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Abstract 

This thesis is about the business environment and the internal environment of 

the fish processing company, Íslenskt sjávarfang.  The process of this thesis is 

based on the methodology of prescriptive strategy.   

Analysis of the business environment revealed several threats for the company.  

Most important where the following: reduction in fish consumption, low price 

of substitute products, growing bargaining power of main buyer’s and 

downtrend in supply of raw fish.  The analysis also revealed several 

opportunities for the company.  For example, increased consumption in 

precooked food, production relating fish farming and new market niches. 

At the moment Íslenskt sjávarfang doses not have a strong strategic position.  

The company’s main weakness is bad financial position and shortage of good 

management.  On the other hand its main strength is its employees and 

equipment.  Improved relationship with Samherji will undoubtedly strengthen 

Íslenskt sjávarfang in the future.     

Overall the company must improve its management and revise its strategy.  In 

addition it is necessary to simplify the production and to improve procurement 

of raw material.  There are several strategic options that Íslenskt sjávarfang can 

choose from, but it is clear that the company is in no position to engage in any 

kind of experimentation.   

Given that the company improves and simplify its present production and makes 

other essential changes, Íslenskt sjávarfang should be able to return acceptable 

profit.   

 

Keywords:  

• Corporate strategy  

• Fish processing 
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• Domestic market    
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Úrdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um ytra umhverfi og innra starf fiskvinnslufyrirtækisins 

Íslenskt Sjávarfang í Hrísey.  Ritgerðin er byggð upp eftir ákveðinni 

aðferðafræði sem kennd er við hefðbundna stefnumótun.   

Ytri greining leiddi í ljós ýmsar ógnanir.  Þær helstu eru; minnkandi fiskneysla, 

lágt verð á staðkvæmdarvörum, minna framboð fisks á fiskmörkuðum og 

vaxandi samningsstyrkur stærstu kaupenda.  Ýmis tækifæri eru fyrir hendi innan 

atvinnugreinarinar og má þar helst nefna aukna neyslu á forelduðum mat, 

vinnslu tengdri fiskeldi og sókn á nýja markaðshluta.   

Íslenskt sjávarfang er að mörgu leyti illa statt fyrirtæki, t.a.m. er fjárhagsstaðan 

slæm og mikið hefur skort á skipulag í rekstri félagsins.  Helstu styrkleikar ÍS 

liggja í mannauð og framleiðslutækjum.  Aukið samstarf við Samherja á eflaust 

eftir að styrkja félagið til framtíðar.   

Almennt séð þarf félagið að bæta skipulag og áætlanagerð, en auk þess þarf að 

standa betur að hráefnisinnkaupum og einfalda vinnsluna.  Ýmsir valkostir eru í 

stöðunni fyrir Íslenskt sjávarfang, en ljóst er að fyrirtækið hefur enga burði til 

að standa í tilraunastarfsemi.     

Útbúið var rekstrarlíkan sem byggir að mestu á rauntölum úr rekstri Íslensks 

sjávarfangs.  Að því gefnu að forsendur líkansins séu réttar, ætti fyrirtækið að 

geta skilað jákvæðri rekstrarniðurstöðu.       

 

Lykilorð:  

• Stefnumótun 

• Fiskvinnsla 

• Íslenskt sjávarfang  

• Innanlandsmarkaður 
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1 Inngangur  

Rekstur allra fyrirtækja er háður breytingum í ytra umhverfi þeirra og óvissa 

ríkir alla jafnan um hvað framtíðin ber í skauti sér.  Framsæknum stjórnendum 

ætti því að vera ljóst að til að ná árangri í rekstri er mikilvægt að horfa til 

framtíðar.  Aðeins þannig verða ný tækifæri greind og áhrif vegna yfirvofandi 

ógnanna frá umhverfinu lágmörkuð.  Stefnumótun gengur út á það að samræma 

innri getu fyrirtækisins þeim ógnunum og tækifærum sem í umhverfinu leynast.   

Íslenskt sjávarfang ehf. er þriggja ára gamalt fiskvinnslufyrirtæki með aðsetur 

Hrísey.  Megin starfsemi fyrirtækisins hefur frá upphafi verið framleiðsla á 

margskonar fiskmeti fyrir innanlandsmarkað auk lítils háttar útflutnings.  

Rekstur fyrirtækisins hefur alla tíð verið þungur og var síðasta rekstrarár það 

erfiðast hingað til.   

Í þessu verkefni er aðferðum stefnumótunar beitt til að greina ytra umhverfi og 

innra starf Íslenskt sjávarfang ehf. í Hrísey.  Niðurstaða greiningarinnar er síðan 

notuð til að vísa á leiðir sem gætu skilað eigendum Íslensks sjávarfangs 

ásættanlegum arði.  

 

Rannsóknaspurningin er: Hver er staða Íslensks sjávarfangs og hvernig er 

hægt að nýta þau tækifæri sem bjóðast,  eigendum félagsins til hagsbóta? 
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2 Aðferðafræði 

Sú aðferðafræði sem beitt er í verkefninu óspart sótt í þau fræði sem 

stefnumótun byggir á.  Hér verður því gerð grein fyrir þeim einstöku þáttum 

stefnumótunarfræðanna sem verkefnið nær til.     

2.1 Almennt um stefnumótun 

Stefnumótun fjallar um það, hvernig móta skuli framtíðarsýn og stefnu 

fyrirtækis, hvernig megi setja því langtímamarkmið og hvaða leið skuli valin til 

að ná þeim markmiðum við óvissar og sífellt breytilegar aðstæður.  

Framtíðarsýn og stefnumótun eru hjálpargögn stjórnenda fyrirtækis til að 

auðvelda þeim stjórnunina og sjá lengra fram í tímann, velja stefnu og móta 

framkvæmd hennar til að ná tilætluðum árangri eða settum markmiðum.1

Fyrir hagnaðardrifin fyrirtæki er meginmarkmið stefnumótunar að tryggja 

hagnað og velferð þess til framtíðar.2

2.2 Hlutverk og markmið 

Í upphafi stefnumótunar er mikilvægt að skilgreina hlutverk (e. mission)

fyrirtækisins, m.ö.o. í hvaða viðskiptum ætlar fyrirtækið að vera í framtíðinni.  

Stundum er hlutverk fyrirtækisins kallað tilgangur.3 Þessi skilgreining er 

undirstaða þeirrar vinnu sem er framundan.  Góð hlutverkaskrá innheldur bæði 

viðskiptastefnu og fyrirtækjamenningu fyrirtækisins.4

Það eru tvær nauðsynlegar spurningar sem stjórnendur þurfa að spyrja þegar 

skilgreina á hlutverk fyrirtækisins.  Hvar á að keppa og hvernig á að keppa?  

Með því að svara þessum spurningum er búið að skilgreina viðskiptavettvang 

fyrirtækisins og þar með viðskiptavini og keppinauta.5 Góð skilgreining á að 

vera einstök fyrir fyrirtækið og nægilega þröng til þess að afmarka 

 

1 Þorkell Sigurlaugsson (1990), bls 15 
2 Markland og fleiri (2000), bls 81 
3 Þorkell Sigurlaugsson (1990), bls 49 
4 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 3 
5 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 3 
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raunverulegan samkeppnisgrundvöll fyrirtækisins.  En samt ekki það þröng að 

fyrirtækið missi af vaxtartækifærum.6

Eftir að hafa skilgreint hlutverk fyrirtækis á það að geta haldist óbreytt um 

árabil, nema einhverjar mikilsverðar breytingar eigi sér stað í rekstri eða 

umhverfi fyrirtækisins.  Mikilvægt er að endurskoða hlutverk fyrirtækisins í 

hvert sinn sem unnið er að stefnumarkandi áætlun.7

2.2.1 Markmið 

Þegar fyrirtækið er búið að ákveða í hvaða viðskiptum það ætlar að vera í 

framtíðinni er næsta skref að setja ákveðin markmið til að stefna að.  Án 

ákveðinnar markmiðasetningar er hætt við því að hlutverkaskráin verði aldrei 

annað en orðin tóm.8

Markmið sem fyrirtæki setja sér geta verið af tvennum toga, annars vegar 

fjárhagsleg og hins vegar stefnubundin.  Sem dæmi um fjárhagsleg markmið má 

nefna auknar tekjur og aukinn arð.  Stefnubundin markmið geta hinsvegar 

komið inn á marga þætti t.d. að auka markaðshlutdeild, að auka gæði vöru og 

bæta fyrirtækjamenningu.9

Rétt er að hafa aðalmarkmiðin fá, annars er hætta á að athyglin dreifist og 

árangurinn verði ómarkviss.10 Ef markmiðin eiga að vera leiðarljós í rekstri 

fyrirtækisins er nauðsynlegt að markmiðin séu gefin upp í mælanlegum 

stærðum og hafi ákveðin tímaramma.11 

2.3 Greining 

Við stefnumótun er nauðsynlegt að afla upplýsinga um umhverfi og innviði þess 

fyrirtækis sem um ræðir.  Með því að greina upplýsingarnar má finna út hvaða 

þættir hafa áhrif á rekstur fyrirtækisins og möguleika þess í framtíðinni.  Oftast 

er þessari vinnu skipt upp í ytri- og innri greiningu , eða svokallaða SVÓT 

greiningu.   
 

6 Thompson og Strickland (2001), bls 36 
7 Þorkell Sigurlaugsson (1990), bls 63 
8 Thompson og Strickland (2001), bls 42 
9 Thompson og Strickland (2001), bls 42 
10 Þorkell Sigurlaugsson (1990), bls 121 
11 Thompson og Strickland (2001), bls 42 
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2.3.1 Ytri greining 

Áður en hægt er að hefja greiningu verður að liggja fyrir í hvaða atvinnugrein 

fyrirtækið starfar, því atvinnugreinar eru mjög mismunandi hvað varðar 

hagræna eiginleika, samkeppnisaðstæður og hagnaðarvon.  Skilgreining á 

hugtakinu atvinnugrein er hópur fyrirtækja sem framleiða vörur með svo marga 

áþekka eiginleika að þau keppa um sömu kaupendur.12 

Ytra umhverfi allra fyrirtækja má skipta í tvennt.  Annars vegar er það ysta 

umhverfi (e. macroenvironment) atvinnugreinar og hins vegar nær umhverfi 

atvinnugreinarinnar (e. Immediate industry and competitive environment).13 

2.3.1.1 Ysta umhverfi 

Í ysta umhverfinu er: hagkerfið, stjórnmál, lög, tækni og aðrir þjóðfélagslegir 

þættir.  Flestir þessara þátta eru þess eðlis að einstakt fyrirtæki hefur lítil sem 

enginn áhrif á þá, en stór fyrirtæki og samtök hagsmunaaðila geta þó sumstaðar 

haft áhrif.  Mikilvægt er að tekið sé mið af formgerð atvinnugreinarinnar þegar 

þessi greining er unnin og efnistök miðuð að því.14 Til að greina ysta umhverfi 

atvinnugreinarinnar er hér notuð svokölluð PEST greining og metnir þeir þættir 

sem mest áhrif hafa á atvinnugreinina og fyrirtæki innan hennar.  PEST, sem er 

skammstöfun á ensku orðunum Political, Economic, Socio-cultural og 

Technological getur verið góður upphafspunktur í greiningu á umhverfi 

fyrirtækis.  Til þess að greiningin skili því sem til er ætlast er nauðsynlegt að 

greina þá þætti ofantalinna þátta sem skipta raunverulegu máli fyrir fyrirtækið 

og fjalla ítarlega um þá en sleppa öðrum.15 

2.3.1.2 Nær umhverfi atvinnugreinar 

Nauðsynlegt er að skoða atvinnugreinina sjálfa í nærmynd til að skilja betur 

hegðun og eðli hennar.  Í þessum hluta greiningarinnar eru kaupendur, 

keppinautar og birgjar teknir til nánari skoðunar.16 Fimm krafta líkan Porters 

verður hér grunnur greiningarinnar.  En auk þess verður bætt inn nokkrum 

 

12 Thompson og Strickland (2001), bls 77 
13 Thompson og Strickland (2001), bls 75 
14 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 15 
15 Lynch (2000), bls 109-111 
16 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 15 
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þáttum sem eru nauðsynlegir en líkanið nær ekki til.  Fimm krafta líkaninu 

(mynd 2-1) er ætlað að greina þá þætti sem skapa samkeppnisumhverfi 

atvinnugreinar:   

Nýir keppinautarNýir keppinautar

Staðkvæmdar-
vörur

Staðkvæmdar-
vörur

KaupendurKaupendurBirgjarBirgjar
Samkeppni milli 
fyrirtækja innan 
atvinnugreinar

Samkeppni milli 
fyrirtækja innan 
atvinnugreinar

Mynd 2-1: Líkan Porters um samkeppniskraftana fimm (Heimild: Porter, 1985)

2.3.1.2.1 Samningsstyrkur birgja 

Nær öll fyrirtæki hafa birgja sem sjá þeim fyrir hráefni eða þjónustu sem 

notaðar eru til að framleiða afurð fyrirtækisins, vöru eða þjónustu.  Líta má á 

birgja sem ógnun þegar þeir geta þvingað upp verð aðfanga eða minnkað gæði 

þeirra.17 

Porter heldur því fram að styrkur birgja sé meiri við eftirtaldar aðstæður: 

• Birgjar eru fáir. Það þýðir að erfitt getur verið að leita til annars birgja 

• Sérhæfni aðfanga frá birgjum er mikið. Samningsstyrkur birgja er meiri, 

sérstaklega ef aðföngin er mikilvægt hráefni í framleiðsluvöru eða 

þjónustu fyrirtækisins t.d. m.t.t. gæða 

• Viðskipti við birgja myndar stóran hluta af heildarkostnaði fyrirtækisins. 

Öll hækkun á verði myndu draga úr hagnaðarvon fyrirtækisins nema að 

það gæti velt kostnaðaraukningunni yfir á kaupendur 

17 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 22 
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• Ef birgjar geta tekið til sín hluta af virðisaukandi framleiðslu 

fyrirtækisins. Það kemur fyrir að birgjar hafi styrk til þess að færa sig 

framar í virðiskeðjunni og taka til sín hluta af virðisauka fyrirtækisins.18 

2.3.1.2.2 Samningsstyrkur kaupenda 

Viðskiptavini má líta á sem ógnun í þeim skilningi að þeir geta þrýst niður verði 

vörunnar eða gert kröfu til aukinna gæða eða þjónustu án þess að verð hækki.19 

Kaupendur hafa meiri samningsstyrk við eftirtaldar aðstæður: 

• Kaupendur eru fáir. Þar sem fáir valkostir eru í stöðunni neyðist 

fyrirtækið jafnvel að semja við kaupendur á lakari kjörum en ella 

• Skiptikostnaður kaupenda er lágur. Þetta á við ef kaupendur geta skipt 

vörum fyrirtækisins auðveldlega út fyrir vörur annarra framleiðenda eða 

jafnvel uppfyllt þörfina með staðkvæmdarvörum 

• Kaupendur hafa möguleika á því að teygja sig neðar í virðiskeðjuna.  

Rétt eins og kom fram hér fyrir ofan um birgja þá eykst samningsstyrkur 

kaupenda ef þeir geta fært sig til í virðiskeðjunni og þannig tekið til sín 

hlutverk seljenda20 

• Ef kaupendur búa yfir mikilli vitneskju um vöruna, þ.e. verð og kostnað.

Með tilkomu internetsins er t.a.m. mun auðveldara fyrir kaupendur að 

bera saman verð og kostnað margra vörutegunda.21 

2.3.1.2.3 Ógn vegna hugsanlegrar innkomu nýrra keppinauta 

Tilkomu nýrra aðila fylgir aukin framleiðslugeta, þrá til að ná fótfestu á markaði 

og stundum töluverðar auðlindir sem nota má í samkeppni við núverandi aðila á 

markaðnum.22 Hætta á fjölgun byggist fyrst og fremst á því hversu miklar 

aðgönguhindranir atvinnugreinarinnar eru og því hvernig þau fyrirtæki sem fyrir 

 

18 Lynch (2001), bls 126 
19 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 21 
20 Lynch (2001), bls 126 
21 Thompson og Strickland (2001), bls 91 
22 Thompson og Strickland (2001), bls 84 
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eru bregðast við.  Miklar aðgönguhindranir geta haldið aftur nýliðun, jafnvel þó 

afkoma greinarinnar sé mjög góð.23 

Porter heldur því fram að aðgönguhindranirnar séu aðallega sjö: 

• Stærðarhagkvæmni 

• Vörumerkjatryggð og iðnaðarleyndarmál 

• Fjármagnsþörf (stofnkostnaður) 

• Hár skiptikostnaður 

• Aðgangur að dreifikerfi 

• Kostnaðaryfirburðir sem eru ótengdir stærð 

• Lög og reglur hins opinbera24 

2.3.1.2.4 Ógn vegna staðkvæmdarvara 

Í sumum tilvikum eru fyrirtæki í einni atvinnugrein í samkeppni við fyrirtæki í 

annarri atvinnugrein því vörur fyrirtækjanna eru staðkvæmdarvörur.  En 

staðkvæmdarvara er skilgreind sem vara sem kemur í stað viðkomandi vöru eða 

er valkostur sem uppfyllir eftirspurn eftir vörunni.25 Ákvörðun á því hvað er 

hrein samkeppnisvara og hvað er staðkvæmdarvara fer eftir skilgreiningu 

greinanda á atvinnugrein.26 

Það eru þrjú atriði sem ráða því hversu sterk samkeppnin er: 

• Eru til staðkvæmdarvörur á samkeppnishæfu verði 

• Líta kaupendur svo á að staðkvæmdarvörurnar uppfylli þarfir þeirra 

hvað varðar gæði, notagildi og aðra slíka þætti 

• Er skiptikostnaður kaupenda lágur27 

23 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 20 
24 Lynch (2001), bls 127,128 
25 Hax og fleiri (1996), bls 73 
26 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 20 
27 Thompson og Strickland (2001), bls 87 
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2.3.1.2.5 Samkeppni innan atvinnugreinar 

Mitt á milli þeirra fjögurra krafta sem fjallað er um hér á undan er sá kraftur 

sem mestu skiptir, þ.e. samkeppni innan atvinnugreinarinar sjálfrar.  Eðli 

samkeppinnar er misjöfn frá einum markaði til annars, t.a.m. getur hún snúist 

um verð á einum markaði en gæði og þjónustu á öðrum.  Það er reyndar svo að 

allir þættir hina fjögurra kraftanna geta haft áhrif á samkeppnisumhverfi 

atvinnugreinarinnar.  En það eru þó nokkrir þættir sem geta stuðlað sérstaklega 

að aukinni samkeppnishörku: 

• Fyrirtæki á markaðnum eru svipuð að stærð 

• Vöxtur markaðarins er hægur 

• Hlutfall fasts kostnaðar er hátt 

• Mikil ónýtt framleiðslugeta er til staðar 

• Aðgreining vöru eða þjónustu er erfið 

• Útgönguhindranir eru miklar28 

2.3.2 Innri greining 

Sterk staða og samkeppnisyfirburðir fyrirtækis, geta skapast vegna ýmissa 

auðlinda t.a.m. vegna fjárhagslegs styrkleika, mannauðs eða tæknilegra 

yfirburða.   

