðnum. Beta er reiknuð út frá S&P 500-vísitölunni sem gefið er gildið 1. Ef verðbréf 

hefur betagildi lægra en 1 er verð þess stöðugra en á markaðnum í heild. Sé gildið hærra en 1 

er meri hætta á verðsveiflum. Sé beta =1,3 tákna það 30% meiri sveiflur en á vísitölunni. Sé 

betagildið neikvætt táknar það sveiflur í öfugum takti við vísitöluna (Landsbankinn). 

Alpha (gríski stafurinn a) er áhættumælikvarði á smæðaráhættu markaðar eða félags, 

notaður þegar um er að ræða ný og lítil fyrirtæki á markaði. 

WACC (veginn fjármagnskostnaðu er reiknaður 15,1% miðað við 50% eigið fé og 50% 

skuldsetningu, skattprósentu 18,0%, ávöxtunarkrafa eigin fjár er 15,5% og framtíðarvöxtur er 

áætluð 1,0%. Þegar reiknað er framtíðarvirði í lok áætlunar er tíminn inni í framtíðina gefinn 

15 ár. Eins og sjá má í töflu 12 þá er virði rekstrar 33,5 milljónir, framtíðarvirði er næmt fyrir 

ávöxtunarkröfu á eigið fé og vöxt. 

  

 - BREYTING Í TEKJUM -

-17.178 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
-15% -17.133 47.259 109.108 167.666 232.734 290.546 348.358
-10% -91.506 -17.148 47.491 109.397 167.956 233.260 291.072
-5% -166.583 -91.193 -17.163 47.723 109.686 168.246 233.786
0% -241.661 -166.271 -90.881 -17.178 47.955 109.974 168.535

5% -316.738 -241.348 -165.958 -90.568 -17.193 48.187 110.262
10% -391.816 -316.426 -241.035 -165.645 -90.255 -17.208 48.363
15% -466.893 -391.503 -316.113 -240.723 -165.333 -89.943 -17.223

 - BREYTING Í KOSTNAÐI -



 

57 

Tafla 12: Næmnigreining á verðmat rekstrar 

 

  

 - WACC -

33.579 12,1% 13,1% 14,1% 15,1% 16,1% 17,1% 18,1%
-0,5% 75.022 56.718 41.618 29.025 18.420 9.413 1.703
0,0% 78.189 59.112 43.450 30.442 19.527 10.285 2.395
0,5% 81.628 61.696 45.417 31.957 20.706 11.210 3.127
1,0% 85.376 64.493 47.534 33.579 21.962 12.192 3.901
1,5% 89.477 67.530 49.818 35.319 23.303 13.237 4.722
2,0% 93.983 70.840 52.291 37.193 24.740 14.351 5.594
2,5% 98.956 74.461 54.976 39.214 26.282 15.541 6.522

 - FRAMTÍÐARVÖXTUR -
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12   Lánsfjárþörf og eiginfjármögnun 

Fjárfest hefur verið í útsokkunarbúnaði (árið 2010). Fjárfesta þarf í bát, skrifstofubúnaði, 

tækjum og bifreið til viðbótar. Gera má ráð fyrir að þessi kostnaður verið um það bil 34 

milljónir. 

Lánsfjárþörfin 2011 er um 34,0 milljónir, gert er ráð fyrir að Byggðastofnun muni lána 

fyrir bát að fjárhæð 15,0 milljónir, lánstími verði 10 ár og vaxtakjör um 11%. Fjármögnun á 

lyftara, bíl og skrifstofubúnaði verður fjármagnaður hjá banka með lánstíma 8 ár og 14% 

vexti.  

Fara á í hlutfjáraukningu árið 2013 og auka hlutafé um 60 milljónir króna. Á þeim 

tímapunkti verður kominn stöðuleiki og aukning í framleiðslu og sölu afurða. Með aukinni 

framleiðslu þarf að fjárfesta í viðbótarbúnaði að upphæð 22 milljónir, árið 2013 verður það 

gert að hluta til með eigin fé og láni.  

Sjóðstreymislíkan sýnir neikvætt handbært fé til ársins 2015 en 2016 verðu handbært fé 

jákvætt um 8,4 milljónir fyrir fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingu en 1,0 milljón eftir 

fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingu og mun aukast til ársins 2020 og þá verður jákvætt 

handbært fé orðið 109,5 milljón króna.  
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13   Kennitölur 

Eiginfjárhlutfall er hlutfallið á milli eigin fjár fyrirtækis og bókfærðs virðis eigna þess, þ.e.  

(eigið fé/eignum) og er þannig mælt að hve miklu leyti fyrirtækið hefur skuldsett sig. Hátt 

eiginfjárhlutfall er vísbending um að fyrirtækið eigi vel fyrir skuldum sínum og hafi 

fjármagnað sig með hagnaði fyrri ára og hlutafé. Allt fram til ársins 2016 er eigið fé neikvætt 

en árið 2017 verður viðsnúningur og eigi fé orðið jákvætt eða 37% eigið fé. 

Veltuhraði fjármangs segir til um hvernig til hefur tekist með nýtingu fjármagns, þ.e. lýsir 

hversu oft viðkomandi stærðum er velt á einu rekstrarári, ef bundið fé er 100 og sala 1000 þá 

hefur fjármagninu verið velt 10 sinnum í sölu. Eins og sjá má í Tafla 13 þá er veltuhraði 

fjármagns hjá fyrirtækinu 14,3 árið 2015. 