Með innri greiningu er verið að meta getu fyrirtækis til að standa sig í 

samkeppni og ná samkeppnisyfirburðum á markaði.  Þegar möguleikar 

fyrirtækis til að ná slíkum yfirburðum eru metnir ætti ekki einungis að skoða 

fyrirtækið í heild sinni heldur að skipta því niður í einingar og skoða framlag 

hvers þáttar fyrir sig og áhrif hans á heildarafkomu.29 Til að auka vægi 

greiningarinnar ætti innri greiningin að hluta til að vera samanburður við þá 

bestu í atvinnugreininni.30 

Virðiskeðja Porters er sá grunnur sem þessi hluti greiningarinnar byggir á. 

 

28 Lynch (2001), bls 129,130 
29 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 32 
30 Thompson og Strickland (2001), bls 115 



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

9

2.3.2.1 Virðiskeðjan 

Öll fyrirtæki eru byggð upp af ferlum og aðgerðum sem sjá m.a. um að hanna, 

framleiða og selja vörur eða þjónustu fyrirtækisins.  Auk þess er nær 

undantekningalaust ýmiskonar stoðstarfsemi starfrækt innan veggja 

fyrirtækisins.  Saman mynda þessar einingar kostnað og samkeppnishæfni 

fyrirtækisins.  Virðiskeðja Porters er verkfæri sem hægt er að nota við greiningu 

mikilvægra þátta í starfsemi fyrirtækisins og til að varpa ljósi á samsetningu 

kostnaðar innan þess.31 
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Mynd 2-2: Virðiskeðja Porters (Heimild: Porter, 1985)

Virðiskeðja byggir á þeirri forsendu að hægt sé að skipta fyrirtækinu í níu 

mismunandi flokka.  Fimm af þeim eru frumstarfsemi en hinar fjórar kallast 

stoðstarfsemi.  Frumstarfsemi er sú starfsemi sem hin beina umbreyting hráefnis 

í vöru eða þjónustu fer fram auk dreifingar, sölu og eftirþjónustu á vörunni.  

Stoðstarfsemi veitir aftur á móti stuðning við frumstarfsemina.32 Mikilvægi 

einstakara flokka innan keðjunnar er mjög mismunandi milli atvinnugreina.  

Sömuleiðis er ekki nauðsynlegt að binda sig við alla þætti keðjunnar heldur er 

hægt að sameina einstaka þætti eða fella út eftir þörfum.33 

2.4 Samantekt greiningar 

Þegar greiningarvinnu á ytra og innra umhverfi fyrirtækisins er lokið verða 

niðurstöður dregnar saman í svokallaðri SVÓT greiningu.  Skammstöfunin 

 

31 Markland og fleiri (2000), bls 18 
32 Hax og fleiri (1996), bls 118 
33 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 35,36 
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SVÓT stendur fyrir Styrkleikar, Veikleikar, Ógnanir og Tækifæri.  Að þeirri 

vinnu lokinni ætti kjarnahæfni fyrirtækisins að liggja fyrir.  

SVÓT-greining getur verið gott verkfæri til að finna samsvörun á milli getu 

fyrirtækis og ytri aðstæðna.  Greiningin gefur vissa yfirsýn yfir stöðuna eins og 

hún er þá stundina.  Til styrkleika fyrirtækisins teljast þeir innri þættir sem 

fyrirtækið gerir vel og/eða veita þeim aukna samkeppnishæfni.  Dæmi um 

styrkleika er; sterkt vörumerki, tæknilega fullkomin framleiðslulína, sterk 

fjárhagsstaða og mikill mannauður.  Veikleikar fyrirtækisins eru aftur á móti 

þeir þættir í starfsemi fyrirtækisins sem það gerir illa eða vantar.  Dæmi um 

veikleika er; úrelt framleiðslulína, skortur á lausafé, óljós stefna og slæm ímynd.  

Við mat á styrkleikum og veikleikum fyrirtækisins er rétt að horfa til kjarnaþátta 

í starfsemi þess.  Tækifæri og ógnanir eru þættir sem standa fyrir utan fyrirtækið 

en geta haft mikið um það að segja hvernig fyrirtækinu vegnar og hvaða leið 

fyrirtækið á að velja í sinni stefnumótun.34 

2.4.1 Ytra umhverfi 

Niðurstaða greiningar á ytra umhverfi atvinnugreinar er samantekt á tækifærum 

og ógnunum sem til staðar eru innan greinarinnar.  Slík greining leiðir í ljós 

hversu aðlaðandi viðkomandi atvinnugrein er fyrir ný fyrirtæki og einnig þau 

sem fyrir eru í greininni.     

2.4.2 Innra umhverfi 

Niðurstaða úr innri greiningu fyrirtækisins gefur mynd af þeim styrkleikum og 

veikleikum sem fyrir hendi eru innan fyrirtækisins.  Í kjölfarið á að vera hægt að 

leggja mat á núverandi kjarnahæfni og benda á æskilega kjarnahæfni.  En með 

kjarnahæfni er átt við yfirburðahæfni fyrirtækisins og getu þess til að ná 

sérstaklega góðum árangri umfram keppinauta sína.35 

34 Thompson og Strickland (2001), bls 115-121 
35 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 32 
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2.5 Staðsetning á markaði 

Þegar fyrirtæki velur sér samkeppnisstefnu er það að marka sér þá leið sem það 

ætlar að nota til að draga að sér viðskiptavini og uppfylla þarfir þeirra, í þeim 

tilgangi að styrkja markaðstöðu sína og standa af sér samkeppni.  Samkvæmt 

skilgreiningu Thompson og Strickland geta fyrirtæki náð samkeppnisforskoti 

eftir fimm leiðum (mynd 2-3).  

Leitum yfirburða með

Kostnaðarleiðandi Aðgreinandi

Með skerpu á 
kostnað

Með skerpu á 
aðgreiningu

Mesta
virði

Lágum kostnaði Aðgreiningu

Víð skil-
greining

Markaðs-
sylla

M
ar

ka
ðu

r

Mynd 2-3: Staðsetning fyrirtækis á markaði (Heimild: Thompson og Strickland, 2001)

2.5.1 Yfirburða leitað með lágum kostnaði 

Burt séð frá því hvort fyrirtækið sækist eftir sterkri stöðu á öllum markaðnum 

eða á einstökum syllum er hægt að ná yfirburðastöðu með því að bjóða lægsta 

verðið á markaðnum.  Til að ná árangri þurfa stjórnendur sífellt að vera að 

endurskoða virðiskeðjuna í þeim tilgangi að draga úr kostnaði án þess þó að 

minnka virði vörunnar í augum kaupandans. 

Lágkostnaðarstefna á vel við þar sem; skiptikostnaður viðskiptavinar er lágur, 

kaupendur eru næmir fyrir verðbreytingum, fáar leiðir eru til aðgreiningar og 

þar sem kaupendur eru stórir og með sterka samningsstöðu.36 

2.5.2 Yfirburða leitað með aðgreiningu 

Með því að velja þessa leið hefur fyrirtækið ákveðið að sækja fram á grundvelli 

aðgreiningar.  Þetta er hægt að gera t.a.m. með því að bjóða vöru sem er einstök 

eða býður uppá eiginleika sem aðrir bjóða ekki.  Það mikilvægasta sem þarf að 

hafa í huga er það að kostnaðurinn vegna aðgreiningarinnar má ekki vera hærri 

 

36 Thompson og Strickland (2001), bls 151-163 
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en sá virðisauki sem af henni hlýst.  Til þess að ná samkeppnisforskoti með 

aðgreiningu er mikilvægt að erfitt sé fyrir aðra að herma aðgreininguna.  Þessi 

stefna virkar best á mörkuðum þar sem, þarfir og notkun kaupenda eru ólíkar og 

fáir samkeppnisaðilar reka sömu aðgreiningarstefnu.37 

2.5.3 Yfirburða leitað með því bjóða mesta virði 

Með því að blanda saman aðgreiningu og lágu verði geta fyrirtæki markað sér 

samkeppnisforskot á grundvelli þess að með kaupum á þeirra vöru sé 

kaupandinn að fá mest fyrir minnst.  Hér er leitast að uppfylla eða fara fram úr 

væntingu kaupandans með því að bjóða honum vöru með góðum eiginleikum á 

lágu verði.  Þessi stefna á vel við þar sem kaupendur eru bæði viðkvæmir fyrir 

verðbreytingum og mismunandi eiginleikum.38 

Fræðimenn hafa reyndar deilt um það hvort fyrirtæki geti náð árangri með 

þessari aðferð.  Sumir þeirra telja að fyrirtæki sem reyna hvoru tveggja í senn 

eigi í verulegri hættu að lenda í svokölluðu miðjumoði.39 

2.5.4 Einblína á ákveðin hluta markaðarins 

Hægt er að ná samkeppnisyfirburðum með því að einblína á einstaka 

markaðssyllur frekar en markaðinn í heild.  Til að ná árangri þarf fyrirtæki að 

uppfylla væntingar neytenda betur en aðrir á markaðnum.  Það er hægt að gera 

bæði með aðgreiningu eða lágu verði, jafnvel með blandaðri nálgun.  Það sem 

einkennir álitlega markaðssyllu er; hún er nægilega stór til að skila hagnaði, 

hefur ekki úrslita áhrif á afkomu markaðsleiðandi fyrirtækja, fáir 

samkeppnisaðilar eru á syllunni og erfitt er fyrir þá sem sinna stóra markaðnum 

að sinna syllunni.40 

37 Thompson og Strickland (2001), bls 163-167 
38 Thompson og Strickland (2001), bls 167-168 
39 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 34 
40 Thompson og Strickland (2001), bls 169-171 
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2.6 Greiningartæki 

2.6.1 ABC-greining 

ABC greining er skilgreind sem flokkun skyldra hluta, svo sem verðbréfa, 

viðskiptavina eða vörunúmera, í þrjá hópa, A, B og C.  Flokkur A stendur fyrir 

mjög mikilvægt, B flokkur er fyrir frekar mikilvægt og C er jaðarflokkur.  

Markmið með greiningunni er að bera kennsl á hvað á heima í hvaða flokki svo 

hægt sé að meðhöndla þessa flokka á mismunandi hátt. 

ABC greining er byggð á lögmáli Paretos, einnig þekkt sem 80/20 reglan, og 

byggir á þeirri kenningu að um áttatíu prósent tekna til dæmis komi frá tuttugu 

prósent viðskipta.  Þetta lögmál hefur einnig verið kallað “The law of trivial 

many and critical few”.   

Fyrstu skref ABC greiningar eru einföld, aðeins þarf að greina dreifingu þeirra 

hluta sem verið er að skoða út frá þeim tekjum sem viðkomandi hlutir skapa, 

eða út frá magni seldra vara.  Þessir hlutir eru síðan flokkaðir í A, B eða C 

flokk.  Markmiðið er að hámarka möguleika þeirra hluta, eða í þessu tilfelli 

vörunúmera sem falla undir flokk A, bæta frammistöðu þeirra atriða sem heyra 

undir B flokk og að endingu draga úr kostnaði eða fella út þau vörunúmer sem 

falla undir C flokk. 

Eitt af lykilverkefnum stjórnenda er að greina þá þætti sem skila virði inn í 

fyrirtækið, frá þeim sem tap er á.  Eitt af þeim verkfærum sem nýtast vel er 

ABC greining, en með henni er unnt að öðlast yfirsýn og einbeita sér að þeim 

þáttum sem mestu máli skipta við rekstur fyrirtækisins.  Gæta þess verður þó að 

vörur sem falla í C flokk geta oft á tíðum átt heima í A flokki, enda getur sú 

vara verið nauðsynleg sem stuðningsvara við vöru sem svo sannarlega á heima í 

A flokki. 41 

41 Armstrong  (1994)   
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2.6.2 Líftímakúrfan 

Líftíma vöru er skipt í fjóra hluta. 

• Þróun og kynningu. Fæstar vörutegundir komast yfir þetta fyrsta stig. 

• Vaxtarskeið. Þá selst varan vel. 

• Mettunarskeið eða fullþroski. Þá er komið að takmörkunum á sölu 
vörunnar.  Salan stendur í stað og nauðsynlegt er að breyta til og þróa 
nýjar vörur. 

• Hnignun eða hrörnun. Þá dregur úr sölu. 

Í sérhverju fyrirtæki er nauðsynlegt að gera sér glögga grein fyrir því hvar á 

líftímanum helstu vörutegundir fyrirtækisins eru.  Mikilvægt er að huga 

tímanlega að nýjum vörutegundum eða nýrri útfærslu eldri tegunda.42 

2.6.3 Framlegðargreining 

Framlegðargreining er eitt af hjálpartækjum stjórnenda við að greina áhrif 

kostnaðar við misjafnar magnstærðir.  Framlegðarútreikningar eru einfaldir í 

vinnslu og fela ekki í sér þá erfiðleika sem gjarnan koma upp við að áætla hvaða 

hluti fasta kostnaðar eða stjórnunarkostnaðar hvert vörunúmer fyrir sig á að bera 

(sbr. activity based costing).  Helsti ókostur framlegðargreiningar er sá að þær 

fela í sér þá áhættu að menn einblíni á breytilegan kostnað og gleymi því að sú 

framlegð sem eftir stendur verður að standa undir föstum kostnaði fyrirtækisins.  

Einnig má ekki gleyma því að vara sem skilar lítilli eða jafnvel neikvæðri 

framlegð getur samt sem áður verið nauðsynleg fyrirtækinu t.a.m. sem 

stuðningsvara annarra vöruflokka sem fyrirtækið byggir afkomu sína á.   

 

42 Ágúst Einarsson (1999), bls 116-117 
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3 Fyrirtækið  

Í þessum hluta verkefnisins er stutt kynning á Íslensku sjávarfangi.  Auk þess 

verður hlutverk fyrirtækisins og markmið þess skilgreind. 

3.1 Íslenskt sjávarfang (ÍS) 

Íslenskt sjávarfang ehf. var stofnað í febrúar árið 2000 af sjávarútvegs-

fyrirtækinu Snæfelli hf. á Dalvík ásamt nokkrum einstaklingum.  Stofnun ÍS 

fylgdi í kjölfarið á því að Snæfell hf. hætti allri sinni starfsemi í Hrísey.  Í 

framhaldi af stofnun félagsins var gengið frá samningi um kaup á hluta af 

eignum Snæfells í Hrísey t.a.m. reykhús og tilheyrandi framleiðslutæki ásamt 

öðrum fylgihlutum. 43 

3.1.1 Eigendur  

Í upphafi var hlutafé 20 milljónir og þar af var hlutur Snæfells 49,5% en auk 

þess áttu ellefu einstaklingar hlut í félaginu á þeim tíma.  Töluverðar breytingar 

hafa verið á eignarhaldi ÍS frá stofnun og þar ber hæst yfirtaka Samherja á hlut 

Snæfells í kjölfar sameiningar fyrirtækjanna undir nafni þess fyrrnefnda. 44 Í

framhaldi af rekstrarerfiðleikum, sem ÍS hefur átt við að etja, var hlutafé 

félagsins lækkað niður í eina milljón í febrúar síðastliðnum.  Ýmsar hræringar 

eru nú í gangi varðandi eignaraðild að félaginu og því er ekki hægt að segja um 

nákvæma hlutdeild hvers og eins hluthafa að svo stöddu.  En fyrirtækið mun 

verða að mestu í eigu Samherja áður en yfir líkur í kjölfarið á væntanlegri 

hlutafjáraukningu.  

3.1.2 Starfsemi 

Sú vinnsla sem ÍS fór á stað með var byggð á því þróunarstarfi sem unnið hafði 

verið hjá Snæfelli í Hrísey.  Til að byrja með voru reyktu afurðirnar 

mikilvægastar en einnig var farið á stað með framhaldsvinnslu á sjávarfangi.  

Starfsemi fyrirtækisins byggði í upphafi nær eingöngu á því að kaupa hálfunnið 

 

43 Gagnasafn Morgunblaðsins (4. febrúar 2000)   
44 Samherji hf. (2003), heimasíða 
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hráefni og fullvinna það og pakka.  En með tímanum hefur fyrirtækið teygt sig 

neðar í virðiskeðjuna og tekið meira af frumvinnslunni til sín. 

Frá upphafi hefur fyrirtækið lagt megin áherslu á að þjónusta almenna 

neytendur og stóreldhús  á íslenskum matvörumarkaði, en lítill hluti 

framleiðslunnar hefur þó ávallt verið fluttur úr landi.  Fyrirtækið framleiðir 

fjölda afurða úr íslensku sjávarfangi ásamt því að kaupa og endurselja vörur frá 

öðrum framleiðslufyrirtækjum.  Helstu afurðir fyrirtækisins eru flök og 

tilskornir bitar, brauðaðar og forsteiktar vörutegundir með mismunandi 

fyllingum, auk reyktra afurða.  Dreifing og sala afurða hefur verið í höndum 

félagsins sjálfs. 45 

Velta Íslensks sjávarfangs var 64 milljónir fyrsta rekstrarárið en hefur aukist 

síðan og var hún um 105 milljónir árið 2002.  Reksturinn hefur hins vegar verið 

mjög erfiður allan tíman og var síðasta ár sérstaklega erfitt í því samhengi, en 

bókfært tap var rúmar 34 milljónir það ár.  Eigið fé er neikvætt og skuldir 

miklar.  Það liggur því fyrir að fyrirtækið getur ekki starfað til lengdar í 

óbreyttri mynd og ekki verður komist hjá endurskipulagningu.46 

3.2 Hlutverk og markmið 

Engin formleg stefnumótun hefur farið fram innan fyrirtækisins en á sínum tíma 

voru hlutverk og markmið fyrirtækisins skilgreind.47 

Hlutverk:

Íslenskt sjávarfang er framleiðslufyrirtæki, sem sérhæfir sig í að fullvinna og 

pakka íslensku sjávarfangi.  Með það að markmiði að þjónusta almenna 

neytendur og stóreldhús á íslenskum matvörumarkaði. 