Arðsemi eigin fjár segir okkur hve mikið fyrirtækið hagnast á rekstrinum. Því hærra sem 

hlutfallið er því meiri ávöxtun á eigið fé og sýnir hvað eigið fé er að aukast á ári. Fyrstu árin í 

rekstraráætluninni er arðsemi eigin fjár neikvæð en árið 2018 verður arðsemi eigin fjár jákvæð 

yfir 100% en fer niður í 61% árið 2020.  

Arðsemi heildarfjármagns metur heildarskilvirkni fyrirtækisins um arðsemi fjárfestinga. 

Fyrstu fjögur árin er neikvæð ávöxtun heildarfjármagns en 2016 og til enda áætlunarinnar er 

arðsemin mjög jákvæð. 

EBITDA er hagnaður fyrirtækisins þegar það á eftir að taka tillit til afskrifta, fjármagnsliða 

og skatta. Ebitda í rekstraráætluninni er mjög góð, fyrstu þrjú árin er ebitda neikvæð en strax 

árið 2014 verður hagnaður og eykst hann jafnt og þétt og verður orðinn 71,8 milljón árið 

2020. 

Tafla 13: Kennitölur 
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14 Umræða 

Fyrirtækið Íslenskur kræklingur ehf  (ÍK) var gamalt kræklingafyrirtæki sem aldrei hóf rekstur 

og vegna nafnsins var það keypt að frumkvæði Bláskeljaklasa Vestfjarða (BKV) í ársbyrjun 

2010. BKV er samstarfsnet Vestfirskra fyrirtækja sem höfðu áhuga á að hefja kræklingarækt 

árið 2007. Verkefnisstjórn BKV var í höndum Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.   

Meginmarkmið með kaupum á ÍK var að gera samstarfið formlegra með eigin kennitölu og 

vinna þannig meira markvisst að þróun kræklingaræktar á Vestfjörðum. Meginhlutverk ÍK var 

í aðalatriðum tvíþætti, (1) að standa fyrir sameiginlegum innkaupum á búnaði og tækjum og 

(2) að undirbúa og standa fyrir sölu afurða á erlenda markaði. Í framhaldi að stofnun ÍK var 

skýrsluhöfundur fenginn til að gera viðskiptaáætlun vegna rekstrar pökkunarstöðvar og sölu  

kræklings á erlendan markað.  

Yfir 20 fyrirtæki hafa hafið starfsemi í kræklingarækt víðs vegar um landið. Ræktun er enn 

á frumstigi víðast hvar og framleiðsla óveruleg ennþá. Ljóst er að mögulegt er að rækta 

krækling í markaðstærð á 2-3 árum. Gæði kræklingsins er mikil, en óveruleg sala á erlenda 

markaði hefur átt sér stað. Ræktendur hafa stofnað með sér landssamtök þar sem þeir miðla 

þekkingu og upplýsingum á milli sín, sem er gott framtak að framtíðar samvinnu því 

mikilvægt er að ræktendur vinni saman að markaðsmálum.  

Þróun í kræklingarækt hefur verið hröð síðustu 10 árin og er svo komið, að nú þurfa 

kræklingaræktendur að sýna að hægt sé að auka framleiðsluna verulega og sýna stöðugleika í 

framleiðslumagni. Það er lykilforsenda fyrir því að útflutningur sé raunhæfur og erlendir 

kaupendur sýni vörunni áhuga.  Árangur í sölustarfinu mun síðan standa og falla með því að 

íslenskir ræktendur sýni mikinn samstarfvilja í markaðs- og sölumálum.   

Mikill fjárskortur er í greininni sem hefur hamlað eðlilegri framþróun. Fjárfestar hafa ekki 

sýnt þessum atvinnuvegi nægjanlega athygli og þar ræður e.t.v. mest að ræktendur hafa ekki 

sýnt neina framleiðsluaukningu og áhættan því talin nokkuð mikil enn sem komið er. Það er 

aldrei svo að hægt sé að sleppa við áhættu og óvissu sem fylgir nýrri atvinnugrein. Framþróun 

greinarinnar hefði orðið mun hraðari ef opinberir sjóðir og rannsóknastofnanir hefðu sýnt 

meiri áhuga og stuðning. Nokkur breyting hefur orðið á viðhorfi efasemdamanna til 

kræklingaræktar allra síðustu ár. Á þessu ári (2011) var selt tæp 30 tonn af skel til Hollands 

frá ræktanda í Steingrímsfirði og var verðið mun hærra en væntingar voru um fyrirfram. 

Töluverð eftirspurn var eftir kræklingi frá Íslandi í lok vetrar og byrjun sumars, þegar 

kræklingur ræktaður við meginland Evrópu er í hrygningarástandi.  Ljóst er að verulegt 

tækifæri eru í sölu á þessum árstíma og getur þessi atvinnugrein aukið atvinnu og 
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gjaldeyristekjur ef skipulega og markvisst verður unnið að framþróun greinarinnar. Þar verða 

allir að koma að ræktendur, vísindamenn, embættismenn og ekki síst opinberir sjóðir og 

fjárfestar.   

Í þessu verkefni var lagt mat á hagkvæmni þriggja meginþátta; (1) flutningi kræklings frá 

ræktenda til pökkunarstöðvar og frá pökkunarstöð til kaupenda erlendis. Hér var lagt mat á 

hagkvæmustu staðsetningu pökkunarstöðvar. (2). Arðsemi þess að allir  ræktendur á 

Vestfjörðum myndu standa sameiginlega að pökkunarstöð og sölu á krækling til kaupanda í 

Evrópu. (3) Lagt er mat á virðisauka milli unnins og fersks kræklings. 

Meginforsenda fyrir viðskiptaáætlunina er framleiðsla frá fimm ræktendum á Vestfjöðrum 

næstu 5-10 árin. Þessi fyrirtæki  áætla að framleiða 1.644 tonn árið 2015 og 3660 tonn árið 

2020 (viðauki 20). Önnur mikilvæg forsenda viðskiptaáætlunar var mat á bestu staðsetningu 

pökkunarstöðvar. Við mat á bestu staðsetningu fyrir pökkunarstöð, m.t.t. rekstrarhagkvæmni 

og flutnings var talið mikilvægt að taka tilliti til þess að ræktendur frá öðrum landsvæðum 

hefðu möguleika á að kaupa þjónustu frá pökkunarstöðinni til að styrkja rekstrarforsendur enn 

frekar. Niðurstöður frá þessu mati var að hagkvæmasta staðsetning á pökkunarstöð væri 

Búðardalur. Kostur við þessa staðsetningu er að Búðardalur er miðsvæðis gagnvart 

ræktendum á Snæfellsnesi og Norðurlandi Vestra ef horft er til framtíðar samvinnu 

kræklingaræktenda á þessu svæði. Þriðja mikilvæga forsenda fyrir þessa viðskiptaáætlun er 

niðurstaða frá markaðsgreiningu, kaupendur, afurð og söluverð. Markaðsgreining sýnir að 

Holland er það land sem íslenskir ræktendur ættu að leita samstarfs við þegar kemur að 

smásöludreifingu á kræklingi. Holland hefur um aldir gengt hlutverki dreifingarmiðstöðvar 

fyrir sjávarfang frá öðrum Evrópulöndum. Í bænum Yerseke eru staðsettar margar 

uppfrískunnar og pökkunarstöðvar á kræklingi. Sambærilega þjónustu er ekki að finna í 

öðrum Evrópulöndum. Innlend framleiðsla í Hollandi hefur dregist mikið saman síðustu ár 

svo Hollendingar hafa þurft að treysta meira á innflutning á kræklingi til að viðhalda 

markaðsstöðu sinni sem hefur leitt til hærra innflutningsverð á kræklingi. Í viðauka 8 má sjá 

hvernig innflutnings og útflutnings magn ásamt verðmæti síðustu 17 árin hafa þróast i 

Hollandi. Hollendingar hafa fjárfest mikið í kræklingarækt í Þýskalandi, Danmörk, Írlandi 

o.fl. Íslenskir kræklingaræktendur þurfa að fara varlega í að hleypa Hollendingum inn í sinn 

rekstur því dæmin sína að þar sem þeir hafa komið inn með fjármagn hafa þeir yfirtekið 

ræktendur og náð allri stjórn á ræktunarfyrirtækjum.  

Markaðsathugun sýnir að ræktendur á Vestfjörðum eigi að einbeita sér að því að flytja út 

ferskan og óunninn krækling á föstu verði til kaupenda. Söluverð sem stuðst var við í 
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viðskiptaáætlun var 1,47 Euro pr kg. Þyngd er miðuð við hreinsaða ópakkaða lifandi skel eins 

og hún er vigtuð út úr verksmiðju í Yerseke. 

Hagkvæmni fyrir rekstri pökkunarstöðvar í Búðardal sýnir að ef áætlanir um 

framleiðsluaukningu á Vestfjörðum standast þá þarf að hefja byggingu stöðvarinnar árið 

2014. ÍK þarf að fjármagna sig með lánsfé og hlutfjáraukningu næstu þrjú árin vegna 

tækjakaupa vegna uppskeru og flutnings um 34.0 milljónir árið 2011 – 2012 og vegna 

pökkunarstöðvar 22,0 milljónir árið 2013 og hlutafjáraukningu um 60,0 milljónir til að styrkja 

eigin fjár grunninn árið 2013. Ef áætlanir um framleiðslumagn ganga eftir er áætlað að 

fyrirtækið skili hagnaði árið 2015 uppá 12,3 milljónir samkvæmt núllpunktsgreiningu (töflu 

6).  

Niðurstöður sýna að kostnaður vegna flutnings á lifandi kræklingi er hár. Það skýrist af því 

að lifandi skel er rúmfrek, vegalengdir eru miklar og oft um lélega vegi að fara (erfitt að fá 

góð tilboð frá flutningsaðilum). Ef ræktendur á Vestfjörðum standa saman að flutningum er 

hægt að ná fram hagkvæmni með samnýtingu á farartækjum og öðrum búnaði sem þarf við 

uppskeru. Öryggi í flutningum er háð árstíðum og getur veðurfar haft mikil áhrif á flutninga.  

Því þarf pökkunarstöðin að geta haldið skel lifandi í 2-4 vikur til að tryggja 

afhendingaröryggi.  

Meðan framleiðslan er ennþá lítil á Íslandi liggja tækifæri hjá Íslenskum ræktendum í að 

flytja út krækling sem hrávöru í vinnslustöðvar í Evrópu. Hrávara er skilgeind sem kræklingur 

beint upp úr sjó, óhreinsaður í klösum, komin í fiskkör eða stórsekki. Skýrsluhöfundur tók 

þátt í að gera tilraunir með geymsluþol og líftíma kræklings með tilliti til flutnings í 

stórsekkjum á erlendan markað og sú tilraun gaf góða raun og glæddi vonir og áhuga 

skýrsluhöfundar verulega á að þessi aðferð væri raunhæfur kostur fyrir Íslenska 

kræklingaræktendur. Í kafla 5.2 má sjá rannsóknina í heild sinni.  