Markmið fyrirtækisins er að:

• Bjóða viðskiptavinum, samkeppnishæfa vöru á sanngjörnu verði  

• Tryggja starfsfólki öruggan vinnustað  

• Skila eigendum þess viðunandi arði 
 

45 Íslenskt Sjávarfang (2003), heimasíða 
46 Guðmundur B. Gíslason (2003), viðtal 
47 Íslenskt Sjávarfang (2002), heimasíða 
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4 Greining á ytra umhverfi atvinnugreinar  

Áður en greining á ytra umhverfi fyrirtækisins getur hafist er nauðsynlegt að 

skilgreina til hvaða atvinnugreinar fyrirtækið tilheyrir.  Í þessu verkefni er 

atvinnugreinin skilgreind sem fyrirtæki sem framleiða fiskafurðir fyrir 

innanlandsmarkað.  Starfssemi ÍS er þó það fjölbreytt að vel mætti hugsa sér 

aðrar útfærslur á skilgreiningunni og þ.a.l. er ljóst að einhver skörun verður við 

aðrar atvinnugreinar.   

4.1 Ysta umhverfi 

Hér verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem teljast til ysta umhverfis 

fyrirtækisins.  Fyrirtækið hefur ekki bein áhrif á þessa þætti en engu að síður 

þarf að horfa til þeirra þegar staða og framtíðarhorfur fyrirtækisins eru metnar.  

Þessi hluti greiningarinnar byggist á PEST aðferðarfræðinni (sjá kafla 3.3.1.1).    

4.1.1 Stjórnvöld 

Stjórnvöld geta með aðgerðum sínu haft mikil áhrif á atvinnugreinar og er sú 

sem hér er til umfjöllunar engin undantekning.  Innan sjávarútvegs og 

fiskvinnslu eru áhrif stjórnvalda jafnvel meiri en gengur og gerist.  Skattar, 

tollar, kvótar og reglugerðir eru dæmi um aðgerðir stjórnvalda sem snúa beint 

að rekstri fyrirtækja.   

4.1.1.1 Fiskveiðistjórnun 

Deilur um stjórn fiskveiða hafa verið háværar á síðustu árum og er gagnrýnin af 

margvíslegum toga og því verður að telja að nokkur óvissa sé til staðar.  

Sérstaklega nú þegar kosningar eru í nánd.  Stjórnmálaflokkarnir 

Samfylkingin48, Vinstrihreyfingin grænt framboð49 og Frjálslyndi flokkurinn50 

hafa allir á stefnuskrá að breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu en 

Framsóknarflokkurinn51 og Sjálfstæðisflokkurinn52 vilja halda því sem næst 

 

48 Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða (2001), bls 72,73 
49 Vinstri hreyfingin grænt framboð (2003) 
50 Frjálslyndi flokkurinn (2003)  
51 Framsóknarflokkurinn (2003) 
52 Sjálfstæðisflokkurinn (2003a) 
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óbreyttu.  Ef áherslur þriggja fyrrnefndu flokkanna eru skoðaðar má draga þá 

ályktun að stjórnarsamstarf þeirra á milli eða með þeirra þátttöku myndi hafa 

töluverð áhrif á umhverfi ÍS sem og annarra fyrirtækja í fiskvinnslu.  Hvort þau 

áhrif yrðu til góðs skal ósagt látið, en líklegt má telja að aukin áhersla yrði lögð 

á byggðatengingu aflakvóta.  Í þessu verkefni verður þó gert ráð fyrir því að 

ástandið haldist óbreytt og að þær reglur sem gilda innan greinarinnar haldi.  

Stór hluti tekna ÍS kemur til vegna vinnslu á ýsu og þorski og því skiptir 

framboð á þessu tegundum miklu máli fyrir fyrirtækið.  Samkvæmt úthlutuðum 

þorskkvóta dregst framboð á þorski saman á árinu 2003, en ef spár 

Hafrannsóknastofnunar (mynd 4-1) ganga eftir má búast við auknu framboði 

strax á næsta ári.  Ýsustofninn hefur verið að styrkjast á undanförnum árum og 

er búist við því að það skili sér á næstu árum.   
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Mynd 4-1: Afli ýsu og þorsks árið 2002 og spá Hafrannsóknastofnunar um afla 2003-
2005 ef aflareglu verður áfram fylgt.  (Heimild: Hafrannsóknastofnun 2002) 

4.1.2 Efnahagslíf 

4.1.2.1 Hagvöxtur og verðbólga 

Eftir tímabil skammvinns samdráttar er nú farið að gæta hægs vaxtar í 

efnahagslífi landsmanna.  Ætla má að landsframleiðsla hafi dregist saman um 

0,5% á síðasta ári, en í ár má vænta hagvaxtar bæði vegna aukinnar neyslu, 

fjárfestinga og útflutnings. 53 Þegar litið er til næsta árs má búast við því að 

hagvöxtur verði svipaður og í ár.  

 

53 Íslandsbanki (febrúar 2003), bls 1 
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Tafla 4-1: Yfirlit yfir spár sérfræðinga Búnaðarbanka Íslands, Íslandsbanka, Kaupþings, 
Landsbanka Íslands, SPRON og Ráðgjöf og efnahagsspár. (Heimild: Seðlabankinn, febrúar 
2003)

Í janúar hafði vísitala neysluverðs hækkað um 1,4% á tólf mánuðum, sem er 

minnsta verðbólga frá febrúar 1999.54 Eins og sést í töflu 4-1 þá er talið að 

verðbólgan muni aukast á næstu tveimur árum en þó haldast innan 

verðbólgumarkmiða Seðlabankans.55 

Rétt er að taka fram að þessar spár voru gefnar út áður en ríkisstjórnin ákvað að 

auka opinberar framkvæmdir um 6,3 milljarða á næstu 18 mánuðum til að draga 

úr slaka í efnahagslífinu.  En greiningadeild Íslandsbanka telur að aðgerðirnar 

geti aukið hagvöxt um 0,5% á þessu ári.56 

4.1.2.2 Gjaldeyrismál 

Gengi hefur mikil áhrif á rekstur sjávarútvegsfyrirtækja enda er stærsti hluti 

allra sjávarafurða seldur úr landi.  Tekjur sjávarútvegsfyrirtækja eru því 

beinlínis háðar gengi helstu viðskiptamynta gagnvart íslensku krónunni.  Það 

sama má segja um stóran hluta lána sjávarútvegsfyrirtækja.  Meirihluti 

kostnaðar er hinsvegar í íslenskum krónum.  Því er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki í 

sjávarútvegi að fylgjast með gengisþróun, kortleggja áhættuna og reyna að verja 

sig fyrir henni.57 

54 Seðlabankinn (febrúar 2003), bls 4 
55 Seðlabankinn (febrúar 2003), bls 18 
56 Íslandsbanki (13. febrúar 2003) 
57 Magnús Pálmi Örnólfsson (12. febrúar 2003) 

Meðaltal Hæsta Lægsta Meðaltal Hæsta Lægsta 

Verðbólga (yfir árið) 2,3 3,2 1,5 2,9 3,8 2,0

Hagvöxtur 2,5 3,0 2,0 3,6 4,0 3,1

2003 2004
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Mynd 4-2: Þróun gengis ýmissa mikilvægra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni.  
Núllpunkturinn á myndinni er 13.02.02 og sýnir myndin þróun í prósentum eitt ár aftur í tímann og 
eitt ár fram í tímann frá þeim punkti.  (Heimild: Seðlabanki Íslands 2003)

Á mynd 4-2 má sjá að krónan veiktist mikið árið 2001 en á árinu 2002 styrktist 

hún svo um munaði.  Sérfræðingar á fjármálamarkaði telja almennt að krónan 

styrkist á þessu ári og því næsta.  Til að mynda telja sérfræðingar Íslandsbanka 

að meðalverð erlendra gjaldmiðla lækki um 7,7% í ár og um 3,7% á næsta ári.58 

Evran, sem er sú erlenda mynt sem skiptir ÍS mestu, hefur þó verið nokkuð 

stöðug.  Sterkari króna þýðir lægri tekjur og minni framlegð fyrir 

útflutningsfyrirtæki. 

4.1.2.3 Vextir 

Á síðustu árum hafa vextir verið háir á Íslandi, sér í lagi ef þeir eru bornir saman 

við vexti á helstu viðskiptagjaldmiðlum okkar.  Vextir lækkuðu þó mikið á 

síðasta ári.  Gert er ráð fyrir því að vextir haldi áfram að lækka á næstu 

mánuðum en taki að hækka á ný um mitt þetta ár og verði heldur lægri í árslok 

en við upphaf árs. Á næsta ári er gert ráð fyrir frekari hækkun vaxta en að þeir 

fari þó ekki jafn hátt og á síðastliðnu ári.59 

58 Íslandsbanki (febrúar 2003), bls 10 
59 Íslandsbanki (febrúar 2003), bls 13 
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Mynd 4-3: Þróun á ávöxtun endurhverfra verðbréfakaupa hjá Seðlabanka 
síðastliðin fjögur ár.  Þessi ávöxtunarkrafa segir mikið til um vaxtastigið í landinu. 
(Heimild: Seðlabanki Íslands 2003b)

4.1.2.4 Atvinnuleysi 

Á síðustu árum hefur atvinnuástand hérlendis verið gott.  Vaxandi slaka í 

hagkerfinu hefur fylgt minna framboð af nýjum störfum, aukið atvinnuleysi og 

minni atvinnuþátttaka.  
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Mynd 4-4: Hlutfall atvinnulausra árin 2000-2002 og spá fyrir 2003 og 2004 
(Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Vinnumálastofnun og Seðlabankanum)

Búist er við því að atvinnuleysið dragist saman á næsta ári og verði 3% að 

meðaltali árið 2004.60 Á Norðurlandi eystra voru að meðaltali 564 atvinnulausir 

í mars, þar af voru þrettán atvinnulausir í Hrísey.61 

Auknu atvinnuleysi fylgir oft hægari hækkun launa og minni starfsmannavelta 

þar sem fólk heldur í þau störf sem það hefur.  En mikilvægt er að halda 

starfsmannaveltu í lágmarki enda er tímafrekt að þjálfa upp nýja starfsmenn.  

Starfsmannavelta margra sjávarútvegsfyrirtækja hefur verið mikil síðustu ár.   

 

60 Seðlabankinn (febrúar 2003), bls 18 
61 Vinnumálastofnun (2003), bls 9 
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4.1.3 Samfélagslegir þættir 

4.1.3.1 Neysluvenjur 

Það hefur margt breyst á síðustu 10 árum eða svo hvað mataræði Íslendinga 

varðar, t.a.m. hefur fiskneysla sem löngum hefur verið eitt af megin einkennum 

íslensks mataræðis minnkað snarlega.  Á mynd 4-5  má sjá meðalneyslu 

nokkurra matvæla árin 1990 annars vegar og 2002 hins vegar. 
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Mynd 4-5: Samanburður á meðalneyslu nokkurra matvæla árin 1990 og 2002. (Heimild: 
Manneldisráð, 2003)

Af þeim vörum sem teknar eru fyrir á mynd 4-5 hefur mest breyting átt sér stað 

á neyslu fisks og morgunkorns.  Einnig hefur neysla á brauði aukist töluvert.  

Neysla á kjöti hefur lítið breyst hvað magn varðar, en nú er meira borðað af 

kjúklingum og svínakjöti en minna af lambakjöti.  Aðrar helstu breytingar á 

neysluvenjum Íslendinga felast í minni kartöfluneyslu en meiri neyslu 

gosdrykkja, vatns, grænmetis, ávaxta, og pasta.62 

Mataræði ungs fólks og eldra er að mörgu leyti gjörólíkt.  Fiskur er dæmi um 

fæðutegund sem er mjög aldurstengd, m.ö.o. neyslan er mun minni hjá yngra 

fólki en hjá því eldra (mynd 4-6).   

 

62 Manneldisráð (2003), heimasíða 
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Mynd 4-6: Meðalneysla hvers einstaklings eftir aldri og kyni árið 2002. (Heimild: Manneldisráð, 
2003)

Annað sem áberandi er að yngra fólk borðar mun meira af tilbúnum réttum.  En 

neysla á slíkum matvælum hefur aukist til muna á þessu tíu ára tímabili.  

Könnunin sem hér hefur verið vitnað til tekur ekki tillit til einstakra tegunda 

fiskmetis.  Líklegt er að samdrátturinn í fiskneyslu sé til kominn vegna minni 

neyslu af hefðbundnu fiskmeti.  Neysla á forsteiktum fiski og ýmiskonar réttum 

þar sem fiskur er uppistaðan hefur aftur á móti aukist til muna og þar liggja 

sóknarfærin.63 

4.1.3.2 Byggðarmál 

Á undangengnum árum hefur verið umtalsverð fólksfækkun á landsbyggðinni 

og eins og sést á mynd 4-7 er Hrísey engin undantekning.  Minnkandi framboð 

vinnuafls getur óhjákvæmilega haft truflandi áhrif á rekstur fyrirtækis eins og ÍS 

og skapað óvissu.   
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Mynd 4-7: Sýnir íbúafjölda í Hrísey frá 1990-2002 (Heimild: Hagstofa Íslands, 2003)

63 Gagnasafn Morgunblaðsins (26. mars 2003) 
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Á þeim tólf árum sem mynd 4-7 nær yfir fækkaði íbúum um 78 sem þýðir 

tæplega 30% fækkun.  Af þeim 186 íbúum sem skráðir voru í Hrísey þann 1. 

desember 2002 voru 76 manns á bilinu 16-50 ára, en það er sá aldur sem kemur 

helst til greina sem starfsfólk ÍS.  Ef Eyjafjarðarsvæðið er skoðað sem ein heild 

hefur íbúafjöldi staðið því sem næst í stað á síðustu tíu árum.     

Vegna þeirrar fækkunar sem orðið hefur á landsbyggðinni hafa atvinnurekendur 

oft á tíðum þurft að manna fyrirtæki sín með erlendu vinnuafli.  Samkvæmt 

upplýsingum frá Vinnumálastofnun64 voru 468 ný tímabundin atvinnuleyfi veitt 

árið 2001 en þeim hafði þá fækkað töluvert á undanförnum árum enda hefur 

störfum í fiskvinnslu fækkað.   

4.1.4 Tækni og þróun 

Á síðustu árum hafa átt sér stað miklar breytingar á formgerð sjávarútvegs og 

fiskvinnslu.  Mörg sjávarútvegsfyrirtæki hafa sameinast á undanförnum árum, 

einingarnar hafa stækkað og krafa um hagræðingu og arðsemi hefur aukist.  

Einn af fylgifiskum sameininga á þessu sviði er samþjöppun aflaheimilda á 

færri hendur.  Á mynd 4-8 sést hvaða fimmtán fyrirtæki voru stærstu handhafar 

kvótans fiskveiðiárið 2002/2003.   
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Mynd 4-8: Fimmtán stærstu handhafar kvóta, mælt í þorskígildum í 
upphafi kvótaárs 2002/2003 (Heimild: Fiskistofa)

Í upphafi umrædds kvótaárs voru fimmtán stærstu kvótahafarnir með yfirráð 

yfir tæpum 55% heildarkvótans í þorskígildum talið og þar af voru þeir tíu 

stærstu með 47%.  Til samanburðar má nefna að árið 1993 réðu tíu stærstu 

kvótahafarnir yfir 25% aflaheimildanna.     
 

64 Vinnumálastofnun (2002) 
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Annað sem hefur breyst mikið síðasta áratug, er að fyrirtækin hafa sérhæft sig 

og þau tæknivæðst.  Tæknin hefur haft víðtæk áhrif á nær öll svið 

sjávarútvegsins og hefur hún meðal annars leitt til þess að störfum í fiskvinnslu 

hefur fækkað í kjölfar aukinnar sjálfvirkni.65 

Notkun upplýsingakerfa hefur verið vaxandi hjá fiskvinnslufyrirtækjum og 

hefur það aukið mjög möguleika stjórnenda til að byggja ákvarðanatöku á 

raunupplýsingum.  Notkun internetsins í viðskiptum með sjávarfang hefur enn 

sem komið er ekki náð mikilli útbreiðslu en það er nær öruggt að slík viðskipti 

verða stór hluti af framtíðarviðskiptum með sjávarfang. 66 Því er mikilvægt að 

fylgjast vel með þeirri þróun sem á sér stað á þessu sviði.   

 

65 Skýrsla nefndar um framtíðarhorfur fiskvinnslunnar (2001) 
66 Darri Gunnarsson (2003), símaviðtal 
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4.2 Nær umhverfi atvinnugreinar 

Fyrr í þessu kafla var sú atvinnugrein sem ÍS tilheyrir sögð vera „ fyrirtæki sem 

framleiða fiskafurðir fyrir innanlandsmarkað“.   Megin áhersla mun því vera 

lögð á þá atvinnugrein í greiningarvinnunni.  Töluverður þungi er lagður í 

markaðsgreiningu.  Skoðun á umhverfi atvinnugreinarinnar er gerð með 

hliðsjón af Fimm krafta líkani Porters sem kynnt var í kafla þrjú. 

4.2.1 Hráefnisbirgjar 

Hráefnikostnaðurinn er stór hluti af framleiðslukostnaði fiskvinnslufyrirtækja 

hvort sem þau selja afurðir sýnar innanlands eða utan.  Til að mynda hefur 

hráefniskostnaður sem hlutfall af heildartekjum verið í kringum 50% síðustu 10 

ár hjá fyrirtækjum sem stunda bolfiskvinnslu.67 

Helstu birgjar fiskvinnslunnar eru útgerðir eða fiskmarkaðir fyrir hönd útgerða 

og eldisstöðvar.  Einnig er töluvert um það að fyrirtæki í fullvinnslu kaupi 

hálfunna vöru frá öðrum fiskvinnslufyrirtækjum.  Auk þeirra aðila sem útvega 

hráefni eru aðrir birgjar sem útvega umbúðir og annað sem þarf til 

framleiðslunnar.  Hlutdeild þeirra í heildarkostnaði er þó mun minni. 

4.2.1.1 Ferskur fiskur 

Ferskt hráefni er hægt að kaupa á fiskmörkuðum og í beinum viðskiptum við 

fiskiskip.  Í þessum hluta verður horft til þeirra tegunda sem standa ÍS næst þ.e. 

þorsk og ýsu.  En einnig verður framboð og verð á ferskum steinbít skoðað.     