Útflutningur á lifandi kræklingi er eingöngu mögulegur með því að kræklingurinn er settur 

í ferskan sírennandi sjó þegar hann er komin til meginlands Evrópu. Uppfrískaður kræklingur 

heldur þannig lágmarks hillutíma og er orðinn samkeppnisfær við krækling frá öðrum 

löndum. 

Aldrei hefur áður verið gerð hagkvæmnisúttekt á sölu á ferskum óunnum kræklingi í 

stórsekkjum svo vitað sé. Áður hafa verið gerðar viðskiptaáætlanir fyrir fullvinnslu á 

kræklingi (Magnús Gehringer, 2004),  en ekki er raunhæft að bera þessa rannsóknir saman þar 

sem efnahagsumhverfið, ræktunar- og flutningstækni hefur gjörbreyst frá því að þessar 

rannsóknir voru gerðar.  
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Eitt stærsta og mikilvægasta atriði að mati skýrsluhöfundar er að kræklingræktendur standi 

saman og sameini krafta sína í uppbyggingu kræklingavinnslu á Vestfjörðum og komi fram 

sem ein heild gagnvart kaupanda. Íslenskur kræklingur ehf er kjörinn vettfangur til þess verks.  

Mikilvægt er að haldið sé áfram að byggja upp þekkingu og færni við kræklingaræktunar á 

Íslandi svo hægt verði að koma á fót öflugum kræklingaiðnaði. Til þess þarf þolinmótt 

fjármagn. Mikilvægt er að ríkisvaldið fylgi eftir þeim ábendingum sem komu fram í skýrslu 

frá starfshópi um kræklingarækt sem fram komu í skýrslu sumarið 2009 (Kræklinganefnd, 

2008). Nýlega staðfest lög eru jákvætt skref fram á við, en nauðsynlegt er að rannsókna- og 

eftirlitstofnunum verið gert kleift að styðja við nýja atvinnugrein eins og fram kemur í skýrslu 

kræklinganefndar.  
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15  Lokaorð 

Hugmyndin að verkefninu varð til eftir að höfundur hafði rætt við forsvarsmenn ÍK þar sem 

menn voru með stór áform um ræktun á Vestfjörðum á stöðum þar sem ekki hefur áður verið 

ræktaður kræklingur en menn hafa verið með tilraunaræktun sem virtist vera sóknartækifæri 

fyrir greinina.  

Við gerð verkefnisins hefur höfundur velt fyrir sér stöðu og þróun kræklingaræktunar á 

Íslandi og að hans mati eru mikil tækifæri til staðar til að byggja upp atvinnugrein í kringum 

kræklingarækt ef rétt er að staðið og með fjárhagslegum stuðningi ríkisvaldsins við sýnatökur 

og rannsóknir. 

Í upphafi var farið af stað með hugmynd um fullvinnslu á kræklingi á neytendamarkað en 

við nánari athugun var það ekki talin fýsilegur kostur þar sem ræktendur hafa ekki náð fullum 

tökum á ræktun og sölumálum en engu að síður eiga menn að stefna að því í framtíðinni.  

Þegar heildar myndin er skoðuð á ræktun og sölu á kræklingi þá er mikið um óvissu í 

ræktunarmagni og söluverði. Í verkefninu er reynt að gera nánari grein fyrir þessum þáttum 

með því að setja upp heildarferil frá ræktun til sölu afurða, gera sér grein fyrir þeim kostnaði 

sem til fellur eins hvernig sé best að standa að þessum málum og hvað þurfi til að þetta geti 

gengið. 

Það er mat höfundar að þar sem ræktendur á Vestfjörðum eru dreifðir og vegakerfið ekki 

alltaf eins og best er á kosið og flutningskostnaður hár, þá er mjög mikilvægt að ræktendur 

vinni saman varðandi þekkingaröflun á ræktun og sölumálum til að lágmarka kostnað sem 

mest og stuðla að uppbyggingu greinarinnar. Nú þegar eru fyrirtæki innan greinarinnar í 

samstarfi varðandi nýtingu búnaðar, ræktunar og sölumála og er það mikill styrkleiki sem 

ræktendur verða að viðhalda og hlúa að. Markmið ræktenda kræklings er að koma honum í 

söluferli erlendis og viðskiptaáætlunin rekur þróun markaða erlendis til að fá fram hvar 

fýsilegast væri að selja afurðina.  

Mikilvægur þáttur í samvinnu ræktenda er að sameinast um eina móttöku og pökkunarstöð 

og flutninga meðan greinin er að þróast og ná stöðuleika í framleiðslu. 

Það sem gerir þetta verkefni áhugavert er að ekki er farin hefðbundin leið um vinnslu 

sjávarfangs heldur er ákveðið að gerð tilraun með útflutning á ferskum kræklingi í gámum 

sem er nýjung og ekki verið talið möguleiki áður, með þessu móti er allur kostnaður 

lágmarkaður fyrstu árin meðan greinin er í uppbyggingu. 
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Höfundur telur að greinin eigi framtíð fyrir sér en til að hraða uppbyggingu þarf aukið 

fjármagn inn í greinina, það hefur gengið illa hingað til að fá fjárfesta þar sem áhættan er 

ennþá töluverð og menn ekki tilbúnir að taka þá áhættu. Það er spurningin hvort ekki sé 

eðlilegast að Byggðastofnun og nýsköpunarsjóðir komi meira inn í þessa grein með fjármang 

til að byrja með, ekki hvað síst þar sem sýnt hefur verið fram á að sóknarmöguleikar og 

tækifæri eru fyrir hendi og áhættta ekki eins mikil og álitin hefur verið hingað til.   
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Viðaukar 

Viðauki 1: Verð pr.kg USD á innfluttum kræklingi til Spánar 
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Viðauki 2: Inn og útflutningur milli áranna 2005 og 2006 á Spáni og þróun frá 1990 til 
2006 

 
 
 
  

Spánn 2005 2006
Innfl.magn 16.752 18.117
Innfl.verðm. 39.859 50.623
Verð pr.kg USD 2,38 2,79
Útflutt magn 28.131 39.651
Útflutt verðm. 42.673 55.491
Verð pr.kg USD 1,52 1,40 -7,74%
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Viðauki 3: Helstu viðskiptalönd Frakklands með krækling á árunum 2006 – 2007  
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Viðauki 4: Tölulegar upplýsingar um inn- og útflutning og verð og verðþróun 

 
Efsta taflan sýnir inn- og útflutningsmagn ásamt inn- og útflutningsverðmæti og verði pr.kg 
usd milli áranna 2005 – 2006. 
 
Mynd eitt sýnir innflutnings- og útflutningsverð pr.kg usd , virðisaukinn er mismunur milli 
inn- og útflutnigsverðs. 
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Viðauki 5: Töflur og myndir fyrir Belgíu 

   

Verðm 1990 49.160 1,60 Magn 1990 30.682
Verðm 2008 96.957 3,89 Magn 2008 24.940
M/vöxtur 4,08% M/vöxtur -1,21%
Fjöldi ára 17 Fjöldi ára 17
M/verðþróun 5,36% 4

96.957 24.940

2005 2006
Innflutt magn 31.105 24.940
Verðmæti 88.188 96.957
Verð pr.kg USD 2,84 3,89

-19,82%
9,94%

37,12%

Aukning / minnkunn
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Viðauki 6: Tölulegar upplýsingar um verð og verðþróun á framleiðslu í Hollandi 
tímabilið 1990 – 2008 

 

Efri taflan sýnir meðalvöxt framleiðslu, verðmætaaukningu og verðþróun pr.kg USD yfir 19 

ára tímabil eða frá 1990-2008.  

Línu- og stöplaritin sýna vöxt framleiðslu, verðmæta og verð pr.kg USD frá ári til árs. 

  

Verðm 1990 56.342 0,57 Magn 1990 98.845
Verðm 2008 92.929 2,58 Magn 2008 36.082
M/vöxtur 2,67% M/vöxtur -5,17%
Fjöldi ára 19 Fjöldi ára 19
M/verðþróun 8,27% 3
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Viðauki 7: Framleiðslu- og uppskerutímabil þjóða í Evrópu (Ranninger, 2007) 
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Viðauka 8: Tölulegar upplýsingar um inn- og útflutning og verð og verðþróun í Hollandi 
og mismunur milli innflutts og útflutts verðmætis og hlutfallsmunur 

  

Innflutt

Verðm 1990 4.411 0,28 Magn 1990 16.003 Holland 2005 2006
Verðm 2006 56.037 1,83 Magn 2006 30.610 Innf.magn 24.157 30.610
M/vöxtur 16,13% M/vöxtur 3,89% Innfl.verðm. 33.853 56.037
Fjöldi ára 17 Fjöldi ára 17 Verð pr.kg USD 1,40 1,83
M/verðþróun 11,78% 2 Útflutt.magn 57.719 48.091

56.037 30.610 Útflutt.verðm. 144.432 155.874
Verð pr.kg USD 2,50 3,24

Útflutt Framl.magn.Tonn 59.500 31.300
Verðm 1990 66.511 1,38 Magn 1990 48.234
Verðm 2006 155.874 3,24 Magn 2006 48.091
M/vöxtur 5,14% M/vöxtur -0,02%
Fjöldi ára 17 Fjöldi ára 17
M/verðþróun 37,87% 324

155.874 48.091

-47,39%
29,53%

Aukning / minnkunn
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Viðauki 9: Heildarframleiðs á kræklingi eftir heimsálfum frá árinu 2000 til 2008 
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Viðauki 10: Þróun framleiðslu, verðmæti og verðs pr.kg. USD og meðalvöxt framleiðslu, 
verðmætis og verðs pr.kg USD 

 
Efri taflan sýnir meðalvöxt framleiðslu, verðmætaaukningu og verðþróun pr.kg USD yfir 19 

ára tímabil eða frá 1990-2008.  

Línu- og stöplaritin sýna vöxt framleiðslu, verðmæta og verð pr.kg USD frá ári til árs. 

  

Verðm 1990 34.712.650 0,07 Magn 1990 495.895
Verðm 2008 124.774.520 0,26 Magn 2008 479.902
M/vöxtur 6,97% M/vöxtur -0,17%
Fjöldi ára 19 Fjöldi ára 19
M/verðþróun 7,15% 0

124.774.520 479.902
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Viðauki 11: Framleiðslu, verðmæta og m/vaxtaþróun í Chile 

 
Taflan efst sýnir meðalvöxt framleiðslu, verðmætis og verð pr.kg USD síðustu 19 ár 

Línu- og stöplaritin sýna þróun framleiðslu, verðmætaaukningu og verðs frá ári til árs. 