4.2.1.1.1 Fiskmarkaðir 

Á Íslandi er starfandi net fiskmarkaða.  Árið 2001 voru 17 virkir fiskmarkaðir á 

landinu með 29 starfsstöðvar.  Markaðirnir seldu um 95.600 tonn af fiski árið 

2001 og var söluverðmæti um 14,7 milljarðar kr.  Stærstu markaðirnir eru 

Fiskmarkaður Íslands og Fiskmarkaður Suðurnesja.  Afkoma fiskmarkaðanna 

hefur verið nokkuð góð.68 

67 Skýrsla nefndar um framtíðarmöguleika fiskvinnslunnar (2001) 
68 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði (2003), bls 18, 24 
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Á síðustu árum hefur selt magn á fiskmörkuðum minnkað en miklar 

verðhækkanir hafa jafnframt átt sér stað. 69 

Ef mynd 4-9 er skoðuð sést að hlutdeild markaðsviðskipta af heildarviðskiptum 

með ýsu hefur dregist saman á síðustu tveimur árum.  Það 
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Mynd 4-9: Stólparitið sýnir hversu stór hluti ýsu-, steinbíts og þorskaflans fór á markað 
árin 1998-2002. (Heimild: Skýrsla nefndar um fiskmarkaði og Íslands markaður70 )

sama má segja um þorskinn.  Steinbíturinn hefur hins vegar verið að festa sig í 

sessi sem markaðstegund.  

Það sem skiptir fiskkaupendur hins vegar mestu máli er heildarframboð af 

hverri tegund.  Á mynd 4-10 sést að samdráttur varð í framboði á milli áranna 

2001 og 2002, sérstaklega á þorski.    
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Mynd 4-10:  Línuritið sýnir hversu mikið magn af  ýsu, steinbít og þorsk fór á markað árin 1998-
2002. (Heimild: Skýrsla nefndar um fiskmarkaði og Íslands markaður  ) 

Skýringin á minnkandi framboði á þorski árið 2002 ræðst bæði af því að 

hlutfallslega minna af honum fór á markað og af því að kvóti hefur dregist 

 

69 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði (2003), bls 19 
70 Ingvar Örn Guðjónsson (2003) 
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saman.  Minna framboð af ýsu er eingöngu skýrt með því að hlutfallslega minna 

af henni fer á markað.  Samdrátturinn í steinbít er til kominn vegna samdráttar í 

afla.  Kunnugir telja að framboð á fiskmörkuð eigi eftir að minnka í nánustu 

framtíð vegna samþjöppunar kvóta á færri hendur.71 

Árið 2001 keyptu þrjátíu stærstu kaupendurnir um 55% magnsins sem selt var á 

fiskmörkuðum eða um 52 þús. tonn fyrir um 8,3 milljarða kr.  Kaupendur 

stunda flestir sérhæfða vinnslu, margir ferskflakavinnslu en aðrir söltun eða 

frystingu.72 

Eftir verðhækkun undanfarinna ára lækkaði verð á mörkuðunum í fyrra á 

flestum tegundum fisks, þó ekki á steinbít (sjá mynd 4-11).  Lækkunin er fyrst 

og fremst til komin vegna styrkingar krónunnar.  Sem er eðlilegt því ef 

markaðurinn er skilvirkur eiga sveiflur í gengi krónunnar og afurðaverði í 

erlendri mynt að koma fram í hráefnisverði á markaðnum enda breyta þessar 

sveiflur forsendum fyrirtækjanna til hráefniskaupa.   
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Mynd 4-11: Meðalverð á ársgrundvelli árin 1998-2002 á þremur mikilvægustu tegundunum 
á íslenskum fiskmörkuðum.  (Heimild: Verðlagsstofa skiptaverðs, 2003)

Fyrirtæki sem framleiða fyrir innanlandsmarkað hafa ekki áhrif á verðmyndun á 

fiskmörkuðum.73 

Rétt er að taka fram að innan hvers árs eru töluverðar sveiflur á hráefnisverði 

vegna framboðs og eftirspurnar.  Þetta á við allar tegundirnar þó sveiflurnar séu 

mismiklar.     

 

71 Þórður M. Kjartansson (2003) 
72 Skýrsla nefndar um fiskmarkaði (2003), bls 25 
73 Þórður M. Kjartansson (2003) 
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4.2.1.1.2 Bein viðskipti 

Fiskvinnsla sem fær hráefni frá eigin skipum kaupir hráefnið á verði sem er 

yfirleitt lægra en markaðsverð á sambærilegum fiski.  Þetta skekkir verulega 

samkeppnisstöðu fiskvinnslu án útgerðar sem verður að greiða verð samkvæmt 

lögmálum markaðarins.  Á mynd 4-11 sést hve hátt hlutfall af markaðsverði 

kaupendur í beinum viðskiptum þurftu að borga fyrir fiskinn á árunum 1998-

2002.   
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Mynd 4-12: Verð í beinum viðskiptum á steinbít, ýsu og þorski sem 
hlutfall af markaðsverði á árunum 1998-2002.  (Heimild: Verðlagsstofa 
skiptaverðs, 2003)

Ekki er tekið tillit til stærðar- og gæðasamsetningu fisksins í þessum 

samanburði.  

Annar möguleiki til hráefnisöflunar er að gera beina samninga við útgerð 

ótengda vinnslunni.  Verðið í þeim viðskiptum tekur tillit til verðs á 

fiskmörkuðum.  En þessi viðskipti eru gjarnan látin fara í gegnum markaðina til 

að tryggja greiðslur á hráefninu.  Þessi viðskiptamáti eykur stöðugleikan fyrir 

fiskvinnsluna og útgerðina.74 

4.2.1.2 Unnin og frystur fiskur 

Sjófryst ýsuflök eru áberandi á markaðnum.   Árið 2001 unnu frystitogarar 2500 

tonn af sjófrystum ýsuflökum.75 

Marningur er oft notaður í framleiðslu á tilbúnum fiskréttum t.a.m. á nöggum og 

formsteikum.  Hérlendis er marningur unninn úr þunnildum og afskurði sem 

 

74 Bergur Guðmundsson (2003). Viðtal 
75 Hagstofan (2002b) 
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falla til við flakavinnslu í landi.  Ætla má að um 300 tonn af ýsumarningi og 

4000 tonn af þorskmarningi falli til á ári.76 

Blokkfrystur fiskur er notaður í ýmiskonar fiskrétti og er oft blandað saman við 

marning.  Árið 2001 voru 5074 tonn af þorski og 914 tonn af ýsu blokkfryst í 

frystihúsum.77 En auk þessa er töluvert blokkfryst um borð í frystiskipum af 

þessum tegundum.   

Framangreindar vörur eru allar seldar á alþjóðlegum markaði og því þurfa 

framleiðendur á innanlandsmarkaði að lúta því verði sem gildir á þeim 

vettvangi.  Verð á frystum afurðum hefur verið nokkuð stöðugt á síðustu árum í 

erlendri mynt (SDR∗) en vegna styrkingar krónunnar hefur verð í íslenskum 

krónum lækkað (mynd 4-13).   
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Mynd 4-13: Þróun vísitölu afurðaverðs landfrystra afurða (LF) annars vegar og sjófrystra hins 
vegar (SF) á tímabilinu janúar 2000 til febrúar 2003. (Heimild: Verðlagsstofa skiptaverðs)

4.2.1.3 Eldisfiskur 

Eldisfiskur er mikilvæg uppspretta hráefnis fyrir marga framleiðendur á 

innanlandsmarkaði.  Af þeim tegundum sem framleiddar eru hér á landi eru lax 

og silungur mikilvægastar fyrir innanlandsmarkað.   

Um 60 eldisstöðvar eru starfræktar á Íslandi.  Flestar eru þær mjög smáar.78 

76 Magnús Freyr Ólafsson og Sigurjón Arason (1999) 
77 Hagstofan (2002b) 
∗ Gildi SDR er reiknað út frá gengi tiltekinnar körfu þeirra gjaldmiðla sem helst eru notaðir í 
milliríkjaviðskiptum. 
78 Veiðimálastjóri (2003) 
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Tafla 4-2: Slátrað magn lax og silungs árin 2001 og 2002 og áætlað magn fyrir árið 
2003 (Heimild: Embætti Veiðimálstjóra og Samtök Fiskeldis- og Hafbeitarstöðva)

2001 2002 2003 (áætlun)

Lax 2.645  600  3.100  

Bleikja. 1.320  1.200  2.000  

Regnbogi: 105  205  125  

Samtals 4.070  2.005  5.225  

Mikill samdráttur var í slátruðu magni af laxi árið 2002 samanborið við 2001 

(tafla 4-2).  Skýrist það fyrst og fremst á því að framleiðendurnir lögðu megin 

áherslu á framleiðslu stórseiða fyrir sjókvíaeldið á Austurlandi.  Fyrir árið 2003 

er því spáð að slátrað magn verði um 3.100 tonn, þar af kemur fyrirtækið 

Sæsilfur í Mjóafirði til með að slátra um 2.500 tonnum.  Fyrirtækin Rifós og 

Silungur munu slátra bróðurpartinum af þeim 600 tonnum sem eftir standa.79 Ef 

þau áform sem uppi eru um laxeldi á Íslandi ganga eftir má búast við því að 

innan fárra ára verði árlega slátrað tugum þúsunda tonna af laxi hérlendis.  Það 

sem af er þessu ári hefur heimsmarkaðsverð á fjögurra til fimm kílóa laxi verið 

að sveiflast í kringum tuttugu norskar krónur.80 Ekki er búist við miklum 

breytingum á verði á næstunni.     

Gert er ráð fyrir að slátrun á bleikju muni verði um 2.000 tonnum á þessu ári.  

Þar af stefnir fyrirtækið Silungur á að slátra 1.200 tonnum og Silfurstjarnan um 

350 tonnum.   

Framboð á regnbogasilungi mun dragast mikið saman á milli áranna 2002 og 

2003.  Stærsti birginn af regnboga mun sem fyrr verða Silfurstjarnan.  Ekki er til 

neitt eitt heimsmarkaðsverð á regnbogasilungi en það verð sem helst er miðað 

við er verðið á Japansmarkaði en það er ráðandi markaður fyrir regnbogasilung.  

Þar fást í dag 420 yen (u.þ.b. 266 kr.) fyrir hvert kíló af slægðum og hausuðum 

fiski (frystum).  Verð á regnboga hefur verið að lækka.81 

Þorskur er nú alinn í talsverðu magni á Íslandi og ef spár rætast má búast við 

aukningu á næstu árum.  Í fyrra var slátrað rúmlega 150 tonnum af þorski úr 

 

79 Guðbergur Rúnarsson (2003), símaviðtal 
80 Intrafish.com (2003), heimasíða 
81 Alsak Berge (2003), tölvupóstur 
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áframeldi.82 Þangað til að farið verður að ala þorsk frá seiðastigi er ekki hægt 

að reikna með að meira en 500 tonn verði alin árlega.  Ef menn ná góðum 

tökum á seiðaeldinu er mögulegt að allt að 30.000 tonn verði alin árið 2011.  

Eins og staðan er í dag er eldisþorskur dýr í framleiðslu og því ekki 

samkeppnishæfur við villtan fisk hvað verð varðar.83 

Aðrar tegundir sem eru í eldi á Íslandi eru: sandhverfa, lúða, ýsa, hlýri og 

sæeyra.  Auk þessara tegunda hefur ræktun á kræklingi verið stunduð í litlu 

mæli hérlendis.  Ýmislegt bendir til þess að kræklingarækt eigi eftir að aukast til 

mun hérlendis á næstu árum.  Það fyrirtæki sem lengst er komið hérlendis á 

þessu sviði, Norðurskel, er staðsett í Hrísey.  En forsvarsmenn þess hafa lýst 

yfir áhuga á samstarfi við Íslenskt sjávarfang.   

4.2.2 Kaupendur 

Þessi hluti greiningarinnar gegnir einnig hlutverki markaðsgreiningar.  Afar lítið 

er til af upplýsingum um umfang og eðli innanlandsmarkaðar fyrir sjávarfang.  

Hagsmunasamtök sjávarútvegsins ráða t.a.m. ekki yfir neinum upplýsingum um 

þennan málaflokk.84 Hjá Hagstofu Íslands er hægt að nálgast eitthvað talnaefni 

en það er þó afar takmarkað og ekki til þess fallið að byggja neinar greiningar 

á.85 Því var farinn sú leið að leita eftir upplýsingum hjá helstu kaupendum um 

eðli og umfang þeirra viðskipta.   

4.2.2.1 Verslanir 

Þrjár keðjur verslana ráða yfir 75-80% af matvörumarkaðnum á landinu.  Auk 

keðjanna þriggja, Baugs, Kaupáss og Samkaupa eru nokkrir minni aðilar á 

markaðnum.  Það eru aðallega kaupfélög sem eru dreifð um landið, 

Fjarðarkaup, Þín verslun, Sparverslun og aðrar minni verslanir, gjarnan kenndar 

við "kaupmanninn á horninu". 

 

82 Gagnasafn Morgunblaðsins (janúar 2003) 
83 Ólafur Halldórsson (2002), bls 17 
84 Arnar Sigurmundsson (2003), tölvupóstur 
85 Pétur Bjarnarsson (2003), tölvupóstur 
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Á mynd 4-14 sést hvernig markaðshlutdeild er skipt á milli stóru keðjanna. 86 
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Mynd 4-14: Gróft mat á skiptingu dagvörumarkaðarins árið 2001 og fyrstu sex 
mánuði ársins 2002.  Það athugast að hér er aðeins um að ræða hlutdeild vegna 
dagvörusölu umræddra verslana.  (Heimild: Steingrímur Ægisson)

Innan Baugs eru sjö Hagkaupsverslanir, átján Bónusverslanir og nítján 10-11 

verslanirnar.  Flestar eru búðirnar á höfuðborgarsvæðinu.87 

Kaupás rekur þrettán Nóatúnsverslanir, sjö Krónuverslanir og verslanir 11-11 

eru tuttugu.  Líkt og hjá Baugi eru flestar verslanirnar Kaupáss á 

höfuðborgarsvæðinu.88 

Ólíkt því sem gerist hjá Kaupási og Baugi eru flestar verslanir Samkaupa 

staðsettar á landsbyggðinni.  Samtals reka Samkaup um 30 verslanir af þeim eru 

aðeins sex í Reykjavík og nágrenni.89 

4.2.2.1.1 Samningar og verð 

Vísbending er um að samningsstyrkur verslunarkeðjanna hafi í mörgum 

tilvikum skapað þeim yfirburðastöðu gagnvart birgjum.  Keðjurnar kunni því að 

hafa það sem í samkeppnisrétti kallast kaupendastyrkur (e. buying power).  En 

ef kaupendastyrkur er notaður til að knýja fram ósanngjarnt og ómálefnalegt 

verð og önnur viðskiptakjör getur hann dregið úr samkeppnishæfni minni og 

meðalstórra birgja.  Birgjar hafa bent á dæmi sem þeir telja að sanni að 

 

86 Steingrímur Ægisson (2003), tölvupóstur 
87 Baugur (2003), heimasíða 
88 Gagnasafn Morgunblaðsins (16. mars 2003) 
89 Samkaup (2003) 
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samningsstaða verslunarkeðjanna hafi verið nýtt til að knýja fram verð hjá 

birgjum sem hafi skert samkeppnishæfni þeirra.90 

Annars er það verð sem seljendur fá fyrir sínar vörur misjafnt á milli verslana.  

Baugur kaupir t.a.m. ekki miðstýrt inn fyrir sínar verslanir heldur er samið sér 

við hverja verslunarkeðju.  Verðið sem seljendurnir fá er því í samræmi við eðli 

búðanna þ.e. lágvörubúðirnar kaupa inn á lægra verði, t.a.m. kaupir Bónus inn á 

lægri verðum en Hagkaup.  Hjá Kaupási og Samkaupum eru hins vegar gerðir 

rammasamningar um verð við seljendur fyrir hönd allra verslananna innan raða 

fyrirtækjanna.    

Álagning verslananna er misjöfn og sömuleiðis er álagning á mismunandi 

vörutegundum misjöfn.  Almennt séð er minnst álagning á hefðbundnum 

fiskafurðum s.s. ýsuflökum og saltfiskbitum en mest á reyktum, gröfnum og 

marineruðum fiski.  Að öllu venjulegu er álagningin á bilinu 15-30%, einstakir 

vöruflokkar geta þó haft hærri álagningu. 

Hvaða vörur lenda inn á einstaka búðum virðist að hluta vera komið undir 

viðkomandi verslunarstjórum, t.a.m. er Íslensk sjávarfang með mesta 

hilluplássið í Nettó Mjódd, en í Nettó á Akureyri er Norðanfiskur með mun 

meira hillupláss.  Sömu sögu er að segja af öðrum framleiðendum.  

Frammistaða sölumanna fyrirtækjanna skiptir einnig miklu í þessu sambandi.  

Oft á tíðum eru sölumennirnir það kappsamir að þeir reyna að grafa vörur 

keppinautanna með eigin vörum og því er mikilvægt að passa vel upp á sitt.   

Það er á ábyrgð seljenda að fylla á frystiborðið, sömuleiðis er það á þeirra 

ábyrgð að fjarlægja ónýta og skemmda vöru.  Kostnaður vegna skemmdra og 

útrunninna vara lendir á seljandanum.  Almennt séð er rýrnun í stórmörkuðum á 

bilinu 2-3%, einstakir vöruflokkar geta þó verið með meiri rýrnun.       

Þeir stórmarkaðir sem eru með eigin fiskborð taka minna til sín af frystum fisk. 

4.2.2.2 Helstu vörur og birgjar 

Árið 2001 var áætlað vægi fisksölu í heildarveltu matvöruverslana tæplega 4% 

af dagvöru í heild.  Þannig að áætluð heildarvelta matvöruverslana vegna sölu á 

 

90 Samkeppnisstofnun (2001), bls 8 
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vörum í þessum flokki var um 1.600 milljónir króna það ár.  Í 

matvöruverslunum hér á landi er mest selt af ferskum og frosnum ýsuflökum en 

ætla má að vægi þeirra af heildarneyslu á fiskmeti sé um 40-50%.91 

4.2.2.2.1 Baugur   

Í Bónus er 80% af sölunni sjófryst ýsa, afgangurinn, 20% skiptast niður á 

saltfisk, laxfiska, forsteiktan fisk, rækju og annan skelfisk  Af einstökum 

birgjum er Fisksöluskrifstofan með u.þ.b. 80% heildarsölunnar en þeir selja nær 

eingöngu sjófrystan fisk.92 Þessar tölur ná aðeins til frystra afurða∗. Hvað 

varðar forsteiktu afurðirnar eru Humall, ÍS, Rúllur og Norðanfiskur öll með 

sínar vörur í Bónus.  Íslenskt sjávarfang og Eðalfiskur eru stærstu söluaðilar á 

reyktum fiski í Bónus.   