 
  

Verðm 1990 2.110 0,91 Magn 199 2.327
Verðm 2008 454.597 2,40 Magn 200189.331
M/vöxtur 32,68% M/vöxtu 26,05%
Fjöldi ára 19 Fjöldi ára 19
M/verðþróun 5,26% 2
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Viðauki 12: Meðalvöxtur í verðmætum og magni frá Kanada 

 

 

 
  

Verðm 1990 3.392.587 0,94 Magn 1990 3.598
Verðm 2008 25.842.942 1,29 Magn 2008 20.006
M/vöxtur 11,28% M/vöxtur 9,45%
Fjöldi ára 19 Fjöldi ára 19
M/verðþróun 1,66% 1

25.842.942 20.006
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Viðauki 13: Þróun framleiðslu og verðmætis frá Kanada 
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Viðauki 14: Útflutningsverðmæti kræklings frá Írlandi (Ranninger, Shellfish Market 
Comment Annual Review, 2009)  

 
 
 
  

Change Change
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007/2008 2008/2009

France 55.015.500 51.228.720 44.433.340 34,15% 35,67% 39,53% -6,88% -13,26%
Spain 34.304.130 29.935.320 22.164.910 21,29% 20,84% 19,72% -12,74% -25,96%
Italy 18.845.710 13.689.340 13.208.930 11,70% 9,53% 11,75% -27,36% -3,51%
Kingdom 21.571.260 21.303.260 9.883.140 13,39% 14,83% 8,79% -1,24% -53,61%
Netherlands 13.218.880 6.933.470 6.684.370 8,21% 4,83% 5,95% -47,55% -3,59%
Korea 3.486.790 5.389.890 4.996.760 2,16% 3,75% 4,45% 54,58% -7,29%
Sweden 4.198.940 2.718.240 2.645.080 2,61% 1,89% 2,35% -35,26% -2,69%
Portugal 1.175.630 3.069.080 2.368.240 0,73% 2,14% 2,11% 161,06% -22,84%
Germany 1.765.000 1.225.440 1.777.790 1,10% 0,85% 1,58% -30,57% 45,07%
Japan 44.950 289.040 1.589.530 0,03% 0,20% 1,41% 543,03% 449,93%
Others 7.474.520 7.844.080 2.654.210 4,64% 5,46% 2,36% 4,94% -66,16%
World 161.101.310 143.625.880 112.406.300 1,00 1,00 1,00 -10,85% -21,74%

European Union Euros % Share

Ireland Export Statistics  UDG: Shellfish (Group)
Year ending: August
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Viðauki 15: Þróun framleiðslu, verðmæti og verðs pr.kg. USD og meðalvöxt framleiðslu, 
verðmætis og verðs pr.kg USD á nýja Sjálandi 

 

Efri taflan sýnir meðalvöxt framleiðslu, verðmætaaukningu og verðþróun pr.kg USD yfir 19 

ára tímabil eða frá 1990-2008.  

Línu- og stöplaritin sýna vöxt framleiðslu, verðmæta og verð pr.kg USD frá ári til árs. 

Verðm 1990 8.596 0,36 Magn 1990 24.000
Verðm 2008 307.574 3,07 Magn 2008 100.100
M/vöxtur 20,72% M/vöxtur 7,81%
Fjöldi ára 19 Fjöldi ára 19
M/verðþróun 11,97% 3
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Viðauki 16: Útreikningur á staðsetningu vinnslu með tilliti til flutningskostnaðar milli 
ræktenda og vinnslu einnig milli vinnslu og útflutnings 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vinnsla Til
Ræktendur Ísafj Patró Króksfjarðarne Sandg Búðadal Fasturk R Capacity

Tálknfj 13,50$                     13,50$          13,50$          13,50$       13,50$       1.000.000$   300.000 
Patró 13,50$                     13,50$          13,50$          13,50$       13,50$       1.000.000$   300.000 

Frá Súðavík 10,50$                     13,50$          10,50$          10,50$       10,50$       1.000.000$   1.200.000 
Steingrfj 10,50$                     13,50$          9,75$            9,75$         9,75$         1.000.000$   300.000 

0 
Alls 2.100.000

Til
Viðskiptavinur

Vinnsla Holland Fasturk V
Ísafj 38,40$                     1.500.000$       

Frá Patró 41,40$                     1.500.000$       
Króksfjarðanes 37,65$                     1.500.000$       
Sandg 37,90$                     1.500.000$       
Búðardalur 37,65$                     1.500.000$       

Ákvörðun um flutning frá Ræktendum Ákvörð um flutn frá Vinnslu
Tálknfj 1,0 Ísafj 0,0
Patró 1,0 Patró 0,0

Súðavík 1,0 Króksfj.nes 0,0
Steingrfj 1,0 Sandg 0,0

Búðadalur 1,0

Ræktendur Ísafj Patró Króksfj.nes Sandg Búðadal Flutt út Capacity
Tálknfj 0 0 0 0 300.000 300.000 <= 300.000 
Patró 0 0 0 0 300.000 300.000 <= 300.000 

Súðavík 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 <= 1.200.000 
Steingrfj 0 0 0 0 300.000 300.000 <= 300.000 

Flutt inn 0 0 0 0 2.100.000
= = = = =

Flutt út custom 0 0 0 0 2.100.000

Flutt
Viðskiptavinur

Vinnsla Holland Flutt út Efri mörk
Ísafj 0 0 <= 0
Patró 0 0 <= 0
Króksfj.nes 0 0 <= 0
Sandg 0 0 <= 0
Búðadalur 2.100.000 2.100.000 <= 2.100.000
Flutt út 2.100.000

=
Skylirði 2.100.000

Kostnaður
R to V 23.625.000 21,84%
V to Ú 79.070.670 73,08%
Fixet R 4.000.000 3,70%
Fixer V 1.500.000 1,39%

Total 108.195.670$           

Vinnsla

1. Hvar á að staðsetja vinnslu
2. Flutningsmagn frá ræktenda til vinnslu
4. Flutningur frá vinnslu tíl viðskiptavina
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Frammhald á Viðauki 16  

  

Framleiðslumagn í kg

Ísafj Patró Króksfjarðarnes Sandg Búðadalur
Tálknfj 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Patró 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Súðavík 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Steingrfj 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Viðskiptaaðilar
Holland

Ísafj 38,40
Patró 41,40
Króksfj.nes 37,65
Sandg 37,90
Búðardalur 37,65

Tonn 20.000
Reykjavík Holland Pr. 40 gám 558.054

pr. Kg 27,90

40 fet gámur innanlands 20.000 Km Pr.km Pr.kg
Isafjörður - Reykjavík 210.000 431 732 10,5
Tálknafjörður - Reykjavík 270.000 397 985 13,5
Drangsnes - Reykjavík 195.000 271 786 9,75

Averag 366 834 11,25

Vegalengdir km

Ísafj Patró Króksfjarðarnes Sandg Búðardalur
Tálknfj 162 16 228 458 274
Patró 178 0 202 442 248

Súðavík 15 193 242 490 287
Steingrfj 225 236 34 249 80

Flutningskostn pr.kg
Flutn.kost pr.kg

Ísafj Patró Króksfjarðarnes Sandg Búðadalur
Tálknfj 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
Patró 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50

Súðavík 10,50 13,50 10,50 10,50 10,50
Steingrfj 10,50 13,50 9,75 9,75 9,75

20 fet 40 fet
10.000 20.000

Reykjvík - Holland 558.054 27,90
Reykjvík - Holland 456.953 45,70
Isafjörður - Reykjavík 210.000 21,00 10,50
Tálknafjörður - Reykjavík 270.000 27,00 13,50
Drangsnes - Reykjavík 195.000 19,50 9,75

Tálknafj - Holland 72,70 41,40
Ísafj. - Holland 66,70 38,40
Drangsn. - Holland 65,20 37,65

Ræ
kt

en
du

r

Kostn. Pr . Gám

Vinnslur
Ræ

kt
en

du
r
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r
Vi

nn
sl
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Vinnslur

Vinnslur
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Viðauki 17: Þriggja ára meðalverð á ferskum krækling á markaði í Yerseke í Hollandi 
2007 - 2010  
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Viðauki 18: Útreikningur á núllpunktsgreiningu fyrir vinnslu og útflutning á ferskum 
kræklingi til Hollands 

 
 
Eins og sjá má á þessari mynd þá nær reksturinn jafnvægi árið 2015 
  

Núllpunkts greining ferskur kræklingur
EUR/ISK 150
Ein.verð fersk 1,47

Ein.verð frosin 0,00

Tekjur Sala pr.kg 221
Magn Tonn 2.000
Heildar sala 441.000

Breytilegur kostnaður
Sölukostnaður 1
Hráefniskaup 150
Flutningskostnaður Rvk-Holl 37,65
Umbúðir I 1,2
Umbúðir II 0
Fluttkostn frá rækt til vinnslu 13,0

Breytilegur kostnaður BEK 203
Heildar BEK 405.700

Framlegð 18
Heildar framlegð 35.300

Fastur kostnaður
Laun og tengdgj 10.049
Leiga húsnæði 3.600
Rekstur húsnæðis 1.800
Skrifstofu og annar kostnaður 865
Ófyrirséð kostnaður 20% 3.263

Fastur kostnaður FK 19.577

Hagnaður /(Tap) 15.723

Núllpunktur 1109

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sölumagn 60 198 494 936 1.644 2.316 2.808 3.132 4.396
Söluverð pr.kg 221 221 221 221 221 221 221 221 221
Fastur kostnaður 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577 19.577
Breytilegurkostnaður 12.171 40.164 100.208 189.868 333.485 469.801 569.603 635.326 891.729
Heildarkostnaður 31.748 59.742 119.785 209.445 353.063 489.378 589.180 654.904 911.306
Heildarsölutekjur 13.230 43.659 108.927 206.388 362.502 510.678 619.164 690.606 969.318
Hagnaður / tap -18.518 -16.083 -10.858 -3.057 9.439 21.300 29.984 35.702 58.012
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 Framhald viðauka 18 
 

 
 
Hér er myndrænt form á núllpunktsgreiningu, einnig er hægt að sjá hér hvernig fastur og 
breytilegur kostnaður skiptist. 
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Viðauki 19: Hér má sjá breytingar í tekjuáætlun miðað við fimm mismunandi 
gengisþróanir EUR, einnig væntanlegt verð til ræktenda. 