Takamarkaðar upplýsingar fengust frá Hagkaupum.  Það sem þó var gefið upp 

var að frosin ýsuflök voru ráðandi í sölu ásamt ferskum fiski úr fiskborðinu.   

Fyrirtækið Furðufiskar er helsti birgi Hagkaupa í fersku fiskmeti en 

Fisksöluskrifstofan er ráðandi í frosnu flökunum, en auk þeirra er keypt töluvert 

af Fiskbúð Suðurlands.  Allar Hagkaupsverslanirnar kaupa af sömu birgjunum, 

fiskborðið á Akureyri er þó undantekning.93 Ef eitthvað er að marka það pláss 

sem einstök fyrirtæki hafa í frystiborðinu er Norðanfiskur það fyrirtæki sem 

selur mest af forsteiktum afurðum í Hagkaupum.  Hinn fyrirtækin sem vinna 

forsteiktar afurðir eru þó öll með sínar vörur inn í Hagkaup.  Íslensk matvæli 

virðast vera ráðandi í reyktu afurðunum. 

4.2.2.2.2 Samkaup 

Mjög ýtarlegar upplýsingar um verslun með fisk fengust frá Samkaupum.  Hjá 

fyrirtækinu var keyptur inn fiskur fyrir tæplega 131 milljón króna árið 2002.  

Magnið sem á bak við þau viðskipti var 182 tonn.  Af því voru rúmlega 58 tonn 

af ýsuflökum.  Á mynd 4-15  sést hvernig skiptingin var á milli vöruflokka hjá 

Samkaupum árið 2002.   

 

91 Samkeppnisstofnun (2001), bls 50 
92 Guðmundur Marteinsson (2003), tölvupóstur 
∗ reyktur fiskur er t.a.m. ekki meðtalinn 
93 Lilja Guðjónsdóttir (2003), tölvupóstur 
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Mynd 4-15: Skipting innkaupa á fiskmeti eftir magni hjá Samkaupum 2002 

Helstu afurðir sem falla undir flokkinn annað eru t.a.m. kinnar og gellur (1,7%), 

grafinn fiskur (1,5%), skata (1,3%) humar (0,6%), síld (0,6%).   

Sumar búðir Samkaupa eru með fiskborð.  Árið 2002 fóru 27,5% af seldum fiski 

um fiskborðið.  Fiskborð Samkaupa versla við fisksala á viðkomandi stað.    

Af einstökum birgjum var Íslenskt sjávarfang stærstur hvað magn varðar með 

11,4%.  GJS var með 10,6%, Norðanfiskur með 6,7% og Ektafiskur með 

4,6%.94 Í viðauka eitt má sjá nánari skiptingu á milli birgja fyrir einstaka 

vöruflokka. 

4.2.2.2.3 Kaupás 

Heildarinnkaup Kaupáss í fyrra af fiskmeti námu tæplega 376 tonnum, og fyrir 

það þurfti fyrirtækið að greiða birgjum sínum u.þ.b. 213 milljónir.  Líkt og hjá 

Samkaupum var mest selt af ýsuflökum, en salan á þeim var u.þ.b. 29% af 

heildarsölunni hvað magn varðar, en um 36% hvað verðmæti varðar.  Rétt er að 

taka fram að þær tölur sem fengust frá Kaupási ná ekki til harðfisks né reykts 

fisks, annan en þess sem seldur er í fiskborðum.   

Á mynd 4-16 er innkaupunum hjá Kaupás skipt upp á sama hátt og gert var fyrir 

Samkaup.  

 

94 Benedikt Kristjánsson (2003), tölvupóstur 
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Mynd 4-16: Skipting innkaupa á fiskmeti eftir magni og verðmætum hjá Kaupási 2002 

Eins og sést á mynd 4-16 er innkaupamunstrið ekki það sama og hjá 

Samkaupum en þó er það alls ekki ósvipað. 

Af verslunum Kaupáss eru aðeins fiskborð í Nóatúnsverslununum.  Árið 2002 

var 55,6% magnsins og 60,7% verðmætisins seld í gegnum fiskborðin.  Helstu 

birgjar fiskborðanna eru fiskbúðir á viðkomandi svæðum.  Af þeim er Fiskbúð 

Hafliða stærsti einstaki birginn.  Stærsti birginn í frystum afurðum er Fiskbúð 

Suðurlands.  Í viðauka eitt má sjá nánari skiptingu á milli birgja fyrir einstaka 

vöruflokka.   

4.2.2.3 Stóreldhús 

Í landinu eru rekin mörg stóreldhús í tengslum við skóla og sjúkrastofnanir.  

Auk þess reka mörg fyrirtæki stór mötuneyti.  Almennt séð borga stóreldhús 

hærra verð en verslanirnar.  Rýrnun er enginn og umbúðakostnaður er yfirleitt 

lægri fyrir framleiðendur.  Ástæðan fyrir lægri umbúðakostnaði er sú að 

vörunum er ekki pakkað í smásölupakkningar, sem eru oft á tíðum dýrar. 

4.2.2.3.1 Íslenska ríkið 

Stofnanir á vegum íslenska ríkisins keyptu árið 2001 inn matvörur fyrir tæpar 

782 milljónir og drykkjarvörur fyrir tæpar 83 milljónir.  Af þeim var 

Landspítalinn Háskólasjúkrahús (LSH) stærsti einstaki kaupandinn.  En þar 

voru keyptar inn matvörur fyrir rúmar 420 milljónir, eða rúmlega helming af 

heildarupphæðinni.  Næst stærsti kaupandinn árið 2001 var Fjórðungs 
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sjúkrahúsið á Akureyri með u.þ.b. 35 milljónir.  Listi yfir fimmtán stærstu 

kaupendur matvæla á vegum ríkisins er að finna í viðauka fimm.95 

Af þeim 420 milljónum króna sem LSH eyddi í matvæli voru 45 milljónir vegna 

fiskmetis.  Helstu birgjar LSH í fiskafurðum eru H.B. á Akranesi sem sér 

fyrirtækinu fyrir sjófrystum flökum, Norðanfiskur og Íslenskt sjávarfang sem 

sjá svo um megnið af öðru fiskmeti.  Mest allur fiskur er í útboði hjá LSH og 

gilda útboðin yfirleitt í eitt ár í senn.96 Með grófri nálgun má gera ráð fyrir að 

heildarfiskinnakaup Ríkisins séu í kringum 95 milljónir. 97 

4.2.2.3.2 Reykjavíkurborg 

Leikskólar og grunnskólar á vegum sveitafélagana eru sömuleiðis stórir 

kaupendur af fiskmeti.  Til að mynda keyptu 75 leikskólar á vegum 

Reykjavíkurborgar samtals inn fisk fyrir 34 milljónir árið 2002, sú upphæð nam 

18% af heildarviðskiptum þeirra með mat.  Leikskólarnir hafa á undanförnum 

árum boðið út kaup á fiski og nú síðast fékk Fiskverslun Hafliða samninginn og 

var því helsti birgi leikskólanna hvað fiskinn varðar.98 Á vegum 

Reykjavíkurborgar eru tveir aðrir stórir kaupendur, Fræðslumiðstöðin fyrir hönd 

grunnskólanna og Félagsþjónustan fyrir hönd ýmissa stofnanna.  Í útboði á fiski 

á vegum Innkaupastofnunar Reykjavíkurborgar fyrir hönd ofantalinna stofnana 

var áætlað að 39% af þeim fiski sem boðinn var út væri vegna leikskólanna, 

32% væru fyrir grunnskólanna og restin, 29%, væri fyrir Félagsþjónustuna.99 

Út frá þessum tölum má áætla að heildarinnkaup á fiski hjá Reykjavíkurborg 

hafi numið u.þ.b. 87 milljónum í fyrra.100 Af þeirri upphæð má gera ráð fyrir að 

kaup á ýsuflökum og bitum sé u.þ.b. 55-60%. 

4.2.2.3.3 Einkafyrirtæki 

Mörg fyrirtæki reka mötuneyti og þau stærstu velta tugum milljóna.    Álverin 

sem eru með stærstu fyrirtækjum landsins eru dæmi um fyrirtæki sem reka mjög 

 

95 Ríkiskaup (2003), tölvupóstur 
96 Sigvaldi H. Ægisson (2003), tölvupóstur 
97 Viðauki I 
98 Garðar Jóhannsson (2003), tölvupóstur 
99 Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (2003), heimasíða 
100 Viðauki I 
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stór mötuneyti.  Hráefniskostnaður í mötuneyti ÍSAL (Alcan á Íslandi) var 75 

milljónir á síðasta ári.  Af því var kostnaður við innkaup á fiski u.þ.b. 9.5 

milljónum sem er um 1/3 af kostnaði við kaup á kjöti og fiski.  Helstu birgjar 

ÍSAL eru Sæver og Norðanfiskur.101 

Norðurál keypti á síðasta ári kjöt og fisk fyrir tæplega 24 milljónir, en þar sem 

fyrirtækið kaupir allan sinn fisk frá Norðanfiski á Akureyri í gegnum 

Kjarnafæði leyfir bókhaldskerfi þeirra ekki að fiskurinn sé tekin sér.102 

4.2.2.4 Stærð markaðarins 

Eins og kom fram hér að framan er mjög lítið vitað um verðmæti eða magn þess 

fiskmetis sem selt er innanlands.  Ef þær upplýsingar sem aflað var við gerð 

verkefnisins eru notaðar til að meta stærð markaðarins má ætla að stærð 

markaðarins sé eitthvað á annan milljarð.  Þessa tölur ber þó að taka með 

fyrirvara.103 

Tafla 4-3: Áætluð heildarinnkaup helstu kaupenda fiskmetis árið 2002 í milljónum króna.  Þessar 
tölur ná ekki til reykts fisks né lagmetis. 

Leikskólar 83 Landspítalinn 45 Baugur 369

Grunnskólar 81 Aðrar 
stofnanir 50 Kaupás 213

Félagsþjónustan 51 Samkaup 122

Aðrar verslanir 176

Samtals 215 95 880

Alls         1.190     

Sveitarfélög Ríkið Stórmarkaðir

Ekki er gerð tilraun til að meta stærð annarra hluta markaðarins.  Miðað við 

innkaup álveranna er þó ljóst að einkafyrirtæki kaupa inn fisk fyrir háar 

upphæðir árlega. 

Þær tölur sem koma fram í töflu 4-3 ná ekki til sölu á reyktum laxfiski né 

lagmetis.  Ef salan á þessum vörum í Samkaup er notuð til að alhæfa, þá má 

ætla að stórmarkaðir hafi keypt reyktan laxfisk fyrir rúmlega 70 milljónir og 

 

101 Björk Guðbrandsdóttir (2003), tölvupóstur 
102 Aksel Jansen (2003), tölvupóstur 
103 Viðauki I 
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lagmeti fyrir 157 milljónir árið 2002.  Í heild má því ætla að heildarinnkaup 

stórmarkaðanna hafi verið í kringum 1,1 milljarður króna.  Ef tekið er tillit til 

smásöluálagningar og virðisaukaskatts er niðurstaðan ekki langt frá mati 

Samkeppnistofnunnar frá árinu 2002. 

4.2.3 Ógnun vegna Innkomu nýrra keppinauta 

Hætta á fjölgun byggist fyrst og fremst á því hversu miklar aðgönguhindranir 

atvinnugreinarinnar eru.  Miklar aðgönguhindranir geta haldið aftur af nýliðun 

jafnvel þó afkoma greinarinnar sé mjög góð.  Almennt séð eru 

aðgönguhindranir ekki miklar í fiskvinnslu.  Hver sá sem hefur húsnæði sem 

uppfyllir kröfur sem til vinnslunnar eru gerðar og hefur bankaábyrgðir á 

fiskmarkaði getur hafið rekstur fiskvinnslu.  Sumar greinar fiskvinnslunnar eins 

og fiskimjölsframleiðsla og rækjuvinnsla eru þó með töluverða hindranir sem 

felast aðalega í miklum stofnkostnaði og stærðarhagkvæmni, þá er nýliðun í 

útgerð einnig illmöguleg.      

Þessi auðveldi aðgangur stuðlar að enn frekari samkeppni um hráefni og 

kaupendur.   

4.2.3.1 Hvað er handan við hornið 

Ef gengið helst eins sterkt og sérfræðingar telja þá er ljóst að staða 

útflutningsfyrirtækjanna mun versna.  Það má því allt eins búast við því að 

útflutningsfyrirtækin reyni að koma meira af sínum afurðum í verð 

innanlands.104 

Sú ógn sem stafar af nýjum aðilum þarf ekki endilega vera af innlendum 

upprunna.  Stóru íslensku fiskisölufyrirtækin þ.e. SÍF og SH reka stórar 

fiskréttaverksmiðjur erlendis sem framleiða mikið úrval af ýmiskonar 

fiskréttum.  Í svari við fyrirspurn sem send var til SÍF kom fram að þeir væru að 

kanna möguleika á því að markaðssetja vörur SÍF sem framleiddar eru erlendis 

á Íslandi.  Sömuleiðis telja þeir að miðað við stöðu krónunnar gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum sé ekkert sem mælir gegn því að þeir geti boðið samkeppnishæft 

verð.  Þeir telja hins vegar mikilvægt að setja langtímamarkmið og geta boðið 

 

104 Níels Guðmundsson (2003), tölvupóstur 
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upp á vöruúrval sem markaðurinn tekur vel.  Í þeim hlutum er verið að vinna 

þessa stundina.105 

SH hefur gert tilraunir með markaðssetningu á sínum vörum innanlands annað 

slagið síðustu ár, nú síðast fyrir þremur árum í gegnum Hagkaup.  Varðandi 

samkeppnishæfni telja þeir að erlend fyrirtæki gætu verið fyllilega 

samkeppnisfær í ákveðnum vöruflokkum.  Frá þeirra bæjardyrum séð er smæð 

íslenska markaðarins helsta vandamálið.  Þeir telja líklegt að önnur tilraun með 

Ísland verði fljótlega gerð.106 

Eins og staðan er á kjötmarkaðinum er ekki ólíklegt að fleiri fyrirtæki í þeim 

geira reyni fyrir sér í fiskinum að fordæmi Kjarnafæðis sem er stór hluthafi í 

Norðanfiski.       

4.2.4 Staðkvæmdarvörur 

4.2.4.1 Verðþróun 

Eins og komið hefur fram hefur fiskneysla landans minnkað á síðustu árum.  

Eflaust er hægt að telja til margar orsakir fyrir því.  Sú ástæða sem talin er hafa 

haft hvað mest um þetta að segja er aukið framboð og lækkað verð á ljósu kjöti, 

þ.e. svína- og kjúklingakjöti.  Á mynd 4-17 sést vel hvernig verð á fiski hefur 

þróast í samanburði við kjöt.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Brauð og kornvörur Kjöt Fiskur

 
Mynd 4-17: Vísitala verðlags á þremur mikilvægum fæðuflokkum, Mars 
1997=100.  (Heimild: Hagstofan 2003) 

 

105 Níels Guðmundsson (2003), tölvupóstur 
106 Helgi Anton Eiríksson (2003), tölvupóstur 
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Á þeim tíma sem línuritið nær yfir hækkaði vísitala fiskverðs um 60,6% en 

vístala kjötverðs aðeins um 11,6%.  Á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs 

um 23,6%.    

Vísitala verðlags á kjöti annars vegar og fisks hins vegar er samansett af 

nokkrum undirvísitölum.  Á mynd 4-18 má sjá verðþróun á einstökum 

undirliggjandi vöruflokkum.     

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nautakjöt Svínakjöt
Lambakjöt Fuglakjöt
Fiskur Fiskur, saltaður, reyktur o.fl

 
Mynd 4-18: Vísitala verðlags tveggja flokka af fiskmeti og helstu 
staðkvæmdarvara (frosið/ferskt).  (Heimild: Hagstofan 2003)

Það er athyglivert að sjá hversu mikil hækkun hefur orðið á ferskum og frosnum 

fiski í samanburði við aðra flokka.  Unnin fiskur og skelfiskur hefur ekki 

hækkað eins mikið en þó hefur hann hækkað meira en kjötvörur.  Verðvísitölur 

allra flokka kjötvara hafa hækkað minna en vísitala neysluverðs sem hækkaði 

eins og áður hefur komið fram um 23% á þessum tíma.  Vísitala fuglakjöts- og 

svínakjötsverðs er lægri nú en hún var árið 1998.  

4.2.4.2 Samkeppni á kjötmarkaðnum 

Norðlenska ehf. og Sláturfélag Suðurlands eru langstærstu sölu og 

framleiðsluaðilar kjötvara á Íslandi og er Norðlenska heldur stærri með yfir 

þriggja milljarða krónu veltu.  Þriðja stærsta fyrirtækið er væntanlega Síld og 

fiskur.  

Á stóreldhúsamarkaðnum eru eftirtalinn fyrirtæki stærst:  

• Norðlenska  

• Gæðafæði  

• Kjarnafæði 
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• Kjötsmiðjan 107 

Sú harða samkeppni sem verið hefur á kjötmarkaði á undanförnum árum hefur 

leitt til þess að öll svínabú í landinu eru rekin með halla og eigið fé víða gengið 

til þurrðar.  Stórfellt tap er einnig hjá öllum kjúklingaframleiðendum.108 

Þrátt fyrir að svínabúin hafi öll verið rekin með tapi um nokkurt skeið hefur 

verðið haldið áfram að lækka þar sem ekki hefur verið dregið úr framleiðslu.  

Kjötvinnsla Norðlenska greiðir þessa dagana svínabændum um 120 kr/kg að 

meðaltali fyrir svínakjöt en á sama tíma fyrir ári voru greiddar 220 kr/kg.  

Kostnaðurinn við að framleiða eitt kíló er hins vegar um 250 krónur. 109 

Kjúklingabúin eru sömuleiðis að selja sínar afurðir undir kostnaðarverði, en það 

kostar um 350 krónur að framleiða hvert kíló af kjúklingakjöti.110 

4.2.5 Samkeppni innan atvinnugreinar 

Til að gera þennan hluta greiningarinnar markvissari verður atvinnugreininni 

skipt í fjóra hluta.  Reynt verður að varpa ljósi á eðli samkeppninnar og helstu 

keppendur innan hvers hluta.  Þessi greining miðast fyrst og fremst við 

samkeppnina innan stórmarkaðanna.   

4.2.5.1 Hefðbundnar afurðir 

Til þessa hluta markaðarins telst ferskur fiskur og saltfiskur.  Af einstökum 

vöruflokkum er eins og áður hefur komið fram mest selt af ýsuflökum.  Einnig 

er töluvert selt af söltuðum þorskflökum og af laxfiski.  Sala á hefðbundnum 

fiskafurðum hefur heilt yfir verið að dragast saman.  En neysla á laxfiski hefur 

aftur á móti verið að aukast á síðustu árum, enda ódýrari en t.a.m. þorskur og 

ýsa.  

Nokkrir aðilar eru að selja frosin ýsuflök inn á stórmarkaðina.  Stærsti aðilinn á 

því sviði er Fisksöluskrifstofan, nærst stærsti aðilinn á markaðnum er 

væntanlega Fiskbúð Suðurlands.  Aðrir sem selja fryst flök til stórmarkaða eru:   

 

107 Karl Steinar Óskarsson (2003), tölvupóstur 
108 Gagnasafn Morgunblaðsins (5. mars 2003) 
109 Gagnasafn Morgunblaðsins (8. mars 2003) 
110 Gagnasafn Morgunblaðsins (5. mars 2003b) 
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• Íslenskt sjávarfang  

• Fiskhús GJS  

• Ektafiskur  

• Norðanfiskur 

• BN fiskur 

• Fiskurinn 

• Rúllur 

Ekki er hægt að segja að fyrirtækin reyni að aðgreina sína vöru frá vörum 

keppinautanna því öll fyrirtækin selja sínar vörur í látlausum glærum 

plastpokum.  Verð fyrirtækjanna var hinsvegar mjög misjafnt, 

Fisksöluskrifstofan var með lægsta verðið í öllum flokkum. 

Sá saltfiskur sem fæst í frystiborðum stórmarkaðanna er oftast útvatnaður 

þorskur í bitum, en einnig er töluvert selt af léttsöltuðum flökum mr/mb.  

Ektafiskur er sá framleiðandi sem selur langmest innanlands en næst stærsti 

aðilinn á markaðnum er væntanlega Íslenskt sjávarfang.  Aðrir sem selja saltfisk 

á markaðnum eru: 

• Arney  

• Fiskbúð Suðurlands 

• Norðanfiskur 

• Fiskhús GJS 

Rétt eins og með flökin er saltfiskurinn í öllum tilvikum seldur í plastpokum.  

Þó er mun meira lagt upp úr pakkningunum, t.a.m. eru flestir framleiðendur með 

myndskreytta poka.  Umbúðir utan um saltfisk frá Íslensku sjávarfangi eru þó 

ekki myndskreyttar.  Hvað verð varðar þá virðist ÍS vera með lægsta verðið og 

Ektafiskur með það hæsta.  Verð hinna framleiðandana er mjög svipað.       

Laxfiskur, þ.e. lax, silungur og bleikja er töluvert áberandi í frystiborðunum.  

Afurðirnar eru ýmist flök, flakabitar eða steikur (þverskorinn fiskur).  Á þessum 

hluta markaðarins eru ekki margir keppendur um þessar mundir.  Þeir stærstu 

eru  Íslenskt sjávarfang, Norðanfiskur og Fiskbúð Suðurlands.  Glærir 

ómyndskreyttir plastpokar eru notaðir sem umbúðir.   

4.2.5.2 Forsteiktar og/eða brauðaðar afurðir 

Það eru nokkuð margir vöruflokkar sem falla undir þennan flokk.  Þeir aðilar 

sem eru mest áberandi í frystiborðum stórmarkaðanna eru Norðanfiskur, 

Íslenskt sjávarfang og Humall.  Aðrir aðilar á markaðnum eru minni t.a.m. 
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Rúllur, Norðlenska og Ektafiskur.  Fiskbúðirnar brauða töluvert af fiski en þær 

afurðir eru seldar ferskar, þ.e. ekki forsteiktar né frosnar.  Fiskbúðirnar selja 

sínar afurðir ekki í stórmarkaðina en þær eru í samkeppni við ofan talin 

fyrirtæki á stóreldhúsmarkaðinum.  Af fiskbúðunum er Fiskbúð Hafliða líklega 

stærst á þessu sviði.  Að öllu jöfnu eru fersku afurðirnar dýrari.     

Það er vissum vandkvæðum bundið að bera saman verð á milli framleiðenda þar 

sem ekki er um staðlaðar vörur að ræða.  Það er helst hægt að bera saman verð á 

nöggum á milli framleiðenda.  Í töflunni hér fyrir neðan er verð út úr búð 

(Nettó) frá nokkrum framleiðendum borin saman.     

Tafla 4-4: Samanburður á verði (Nettó) á ýsunöggum frá þrem 
framleiðendum og pakkningum.    

Framleiðandi Verð kr/kg Umbúðir
Íslenskt sjávarfang 688 glærir pokar

Norðanfiskur 899 plastbakkar

Norðlenska 1035 myndskreyttir pokar

*Humall selur ekki ýsunagga en þeir selja svokallaða ýsustafi sem eru ekki ósvipaðir.  
Þeir fást hins vegar ekki í Nettó, í Bónus kosta þeir 679 kr/kg á meðan naggar frá ÍS 
kosta 649 kr/kg.  Ýsustöfunum er pakkað í myndskreytta poka. 

Miðað við framangreindar upplýsingar virðist sem Íslenskt sjávarfang sé ódýrast 

á markaðnum.  Umbúðirnar í þessum flokki eru mjög fjölbreyttar.  Íslenskt 

sjávarfang pakkar sínum vörum í glæra plastpoka, Humall er með margskonar 

umbúðir, jafnt úr pappa sem plasti.  Norðanfiskur pakkar sínum vörum aftur á 

móti í plastbakka sem er ýmist lokað með glærri eða myndskreyttri filmu.  

Norðanfiskur hefur komið sterkur inn á þennan markað með ýmiskonar 

tilboðum, kynningum og nú síðast með auglýsingaherferð í sjónvarpi.       

Neysla tilbúinna rétta og þægindamáltíða hefur aukist mikið á síðustu tíu 

árum.111 Hvað varðar forsteiktar fiskafurðir er það reynsla ÍS að hlutfallslega 

meiri aukning hafi verið inn á mötuneytin en stórmarkaðina.112 Ef fiskibollur 

eru undanskildar þá nemur salan á forsteiktum fiski þó ekki nema rúmum 

fjórum prósentum af heildarsölunni enn sem komið er.  

 

111 Manneldisráð (2003), heimasíða 
112 Hannes Þór Jónsson (2003), viðtal 
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Sú vara sem hefur aukist hvað mest í sölu á síðustu árum eru forsteiktar 

fiskibollur.113 Sala á forsteiktum fiskibollum árið 2002 var t.a.m. 7% af 

heildarsölu alls fiskmetis í Samkaupsverslununum og 5,2% í verslunum 

Kaupáss í kílóum talið.  Kaupás þurfti að greiða sínum birgjum rúmar sjö 

milljónir fyrir þær fiskibollur.  Meðalverð til framleiðenda var því 360 kr/kg.  

Verðið var þó misjafnt eftir framleiðendum en það lá á bilinu 228-499 kr/kg.  

4.2.5.3 Reyktur og grafinn 

Rétt eins og með aðra hluta markaðarins er lítið vitað með vissu um stærð 

innanlandsmarkaðar fyrir reyktan og grafin fisk.  Ef tölurnar frá Samkaupum 

eru hafðar til hliðsjónar er þó ljóst að stórmarkaðirnir kaupa inn reyktan og 

grafin fisk fyrir tugi milljóna króna árlega.  Langstærsti hluti afurðanna er seldur 

í gegnum stórmarkaðina. 

Tvö fyrirtæki eru langstærst í vinnslu og sölu á reyktum og gröfnum fiski 

hérlendis, Eðalfiskur og Íslensk matvæli.  En stór hluti afurða beggja 

fyrirtækjanna er fluttur úr landi.  Þriðji stærsti aðilinn á þessu sviði er Íslenskt 

sjávarfang.  Aðrir keppendur á markaðnum eru mun minni.   

Samkeppni á þessum hluta markaðarins er frekar í formi aðgreiningar en verðs.  

Nema hvað Eðalfiskur og Íslenskt sjávarfang hafa átt í dálítilli verðsamkeppni 

en þessi tvö fyrirtæki eru með ódýrustu vörurnar.  Eðalfiskur er það fyrirtæki á 

markaðnum sem hefur verið hvað harðast í markaðssetningu á sínum vörum.     

4.2.5.4 Skelfiskur  

Eins og staðan er í dag framleiðir eða pakkar ÍS engum skelfiski.  Skelfiskur er 

þó engu að síður mikilvægur partur af fiskmarkaðinum.  Af einstökum 

tegundum er rækjan mikilvægust.  Sömuleiðis er selt töluvert af humri og 

hörpudiski.  Til að gefa einhverja hugmynd af stærð þessa hluta markaðarins má 

nefna að Kaupás keypti inn skelfisk fyrir rúmar 28 milljónir árið 2002, en það 

samsvarar 13,2% af heildarinnkaupum á fiskmeti fyrirtækisins árið 2002.  Hér 

fyrir neðan eru helstu þátttakendur á þessari syllu markaðarins týndir til.       

 

113 Pétur Valsson (2003), tölvupóstur 
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• Snæfiskur  

• Dögun  

• Fiskhús GJS 

• Meleyri 

• Norðanfiskur 

• Ektafiskur 

Af þessum fyrirtækjum er Snæfiskur með langfjölbreyttasta úrvalið en hvað 

magn varðar eru Dögun og Meleyri stærstu aðilarnir.   

4.2.5.5 Helstu keppinautar 

Næsta skref í greiningunni er að kanna stöðu fyrirtækjanna í greininni. Tækni 

sem notuð er við að leiða slíkt í ljós hefur hlotið nafnið samkeppniskort (e. 

strategic group mapping).  Þessi aðferð þykir nytsamleg til að bera saman 

markaðsstöðu einstakra fyrirtækja, eða til að hópa saman þau fyrirtæki sem hafa 

líka stöðu á markaði, sér í lagi þegar um er að ræða það mörg fyrirtæki í 

greininni að ekki sé hagnýtt að greina hvert og eitt ýtarlega.  Ákveðnar breytur, 

sem talið er að hafi lýsandi áhrif eru settar á hnitakerfi og fyrirtækjunum raðað á 

það eftir því hvar þau standa gagnvart breytunum.  Þannig er hægt að draga 

hring um þau fyrirtæki sem liggja nærri hvort öðru með tilliti til breytanna og 

sjá þannig hvaða fyrirtæki eru í samkeppni á því sviði. 

Á mynd 4-19 ber að líta samkeppniskort fyrir fyrirtæki sem stunda sölu á 

ferskum og/eða forsteiktum fiski innanlands.  Eflaust vantar einhver fyrirtæki 

inn á myndina en þetta eru þau fyrirtæki sem eru mest áberandi á þeim hluta 

markaðarins sem Íslenskt sjávarfang keppir á.   

Fjöldi vöruflokka
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Mynd 4-19: Samkeppniskort fyrirtækja sem stunda sölu á ferskum og/eða forsteiktum fiski 
innanlands.  Skiptingin fer eftir fjölda vöruflokka frá hverju fyrirtæki og fjölda sölustaða.  Stærð 
hringjanna á að sýna hlutfallslega stærð þeirra.  



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

48 

Norðanfiskur er það fyrirtæki sem telst vera helsti samkeppnisaðili Íslensks 

Sjávarfangs.  Önnur fyrirtæki sem eru meðal helstu keppinauta ÍS eru Humall, 

Fiskbúð Suðurlands og Ektafiskur.  Önnur fyrirtæki geta þó verið í töluverðri 

samkeppni í ákveðnum vöruflokkum eða á ákveðnum útsölustöðum.   

Á mynd 4-20 er svo samkeppniskort fyrir fyrirtæki sem selja reyktar 

laxfiskaafurðir á innanlandsmarkaði.   

Fjöldi vöruflokka
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Norðan-
fiskur

Eðalfiskur

Íslenskt 
Sjávarfang

Íslensk 
Matvæli

Reyk-
ofninn

 

Mynd 4-20: Samkeppniskort fyrir fyrirtæki sem selja reyktar afurðir innanlands.  Skiptingin fer 
eftir fjölda vöruflokka frá hverju fyrirtæki og verði á vörum fyrirtækjanna.  Stærð hringjanna á að 
sýna hlutfallslega stærð þeirra. 

Samkvæmt mynd 4-20 er Eðalfiskur helsti samkeppnisaðili ÍS á markaðnum 

fyrir reyktan fisk.    

4.2.5.5.1 Norðanfiskur 

Fyrirtækið er væntanlega sá aðili á markaðnum sem hefur náð hvað skjótustum 

frama, en félagið var stofnað fyrir tveimur árum.  Norðanfiskur er ekki eiginlegt 

fiskvinnslufyrirtæki því meginhluti starfseminnar felst í pökkun og 

markaðssetningu.  Norðanfiskur selur ýmiskonar sjávarfang, en megin áhersla 

hefur verið lögð á forsteiktar og brauðaðar afurðir.  Norðanfiskur hefur, eins og 

áður hefur komið fram, eignartengsl við matvælafyrirtækið Kjarnafæði.  

Fyrirtækin eru til húsa á sama stað á Akureyri og þau eru með samnýtt 

dreifikerfið á landsvísu.  Fyrirtækið hefur einnig eignartengsl við ÚA sem sér 

um þann hluta framleiðslunnar sem snýr að brauðun og forsteikingu.114 Annað 

 

114 Guðbrandur Sigurðsson (2003), tölvupóstur 
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hráefni fær Norðanfiskur sömuleiðis að mestu frá ÚA, silung og lax kaupir 

fyrirtækið þó af fyrirtækinu Silungi.115 

Norðanfiskur notar svokallaða multivac vél við pökkun en með því er hægt að 

draga verulega úr launakostnaði við pökkun.  Vélar af þessari tegund eru hins 

vegar dýrar í innkaupum og auk þess krefjast þær dýrari umbúða en hefðbundin 

pökkun.  Umbúðir utan af vörum Norðanfisks eru mjög smekklegar og það 

sama á við fyrirtækismerki (e. logo) þess.  

4.2.5.5.2 Ektafiskur 

Fyrirtækið er staðsett á Hauganesi við Eyjafjörð.  En þar rekur það eigin 

saltfiskvinnslu.  Fyrirtækið þykir framleiða einstaklega góðan saltfisk og hefur 

hann nær algera yfirburði á innanlandsmarkaðnum þrátt fyrir að hann sé 

tiltölulega dýr.  Ektafiskur hefur frá árinu 1994 selt saltfisk og eitthvað af öðru 

fiskmeti til Spánar undir nafninu Real fish.  Á Spáni selur fyrirtækið í gegnum 

eigin búðir.  Hráefnið til saltfiskvinnslu fær fyrirtækið á fiskmörkuðum.  Aðrar 

vörur en saltfisk kaupir fyrirtækið annars staðar og endurpakkar.     

4.2.5.5.3 Humall 

Fyrirtækið Humall hefur framleitt fiskrétti í rúm tuttugu ár.  Fyrir þremur árum 

síðan var fyrirtækið endurskipulagt og starfsemin flutt upp á Snæfellsnes þar 

sem sett var upp fiskréttaverksmiðja á Hellisandi.  Afköst verksmiðjunnar voru 

þá áætluð 5-7 tonn af tilbúnum fiskréttum á dag. 

Humall er í nánu samstarfi við fiskvinnslufyrirtækin  Frostfisk, Klumbu í 

Ólafsvík, Hraðfrystihús Hellissands og Sigurður Ágústsson á Stykkishólmi.  

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Humals er meginmarkmið fyrirtækisins 

að framleiða og selja hollar og fitusnauðar afurðir unnar úr íslenskum þorski á 

heimsmarkaði.116 Á íslenska markaðinum hefur fyrirtækið fyrst og fremst boðið 

upp á vörur unnar úr ýsu.              

 

115 Gagnasafn Morgunblaðsins (26. september 2002) 
116 Humall (2003), heimasíða 
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4.2.5.5.4 Fiskbúð Hafliða 

Fiskbúð Hafliða sér fjölda fyrirtækja og stóreldhúsa fyrir fiski, þjónustar bæði 

leikskóla og grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og sér sömuleiðis um að ekki 

skorti fiskmeti í Nóatúni, Fjarðarkaupum, Samkaupum, Sparkaupum, Nettó og 

10-11-verslununum.  Auk þess rekur fyrirtækið eina fiskbúð undir eigin nafni.   

Fyrirtækið framleiðir allar sínar vörur í eigin fiskvinnsluhúsi sem er staðsett 

niður á Granda í Reykjavík.  Auk hefðbundinnar vinnslu þá framleiðir 

fyrirtækið ferska fiskrétti í raspi og sósum.  Fiskbúð Hafliða reiðir sig alfarið á 

hráefni á innlendu fiskmörkuðunum og nema hráefniskaupin um 1000 tonnum á 

ári.117 

4.2.5.5.5 Eðalfiskur 

Fyrirtækið Eðalfiskur er staðsett í Borgarnesi.  Þar starfrækir fyrirtækið vinnslu 

þar sem unnin er reyktur og grafin fiskur, en auk þess framleiðir Eðalfiskur 

ýmiskonar salöt.  Starfsemi fyrirtækisins snýst ekki síður um útflutning en að 

þjóna innanlandsmarkaðinum.  Fyrir nokkrum árum átti fyrirtækið í verulegum 

rekstrarerfiðleikum en fjársterkir aðilar m.a. Íslensk Ameríska  komu því til 

bjargar.  Frá þeim tíma hefur Eðalfisk vaxið ásmegin og er nú áberandi sterkasta 

fyrirtækið á sviði reyktra og grafinna afurða á innanlandsmarkaði.  Dreifingin á 

framleiðslunni er í höndum fyrirtækisins sjálfs.     

4.2.5.5.6 Íslensk matvæli 

Fram til ársins 2001 var fyrirtækið Íslensk matvæli staðsett í Hafnarfirði þar 

sem það var rekið sem deild innan Pharmaco.  En í kjölfar stórbruna árið 2001 

var fyrirtækið selt Eignarhaldsfélagi Vestmanneyja og öll starfsemin flutt til 

eyja.  Aðalframleiðsluvörur Íslenskra matvæla eru grafinn og reyktur lax auk 

ýmsa tegunda síldarafurða og annarra tengdara vara.  Fyrirtækið hefur náð 

góðum árangri í sölu afurða til Bandaríkjanna undir nafninu Icefood.  Árið 2001 

seldu Íslensk matvæli t.a.m. 200 tonn af afurðum til Bandaríkjanna.  Fyrirtækið 

hefur byggt sína vinnslu á því að kaupa heilann lax og vinna hann frá grunni. 118 

117 Gagnasafn Morgunblaðsins (17. nóvember 2002) 
118 Gagnasafn Morgunblaðsins (28. júní 2001) 
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119 Eftir að fyrirtækið var flutt til eyja virðist reksturinn hafa gengið erfiðlega 

og hefur styrkur félagsins á innanlandsmarkaði minnkað til muna.120 

4.3 Samantekt ytri greiningar 

Nú þegar greiningu ytra umhverfis er lokið er rétt að taka saman helstu 

niðurstöður. 