 
 
 
 
  

Gengi 150,0
Verð ferskur kræklingur (EUR) 1,47
Verð ferskur kræklingur (EUR) 1,47

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fersk Þús kg 198 494 936 1.644 2.316 2.808 3.132
Fersk Þús kg 0 0 0 0 0

130,00 kr. 25.740 64.220 121.680 213.720 301.080 365.040 407.160
135,00 kr. 26.730 66.690 126.360 221.940 312.660 379.080 422.820
140,00 kr. 27.720 69.160 131.040 230.160 324.240 393.120 438.480
145,00 kr. 28.710 71.630 135.720 238.380 335.820 407.160 454.140

Verð til ræktenda 150,00 kr. 29.700 74.100 140.400 246.600 347.400 421.200 469.800
155,00 kr. 30.690 76.570 145.080 254.820 358.980 435.240 485.460
160,00 kr. 31.680 79.040 149.760 263.040 370.560 449.280 501.120
165,00 kr. 32.670 81.510 154.440 271.260 382.140 463.320 516.780
170,00 kr. 33.660 83.980 159.120 279.480 393.720 477.360 532.440
175,00 kr. 34.650 86.450 163.800 287.700 405.300 491.400 548.100
180,00 kr. 35.640 88.920 168.480 295.920 416.880 505.440 563.760
185,00 kr. 36.630 91.390 173.160 304.140 428.460 519.480 579.420
190,00 kr. 37.620 93.860 177.840 312.360 440.040 533.520 595.080
195,00 kr. 38.610 96.330 182.520 320.580 451.620 547.560 610.740
200,00 kr. 39.600 98.800 187.200 328.800 463.200 561.600 626.400
205,00 kr. 40.590 101.270 191.880 337.020 474.780 575.640 642.060
210,00 kr. 41.580 103.740 196.560 345.240 486.360 589.680 657.720

120,00 176,40 kr. 34.927 87.142 165.110 290.002 408.542 495.331 552.485
135,00 198,45 kr. 39.293 98.034 185.749 326.252 459.610 557.248 621.545

Verð til IK ehf m/EUR 1,47 150,00 220,50 kr. 43.659 108.927 206.388 362.502 510.678 619.164 690.606
165,00 242,55 kr. 48.025 119.820 227.027 398.752 561.746 681.080 759.667
180,00 264,60 kr. 52.391 130.712 247.666 435.002 612.814 742.997 828.727

240,00 kr. 47.520 118.560 224.640 394.560 555.840 673.920 751.680
245,00 kr. 48.510 121.030 229.320 402.780 567.420 687.960 767.340
250,00 kr. 49.500 123.500 234.000 411.000 579.000 702.000 783.000
255,00 kr. 50.490 125.970 238.680 419.220 590.580 716.040 798.660
260,00 kr. 51.480 128.440 243.360 427.440 602.160 730.080 814.320
265,00 kr. 52.470 130.910 248.040 435.660 613.740 744.120 829.980
270,00 kr. 53.460 133.380 252.720 443.880 625.320 758.160 845.640
275,00 kr. 54.450 135.850 257.400 452.100 636.900 772.200 861.300
280,00 kr. 55.440 138.320 262.080 460.320 648.480 786.240 876.960
285,00 kr. 56.430 140.790 266.760 468.540 660.060 800.280 892.620
290,00 kr. 57.420 143.260 271.440 476.760 671.640 814.320 908.280
295,00 kr. 58.410 145.730 276.120 484.980 683.220 828.360 923.940
300,00 kr. 59.400 148.200 280.800 493.200 694.800 842.400 939.600
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Viðauki 20: Framleiðslumarkmið frá 2010 til 2018 

 
 
 

Framleiðslumarkmið 2010 - 2018

Uppskorin smáskel (metrar)
Nesskel ehf Nýskel ehf Skelfiskur ehf ST2 ehf Vesturskel Samtals

2010 0 2.000 0 7000 7.500 16.500
2011 0 6.000 1.200 9.000 25.000 41.200
2012 0 12.000 2.000 14.000 50.000 78.000
2013 12.000 18.000 3.000 18.000 86.000 137.000
2014 16.000 24.000 5.000 28.000 120.000 193.000
2015 20.000 36.000 10.000 38.000 130.000 234.000
2016 20.000 48.000 15.000 48.000 130.000 261.000
2017 20.000 60.000 15.000 58.000 130.000 283.000
2018 20.000 72.000 15.000 68.000 130.000 305.000

Útsokkað magn (metrar) 2
Nesskel ehf Nýskel ehf Skelfiskur ehf ST2 ehf Vesturskel Samtals

2010 0 4.000 0 14.000 15.000
2011 0 12.000 2.400 18.000 50.000 82.400
2012 0 24.000 4.000 28.000 100.000 156.000
2013 24.000 36.000 6.000 36.000 172.000 274.000
2014 32.000 48.000 10.000 56.000 240.000 386.000
2015 40.000 72.000 20.000 76.000 260.000 468.000
2016 40.000 96.000 30.000 96.000 260.000 522.000
2017 40.000 120.000 30.000 116.000 260.000 566.000
2018 40.000 144.000 30.000 136.000 260.000 610.000
2019

Framleiðsla Vestfjörðum (tonn) Áætlað 6 kg.pr.m 6

Uppskera Króksfjörður Tálknafjörður Patreksfjörður Steingrímsfjörður Álftafjörður
Nesskel ehf Nýskel ehf Skelfiskur ehf ST2 ehf Vesturskel ehf Samtals (tonn)

2010 0
2011 50 10 60
2012 0 24 0 84 90 198
2013 0 72 14 108 300 494
2014 0 144 24 168 600 936
2015 144 216 36 216 1032 1.644
2016 192 288 60 336 1440 2.316
2017 240 432 120 456 1560 2.808
2018 240 576 180 576 1560 3.132
2019 240 720 180 696 1560 3.396
2020 240 864 180 816 1560 3.660
2021 4.319
2022 5.096
2023 6.013
2024 7.096
2025 8.373
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