Almennt séð eru horfur í íslensku efnahagslífi góðar, hagvöxtur er á uppleið og 

gert er ráð fyrir minnkandi atvinnuleysi strax á næsta ári.  Það sem vera er að 

vextir koma líklega til með að hækka og sömuleiðis verðbólgan. Fyrir 

útflutningsfyrirtæki er gengisþróun íslensku krónunnar mikið áhyggjuefni.   

Ástand fiskistofnana virðist vera í þokkalegu lagi og búist er við aukningu 

veiðiheimilda á ýsu og þorski strax á næsta fiskveiðiári.  Það ríkir hins vegar 

töluverð óvissa um stjórn fiskveiða vegna komandi kosninga.   

Neysla á fiski hefur dregist verulega saman á síðustu árum.  Sérstaklega er 

uggvænlegt að neyslan er minni eftir því sem neðar er farið í aldri.  Það liggja 

hins vegar viss tækifæri í breyttu neyslumunstri, þá sérstaklega í framleiðslu og 

sölu á tilbúnum réttum og öðru þægindafæði.  En neysla á slíkum matvælum 

hefur aukist mikið á síðustu tíu árum.   

Blikur eru á lofti hvað varðar hráefnisöflun fyrir fiskvinnslur án útgerðar.

Ástæða þess er að lægra hlutfall fiskaflans virðist rata inn á markaðina vegna 

samþjöppunar veiðiheimilda á færri hendur.

Meðalverð á fiskmörkuðunum á ýsu og þorski var heldur lægra árið 2002 en 

árið þar á undan, verð á steinbít var hins vegar heldur hærra.  Allt útlit er fyrir 

að gengi krónunnar verði hátt næstu misseri.  Ef markaðurinn er skilvirkur 

hlýtur það að verða til þess að fiskverð lækki en frekar og haldist lágt. En það 

er vissulega til bóta fyrir fyrirtæki í innanlandssölu.  Framboð af frystum fiski 

og fiskafurðum eins og marningi og blokk kemur væntanlega til með að vera 

 

119 Gagnasafn Morgunblaðsins (6. desember 2001) 
120 Hannes Þór Jónsson (2003), viðtal  
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svipað og það hefur verið síðustu ár.  Verð á þessum afurðum kemur fyrst og 

fremst til með að ráðast af gengi krónunnar.  

Framleiðsla á eldisfiski á eftir að aukast mikið á næstu árum, sérstaklega á laxi.  

Það veldur hins vegar áhyggjum að eldi á regnbogasilungi kemur væntanlega til 

með að dragast saman.  En regnbogasilungur er eitt mikilvægasta hráefni 

Íslensks sjávarfangs.  Fyrir ÍS hljóta viss tækifæri að felast í því að Samherji hf. 

sé leiðandi í þeirri uppbyggingu sem framundan er í fiskeldinu.  Sömuleiðis 

gætu einhver tækifæri legið í vinnslu á krækling sem nú er ræktaður við Hrísey.  

Mikil samþjöppun hefur átt sér stað á íslenskum smásölumarkaði á síðustu árum 

og í dag er staðan sú að þrjár keðjur verslana ráða yfir 75-80% af 

matvörumarkaðnum.  Af þeim er Baugur stærstur með u.þ.b. 42% 

markaðshlutdeild.  Af öðrum stórum kaupendum má nefna stofnanir 

Reykjavíkurborgar og íslenska ríkisins.  Sömuleiðis eru mörg fyrirtæki með stór 

mötuneyti sbr. álverin.  Það liggur ljóst fyrir að samningsstyrkur stærstu 

kaupendanna er mikill. 

Það er full ástæða fyrir fyrirtækin í atvinnugreininni að hafa áhyggjur af nýjum 

keppinautum á markaðinum.  Þetta á sérstaklega við ef gegni krónunnar helst 

hátt til lengri tíma, því þá má eins búast við því að útflutningsfyrirtækin reyni að 

koma einhverju að af sínum afurðum í verð hér heima.  Annað sem vofir yfir er 

innkoma stóru íslensku fisksölufyrirtækjanna, SÍF og SH á markaðinn.  En 

samkvæmt upplýsingum úr þeirra herbúðum eru bæði fyrirtækin að skoða það 

að koma inn á íslenska markaðinn með sínar vörur, sem þeir segjast geta boðið á 

samkeppnishæfu verði.

Á síðustu árum hefur verð á kjöti, þá sérstaklega á kjúklinga- og svínakjöti 

lækkað mikið á meðan verð á fiski hefur hækkað stórlega.  Þessi verðþróun 

hefur eflaust haft mikill áhrif á neyslu fiskmetis.  Nú er hins vegar þannig 

umhorfs á kjötmarkaðnum að þau verð sem framleiðendur eru að fá fyrir sínar 

vörur duga ekki fyrir framleiðslukostnaði.  Það er því líklegt að framleiðendum 

komi til með að fækka á næstunni og með þeim afleiðingum að verð hækki. 
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Samkeppnin innan atvinnugreinarinnar tekur á sig mismunandi myndir eftir því 

hvar er gripið niður á markaðnum.  Samkeppnin í hefðbundnum afurðum s.s. 

ýsuflökum, saltfiski og laxi er nær eingöngu í formi verðs, lítið virðist vera gert 

til aðgreiningar.  Samkeppnin í sölu á forsteiktum afurðum er miklu frekar í 

formi aðgreiningar en verðs.   

Íslenskt sjávarfang á í samkeppni við mörg fyrirtæki, hvaða fyrirtæki er helsti 

keppinautur þess er misjafnt eftir markaðshlutum.  Heilt yfir er Norðanfiskur þó 

það fyrirtæki sem telst helsti samkeppnisaðili Íslensks sjávarfangs.   
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5 Innri greining  

Tilgangur innri greiningar er að skoða uppbyggingu og starfsemi ÍS með það 

fyrir augum að meta styrkleika og veikleika þess.  Niðurstaða greiningarinnar 

ætti að varpa ljósi á hugsanlega kjarnahæfni fyrirtækisins.  En með kjarnahæfni 

er átt við yfirburðahæfni fyrirtækisins og getu þess til að ná árangri umfram 

keppinauta sína. 

Þessi hluti verkefnisins byggir á upplýsingum frá starfsmönnum ÍS og 

bókhaldsgögnum fyrirtækisins.  Sé um aðrar heimildir að ræða er þeirra getið í 

neðanmálstilvísunum. 

5.1 Virðiskeðja Íslensks sjávarfangs 

Við mat á innri getu Íslensks sjávarfangs verður stuðst við virðiskeðju Porters 

sem kynnt var í öðrum kafla.  Í virðiskeðjunni er starfsemi fyrirtækisins skipt 

upp í nokkra þætti sem hver og einn er síðan skoðaður sérstaklega.  Þættirnir 

tilheyra ýmist stoðstarfsemi eða frumstarfsemi fyrirtækisins.  Frumstarfsemin 

felst í sköpun sýnilegrar vöru frá inntaki hráefnis til sölu fullbúinnar vöru en 

stoðstarfsemi veitir frumstarfseminni stuðning en er ekki eins sýnileg.  

Mikilvægi starfsþáttanna er misjöfn eftir atvinnugreinum og því er mikilvægt að 

greina hvaða þættir eru mikilvægari en aðrir.121 

5.1.1 Innra skipulag 

Innra skipulag fyrirtækisins er einfalt og yfirbygging er lítil enda er reksturinn 

ekki umfangsmikill.  Sölustjóri fyrirtækisins starfar í Reykjavík annars fer öll 

starfsemi fram undir sama þaki.  Á mynd 5-1 sést skipurit fyrirtækisins. 

 

121 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 35 
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Stjórn

Framkvæmdarstjóri

VerkstjóriVélstjóri

Sölustjóri

Aðrir starfsmenn

Mynd 5-1: Skipurit Íslensks sjávarfangs 

Eins og komið hefur fram er Íslenskt sjávarfang að mestu í eigu Samherja hf., 

en félagið er rekið sem einkahlutafélag (ehf).  Stjórn félagsins skipa þrír menn, 

þar af tveir frá Samherja en sá þriðji er sölustjóri Íslensks sjávarfangs auk þess 

sem hann er hluthafi.  Hingað til hefur Íslenskt sjávarfang ekki nýtt sér tengslin 

við Samherja á fullnægjandi hátt.  En stjórnendur Samherja hafa lýst sig 

reiðubúna til þess að auka samstarfið á milli fyrirtækjanna. 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir er ljóst að starf stjórnar hefur 

ekki verið mjög virkt og það aðhald sem hún á að veita stjórnendum 

fyrirtækisins hefur hingað til ekki verið nógu mikið.  Stjórnendur ÍS hafa t.a.m. 

komist upp með það hingað til að skila ekki rekstrarskýrslum og áætlunum 

reglulega til stjórnar.  Þeir sem nú skipa stjórnina ættu í krafti þekkingar sinnar 

að geta reynst félaginu mikilvægir í þeirri endurreisn sem framundan er.  En til 

þess að kraftar þeirra nýtist til fulls þarf að koma á skipulegu upplýsingaflæði á 

milli framkvæmdarstjóra og stjórnar.  

Starf framkvæmdastjóra er fólgið í því að taka framleiðsluákvarðanir, gera 

áætlanir og hafa almenna yfirumsjón með rekstrinum.  Á hans hendi eru 

sömuleiðis öll samskipti við opinbera aðila..  Núverandi framkvæmdastjóri er 

menntaður rekstrarfræðingur og býr yfir töluverðri reynslu af fiskvinnslu og 

stjórnun.  Auk framkvæmdarstjóra starfar einn annar starfsmaður á skrifstofu 

félagsins í Hrísey við almenn skrifstofustörf og móttöku pantana.  Af öðrum 

starfsmönnum er sölustjórinn sá eini sem ekki kemur nálægt framleiðslunni.  
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Hlutverk hans er fólgið í þjónustu við viðskiptavini og dreifingu á vörum 

fyrirtækisins á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem hann sér að hluta til um 

móttöku pantana.  Dagleg stjórnun á vinnslu og umsjón með birgðahaldi er á 

hendi verkstjóra.  

Framleiðsluskráningu hefur verið ábótavant.  Þar af leiðandi er lítið til af 

upplýsingum um framlegð og afköst í framleiðslu einstakara vörunúmera.  

Fyrirtækið hefur verið í vandræðum með gæðamál og svo virðist sem 

gæðavitund starfsmanna sé ekki fullnægjandi.  Í því sambandi má nefna að 

gæðaskýrslur hafa ekki verið útfylltar og athugasemdum skoðunarstofu 

fyrirtækisins ekki sinnt.         

Fjárhagsstaða Íslensks sjávarfangs er mjög slæm enda hefur tap verið á 

starfsemi fyrirtækisins frá upphafi.  Í fyrra tapaði fyrirtækið rúmum 34 

milljónum króna en það samsvarar 32,3% af veltu.  Þessi slæma 

rekstrarniðurstaða varð til þess að í lok síðasta rekstrarárs var eiginfjárhlutfall 

félagsins neikvætt um 48,2%.  Greiðsluhæfi fyrirtækisins er sömuleiðis lélegt 

enda var veltufjárhlutfall um síðustu áramót aðeins 0,55 og lausafjárhlutfall 

0,28.  Vegna þeirrar erfiðu stöðu sem fyrirtækið er í, hefur verið leitað eftir 

nauðasamningum við lánadrottna.  Nauðasamningarnir hljóða upp á að 

fyrirtækið greiði 25% af sínum skammtímaskuldum en afgangurinn verði felldur 

niður.  Jafnframt því sem fyrirtækið fer í nauðasamninga er ætlunin að kaupa 

vinnsluhúsið af Samherja.  Byggðastofnun mun fjármagna hvoru tveggja.  Í 

viðauka tvö er að finna nánari útlistun á rekstrarafkomu og fjárhag fyrirtækisins.   

5.1.2 Stjórnun mannauðs 

Kjarninn af starfsmönnum ÍS hafa mikla reynslu af þeirri vinnslu sem fyrirtækið 

er í, enda hafa þeir starfað hjá fyrirtækinu frá stofnun og sumir hverjir störfuðu 

áður hjá Snæfelli við sambærilega vinnslu.  Starfsmannavelta fyrirtækisins er 

frekar lítil sem gerir það að verkum að ekki hefur þurft að eyða tíma og fé í að 

þjálfa upp nýjan mannskap.  En þekking og reynsla starfsmanna er sérstaklega 

mikilvæg fyrirtækinu þar sem vinnslan er fjölbreytt og starfsmenn fáir.              

Um þessar mundir eru fjórtán stöðugildi hjá fyrirtækinu, þar af eru þrjú 

stöðugildi vegna stjórnunar og markaðsmála.  Auk þeirra sem starfa við stjórnun 

og markaðsmál eru vélstjóri, verkstjóri og tveir aðrir starfsmenn á föstum 
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launum.  Vélstjóri og verkstjóri starfa báðir við vinnsluna ef þeir eru ekki 

bundnir við annað.  Þeir starfsmenn sem eru ekki á föstum launum fá greitt eftir 

taxta auk þess sem greiddur er fastur bónus upp á 200 krónur á tímann.  Því er 

ekki hægt að segja að mikil starfshvatning sé fyrir hendi, þar sem aukin afköst 

skila sér ekki í auknum launum.  Engin sérstök fríðindi fylgja því að starfa fyrir 

Íslenskt sjávarfang.     

Miðað við núverandi starfsemi er fyrirtækið ofmannað og þ.a.l. hafa átta 

starfsmenn sem gegna sex stöðugildum ekki sótt vinnu síðan 22. desember 

2002.  Til stendur að segja upp stórum hluta af mannskapnum vegna þeirrar 

endurskipulagningar sem framundan er.  Það má þó búast við því að einhverjir 

verði endurráðnir.   

5.1.3 Tækni og þróun 

Á skrifstofu félagsins er fyrir hendi allur sá búnaður sem telst nauðsynlegur til 

þess að stunda viðskipti á skilvirkan hátt.  Þó vantar tilfinnanlega betra 

upplýsinga- og bókhaldskerfi en það sem fyrir er.    

Félagið lagið á sínum tíma mikla vinnu og töluvert fé í það að setja á fót 

heimasíðu þar sem meðal annars átti að vera hægt að panta vörur fyrirtækisins. 

122 Þar sem ávinningurinn af heimasíðunni var ekki augljós þá var hætt að 

uppfæra hana.  Hún er þó enn til staðar og hægt væri að nýta hana með litlum 

tilkostnaði ef áhugi á því vaknaði að nýju.      

Í upphafi var lagt töluvert upp úr vöruþróun og hafði félagið á sínum tíma 

sérstakan starfsmann sem sinnti þessum málum.  Sá starfsmaður hætti hjá 

fyrirtækinu og flutti sig yfir til Norðanfisks þegar það fyrirtæki var stofnað.  

Síðustu tvö ár eða svo hefur hins vegar verið lagt lítið upp úr vöruþróun.  Eins 

og staðan er í dag hefur fyrirtækið litla burði til að standa í kostnaðarsamri 

vöruþróun.   

Fyrirtækið er með vottað gæðakerfi og útflutningsleyfi fyrir frystar afurðir 

annars vegar og forsoðnar afurðir og tilbúna rétti hins vegar.       

 

122 http:///www.sjavarfang.is 
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Tækjakostur félagsins er með ágætum og ræður félagið yfir margskonar búnaði 

til frumvinnslu og framhaldsvinnslu á fiski.  Sá búnaður sem fyrirtækið á eða 

hefur aðgang að er í flestum tilvikum samkeppnishæfur við það sem gerist og 

gengur.  Bolfisklína fyrirtækisins er þó ekki samkeppnishæf við þær bestu í dag 

en hentar engu að síður ágætlega í þeirri vinnslu sem framundan er tengd 

byggðakvótanum.  Mikil umframframleiðslugeta er fyrir hendi og húsakostur 

félagsins er vannýttur.  Í viðauka tvö er að finna nánari umfjöllun um tækja- og 

húsakosti félagsins þar sem afköst og annað slíkt er útlistað. 

5.1.4 Öflun aðfanga 

5.1.4.1 Flutningar til Hrísey 

Staðsetning Íslensks sjávarfangs í Hrísey veldur því að aðdrættir eru í flestum 

tilfellum dýrari en hjá samkeppnisaðilunum.  Þar sem bæði þarf að flytja vörur 

eftir láði og legi. 

Tvö fyrirtæki sjá um að flytja vörur til og frá eyjunni, Eyfar og Samskip.  Eyfar 

fer margar ferðir á degi hverjum á milli Hríseyjar og Árskógsands en Samskip 

fer tvær ferðir á viku frá Dalvík.   Kostnaður vegna flutninga nemur u.þ.b. 2000 

kr/tonn hjá Samskipum en 1200 kr/tonn hjá Eyfari ehf..  Eyfar er í samstarfi við 

Flytjanda um landflutninga frá Árskógssandi og eru þeir landflutningar heldur 

dýrari en þeir landflutningar sem Samskip býður upp á.  Eins og staðan er í dag 

er Íslenskt sjávarfang ekki með fasta samninga við flutningafyrirtæki um 

flutning á vörum fyrirtækisins.  

5.1.4.2 Hráefni (fiskur) 

Árið 2002 nam kostnaður ÍS vegna fiskkaupa tæpri 61 milljón eða 58,3% af 

tekjum fyrirtækisins en það var  umtalsverð hækkun frá árinu á undan. 

Mest af viðskiptum Íslensks sjávarfangs árið 2002 voru ekki bundin í fasta 

samninga.  Fyrirtækið var þó með fastan samning við Silfurstjörnuna um kaup á 

bleikju.  Eins og staðan er í dag er fyrirtækið ekki með neinna fasta samninga 

um hráefniskaup.  Reynt er að stýra innkaupum þannig að hráefnisbirgðir safnist 

ekki upp heldur að þeim sé haldið í lágmarki.   

Í töflu 5-1 er listi yfir helstu hráefnisbirgja fyrirtækisins árið 2002.   
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Tafla 5-1: Helstu hráefnisbirgjar ÍS árið 2002  

Framleiðandi Kaupverð % af heild vara

Fiskmarkaðir                34.744.899     56,4% Ferskur fiskur

Silfurstjarnan                15.184.633     24,6% Regnbogi, lax og 
bleikja

Eyfisk                  2.593.553     4,2% Ferskur þorskur

Samherji                  2.412.833     3,9% Mótað hráefni

E.Ólafsson                  2.237.120     3,6% Lax

Hvammur                  1.170.690     1,9% Saltfiskur og ýsa

Silungur                  1.090.840     1,8% Regnbogi

Rifós                     714.256     1,2% Lax

Fisksöluskrifstofan                     588.235     1,0% Frosin ýsuflök

Aðrir                     884.861     1,4% Ýmislegt

Samtals                61.621.919     100,0%

Þar sem fyrirtækið er að fara í gegnum endurskipulagningu er ljóst að listinn 

yfir helstu hráefnisbirgja kemur til með breytast verulega á þessu ári.  Tvær 

megin ástæður eru fyrir því, annars vegar er það tilkoma byggðarkvótans og 

hins vegar væntanlegt samstarf við Samherja.  Athyglivert er að sjá hversu lítið 

var keypt inn af Samherja í fyrra.  Það er þó rétt að taka fram að Samherji á 

58,4% í Silfurstjörnunni sem var stærsti einstaki birgi ÍS árið 2002.123 

Aðgangur fyrirtækisins að óunnum fiski mun batna verulega frá því sem var í 

fyrra.  Hríseyjarhreppi var úthlutað 100 tonnum af byggðarkvóta í janúar 

síðastliðnum sem hefur verið eyrnamerktur Íslensku sjávarfangi.124 

Byggðarkvótinn hefur þegar verið veiddur og aflinn lagður upp hjá Samherja á 

Dalvík.  En Íslenskt sjávarfang og Samherji hafa gert með sér samning um að 

Samherji skuldbindur sig til að útvega Íslensku sjávarfangi fjórtán tonn af 

undirmálsþorski vikulega í þrettán vikur á föstu verði.∗ Það er ljóst að þessi 

samningur mun veita ÍS ákveðna kjölfestu í innkaupum.   

 

123 Samherji (2003) 
124 Sjávarútvegsráðuneytið (2003), heimasíða 
∗ hugsanlega verður minna magn tekið í viku í lengri tíma 
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5.1.4.3 Hjálparefni og umbúðir 

Þar sem stór hluti framleiðsluvara fyrirtækisins er seldur í smásölu er 

umbúðakostnaður nokkuð hár.  Auk þess kaupir fyrirtækið töluvert af 

hjálparefnum sem notuð eru við framleiðslu á reyktum, marineruðum og 

forsteiktum vöruflokkum.  Í fyrra nam kostnaður vegna þessara tveggja 

útgjaldaliða 8,1 milljón króna eða 7,7% af tekjum.  Samskipti ÍS við helstu 

birgja á þessum sviðum er með ágætum.    

5.1.5 Framleiðsla 

Eins og komið hefur fram stundar Íslenskt sjávarfang fjölbreytta vinnslu.  Að 

grunninum til er hægt að flokka vinnsluna í þrjá meginflokka: hefðbundin 

fiskvinnsla, reyking og framhaldsvinnsla sbr. brauðun og forsteiking.  Í töflu 5-2 

sést hvernig framleiðslan skiptist á milli einstakra flokka árið 2002, bæði hvað 

varðar magn og verðmæti.   

Tafla 5-2: Skipting söluverðmætis og magns eftir vinnsluflokkum árið 2002 

verðmæti % af heild magn % af heild

Fullvinnsla 31.066.810  29,6% 62.105  30,8%

Fryst 22.873.160  21,8% 40.865  20,3%

Reykt 13.834.509  13,2% 19.408  9,6%

Saltað/fryst 7.377.825  7,0% 16.533  8,2%

Grafið 1.534.140  1,5% 1.926  1,0%

Skelfiskur 649.399  0,6% 1.114  0,6%

Útflutningur 27.481.579  26,2% 59.713  29,6%

Samtals 104.817.422  100,0% 201.664  100,0%

Þar sem það kemur ekki sérstaklega fram í töflunni er rétt að taka fram að 

útflutningurinn var aðallega léttsöltuð þorskflök.    

Eins og sést á töflu eru vinnsluflokkarnir misjafnlega stórir en undir hverjum 

flokk geta verið margar vörutegundir og ennþá fleiri vörunúmer.  Á síðasta ári 

framleiddi ÍS 102 vörunúmer fyrir innanlandsmarkað og nokkur til viðbótar til 

útflutnings.  Til að sjá hvaða vörunúmer á innanlandsmarkaði eru mikilvægari 

en önnur m.t.t. verðmætis var framkvæmd greining með ABC aðferðafræðinni 

sem lýst var í kafla þrjú.  Megin niðurstaða þeirrar greiningar var sú að lögmál 
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Paretos á við í þessu tilviki.  Því 20,4% varanna (A-flokkur) skila 78,8% af 

heildarverðmæti innanlandsölunnar.  Í B-flokk lentu 20,3% varanna en alls 

skiluðu þær 16,2% verðmætanna.  Rúmlega helmingur (58,3%) vörunúmeranna 

lentu í C-flokk en sá flokkur skilaði þrátt fyrir það ekki nema 5% teknanna.      

Tafla 5-3: Niðurstaða ABC-greiningar, vörur í A-flokk.    

Vörunúmer Vörutegund Magn (kg) Verðmæti (kr) Hlutfall af 
heildarverðmæti

Uppsafnað 
hlutfall Flokkur

60102625 Reyktur heill 300-400 9.685  7.123.807  9,2% 9,2% A
01512551 Flakabitar forst. 10kg k 11.163  5.653.300  7,3% 16,6% A
01022056 Saltfisk flök mr/mb 11.251  4.592.025  5,9% 22,5% A
06513852 Hnakkar forst. 7.652  3.793.777  4,9% 27,4% A
20062525 Bitar rl/bl 6.152  3.756.680  4,9% 32,3% A
70032556 Flök mr/bl 7.013  3.497.048  4,5% 36,8% A
40064552 Bitar  10kg k 4.838  3.383.209  4,4% 41,2% A
26510251 Formsteik forst. 6.707  3.144.244  4,1% 45,3% A
25512552 Nuggets 10kg k 6.314  3.008.751  3,9% 49,2% A
27533725 Bitar m/broccoli 4.818  2.696.453  3,5% 52,7% A
20062925 Bitar 600-800g p 3.924  2.428.415  3,1% 55,8% A
25512056 Marnings nuggets 1kg p 6.622  2.383.961  3,1% 58,9% A
23412556 Reykt flök mr/mb 4.178  2.268.207  2,9% 61,8% A
20022525 Flök mr/mb 5.501  2.261.865  2,9% 64,8% A
41462556 Þverskorinn 3.575  1.751.747  2,3% 67,0% A
60622551 Flök m/hunang 2.540  1.714.500  2,2% 69,3% A
27663725 Bitar m/skinkuosti 10kg k 2.925  1.686.430  2,2% 71,4% A
70062556 Bitar 1kg p 2.956  1.653.432  2,1% 73,6% A
60432525 Kryddlegin flök 2.525  1.596.231  2,1% 75,7% A
27683751 Bitar m/skinkuosti 10kg k 2.046  1.222.494  1,6% 77,2% A
01942856 Saltfiskb. mr/bl pokar 2.179  1.204.910  1,6% 78,8% A

Samtals A 114.564  60.821.486  79% 79%

Miðað við þá niðurstöðu sem fékkst út úr ABC-greiningunni virðist sem að 

fyrirtækið sé að framleiða óþarflega mörg vörunúmer.∗ En samkvæmt 

hugmyndafræðinni á bak við ABC þá ættu stjórnendur að reyna hámarka 

arðsemi þeirra vörunúmera sem lenda í flokk A, bæta frammistöðu þeirra sem 

lenda í flokk B og að endingu draga úr kostnaði eða fella út þau vörunúmer sem 

falla undir C-flokk.      

5.1.5.1 Vinnslan 

Áður hefur komið fram að fyrirtækið er ágætlega tækjum búið bæði hvað varðar 

frumvinnslu og framhaldsvinnslu á fiski.  Þar af leiðandi geta stjórnendur 

fyrirtækisins valið úr nokkrum leiðum til að framleiða sínar söluvörur.  Að 

grunninum til eru leiðirnar þrjár, á mynd 5-2 eru þær útskýrðar.  Það er misjafnt 

 

∗ það er rétt að taka fram að sama vara hefur stundum tvö vörunúmer því vara sem pakkað er 
fyrir stóreldhús fær ekki sama vörunúmer og ef henni er pakkað í smásölupakkningar. 
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eftir vörutegundum hvaða leið er valin og í sumum tilfellum eru þær allar 

notaðar.   

Mynd 5-2: Þrjár mögulegar vinnsluleiðir  

Fyrst eftir að fyrirtækið hóf starfsemi voru leiðir tvö og þrjú (sbr. mynd 5-2) nær 

eingöngu notaðar innan fyrirtækisins.  Með tímanum hefur þetta breyst og í 

fyrra var það þannig að nær allar vörur sem unnar voru úr ýsu og þorski fóru 

leið eitt í framleiðslunni.  Þetta sést greinilega ef tafla 5-1 er skoðuð.   

Mest af þeim laxfiski sem er keyptur til fyrirtækisins er hinsvegar hálfunnin 

(leið tvö) þ.e. hann hefur verið flakaður en ekki snyrtur og roðrifinn.  Annað 

hráefni sem telst hálfunnið er t.d. marningur og blokk.   

Í fyrra gerði fyrirtækið lítið af því að notafæra sér þriðju leiðina, þó var það litla 

sem fyrirtækið seldi af skelfiski allt meðhöndlað eftir þeirri leið og sömuleiðis 

var eitthvað keypt af sjófrystri ýsu og saltfiski sem var endurpakkað.  Vegna 

þeirrar stöðu sem ÍS hefur ratað í hefur fyrirtækið ekki getað verslað af 

mörkuðum það sem af er þessu ári og þ.a.l. hefur fyrirtækið þurft að notfæra sér 

leiðir tvö og þrjú í auknu mæli.     



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

63 

Almennt séð má segja að ekki hafi verið haldið nógu vel utan um framleiðsluna 

og svo virðist sem framleiðslustýringin hafi verið ómarkviss.  Stærð 

framleiðslulota hefur t.a.m. ekki alltaf verið í samræmi við eftirspurn á hverjum 

tíma.  Annað sem styður það að framleiðslustýringunni sé ábótavant er sú 

staðreynd að þyngdaraukning í brauðunarferlinu er mjög breytileg sem skilar sér 

í breytilegri nýtingu.  Þar sem nýtingin getur ráðið úrslitum um arðsemi þá er 

mikilvægt að hún sé ekki mjög breytileg.  

Þær tölur sem til voru um framlegð einstakra vöruflokka í bókhaldi eða öðrum 

gögnum Íslensks Sjávarfangs virðast í flestum tilvikum ekki í samræmi við 

raunveruleikann.  Því er lítið hægt að segja um framlegðina eins og hún hefur 

verið.  Enda gæti það orðið erfitt því sama vöruformið er stundum unnið allt frá 

grunni hjá fyrirtækinu og stundum er það keypt tilbúið og ekkert gert annað en 

því er pakkað.  En samkvæmt þeim útreikningum sem gerðir hafa verið í 

tengslum við verkefnið virðist svo vera að fyrirtækið geti unnið helstu 

vörunúmer með viðunandi framlegð.  Framlegð á kíló virðist vera mest í 

brauðuðu afurðunum en minnst í frystum laxfiski.  Sú vinnsla sem framundan er 

tengd byggðarkvótanum virðist vera vænleg m.t.t. framlegðar.125 

5.1.6 Sala og dreifing 

Dreifing og sala á vörum Íslenskt sjávarfangs hefur alla tíð verið í höndum 

fyrirtækisins.  Hér áður fyrr starfaði hjá fyrirtækinu markaðsstjóri en eftir að 

hann hætti hafa markaðsmálin verið á hendi sölustjóra fyrirtækisins.  Auk þess 

fer hluti af sölustarfseminni fram í gegnum skrifstofuna í Hrísey.  Sölustjórinn 

sér um útkeyrslu á vörum á höfuðborgarsvæðinu en fyrirtækið er með 

vörugeymslu í Hafnarfirði.  Hvað útkeyrsluna varðar telur sölustjórinn að hann 

geti séð um dreifingu á töluvert meira magni en því sem hann gerir nú.  Á 

Eyjafjarðarsvæðinu sjá starfsmenn ÍS í Hrísey um dreifinguna, en á öðrum 

svæðum er enginn sérstakur dreifingaraðili.  Sölustjórinn er í góðum tengslum 

við kaupendur og virðist vera vel liðinn. 

 

125 Viðauki II 
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Á síðasta ári fór nær allur fiskur sem unnin var til útflutnings í gegnum 

fyrirtækið Ice Cod og gekk það samstarf með ágætum.  Annar útflutningur var í 

höndum fyrirtækisins sjálfs. 

Á síðasta ári var ekki stunduð neinn markaðssókn önnur en að sendur var út 

markpóstur til núverandi viðskiptavina þar sem tilboð voru kynnt auk þess sem 

gerð var takmörkuð tilraun með að koma vörum fyrirtækisins að í 

Nóatúnsverslununum.  Að sögn sölustjórans væri hægt að selja mun meira af 

ákveðnum vörum án þess að leggja út í mikla markaðssókn.  Enda hefur 

vöruskortur verið sá þáttur sem fyrst og fremst hefur hamlað sölunni síðustu 

misserin.   

Sú áhersla sem lögð var á útflutning í fyrra varð til þess að dregið var úr 

framleiðslu fyrir innanlandsmarkað um 14 milljónir eða rúmlega 15% á milli 

áranna 2001 og 2002.  Það hafði í för með sér að markaðshlutdeild, sem erfitt 

getur reynst að vinna aftur, tapaðist til keppinautanna.   

Hér áður fyrr gerði fyrirtækið töluvert af því að halda vörukynningar og er 

reynslan af þeim sú að sala eykst til muna í kjölfarið.  Það er reynsla félagsins 

að kaupendur séu spenntir fyrir nýjungum en að það sé engu að síður erfitt að 

komast inn á markaðinn með nýjar vörur. 

Hingað til hefur Íslenskt sjávarfang verðlagt sínar vörur ódýrt.  Reyndar er það 

svo að í stórmörkuðum eru vörur fyrirtækisins þær ódýrustu eða með þeim 

ódýrustu í öllum þeim vöruflokkum sem um ræðir.  Þrátt fyrir lág verð eru 

stjórnendur og starfsmenn ekki á eitt sáttir um það hvort fyrirtækið keppi á 

markaðnum á grundvelli gæða eða verðs.   

Fyrirtækið á tvö vörumerki, Íslenskt sjávarfang og Borgarlax.  Grafinn og 

reyktur fiskur, að ýsu undanskilinni, er seldur undir nafni Borgarlax, en aðrar 

vörur fyrirtækisins eru seldar undir nafni Íslensks sjávarfangs.     

Fyrirtækið er með fasta verðsamninga við alla lykilkaupendur.  Stóreldhús 

borga í flestum tilfellum mun hærra verð fyrir afurðirnar heldur en stórmarkaðir 

og endursöluaðilar.   
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5.1.6.1 Kaupendur 

Á mynd 5-3 sést hvernig tekjur af innanlandsmarkaði árið 2002 skiptast á milli 

kaupendahópa.  Undir flokkinn fyrirtæki falla veitingasölur, endursöluaðilar og 

mötuneyti. 

0,2%

8,3%

17,5%

25,0%

49,1% fyrirtæki

einstaklingar

skólar

stofnanir

verslanir

 
Mynd 5-3: Hvernig salan árið 2002 skiptist á milli einstakra kaupendahópa 

Í fyrra kom tæpur helmingur allra tekna ÍS til vegna sölu í verslanir.  Ef 

markaðshlutdeild Íslensks sjávarfangs er metin út frá tölunum í kafla 4.2.2.4 þá 

er hún 3-4% í stórmörkuðum og 6-7% af innkaupum ríkis og sveitarfélaga.       

Ef við skoðum söluna útfrá þeim þrem verslunarkeðjum sem eru ráðandi á 

matvörumarkaðnum, þ.e. Samkaupum, Kaupáss og Baugi þá sést að staða ÍS er 

missterk eftir keðjum (tafla 5-4). 

Tafla 5-4: Skipting sölunnar árið 2002 milli þriggja stærstu verslanakeðjanna 

Sala í kr. Magn kg. Meðalverð kr/kg.

Baugur 25.284.321  47.822  529  

Samkaup 11.226.184  21.261  528  

Kaupás 316.101  285  1.109  

Samtals 36.826.606  69.368  531  

Eins og sést í töflu 5-4 voru mest viðskipti við Baug en hlutfallslega voru 

viðskiptin mun meiri við Samkaup þar sem ÍS er stærsti einstaki birginn af 

fiskmeti.  Salan til Kaupás var mjög lítil, og þá eingöngu í Nóatún. 
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Innan Baugs voru 91,6% viðskiptanna vegna Bónuss og restin vegna Hagkaupa.  

Svipaða sögu er að segja af viðskiptunum við Samkaup en þar voru 93,4% 

sölunnar vegna Nettó. 

Fyrir utan verslanir Bónus og Nettó þá voru Landsspítalinn og Fiskhúsið í 

Garðabæ stærstu einstöku viðskiptavinirnir árið 2002.  Í töflu 5-5 má sjá lista 

yfir tíu stærstu viðskiptavini ÍS í fyrra.   

Tafla 5-5: Tíu stærstu kúnnar Íslensks sjávarfangs árið 2002 á innanlandsmarkaði. 

Sala í kr. Hlutfall af 
heildarsölu Tegund starfsemi

Bónus     23.155.735     29,7%  Verslun 
Nettó     10.551.140     13,5%  Verslun 
Landsspítalinn       7.668.915     9,8%  Stofnun 
Fiskhúsið Garðabæ       4.256.920     5,5%  Endursöluaðili 
Garri ehf       2.964.070     3,8%  Endursöluaðili 

Hagkaup       2.121.061     2,7%  Verslun 

Hagfiskur ehf       1.952.336     2,5%  Endursöluaðili 

Hnýfill ehf       1.661.050     2,1%  Endursöluaðili 
Flugþjónustan Keflavík       1.467.560     1,9%  Veitingaþjónusta 

Fjórðungssjúkrahúsið AK          963.627     1,2%  Stofnun 

Samtals     56.762.414     72,8%

Eins og sést í töflu 5-5 eru fjórir endursöluaðilar á meðal tíu stærstu kaupenda 

ÍS í fyrra.  En á meðal helstu viðskiptavina er aðeins ein veitingaþjónusta en 

tvær stofnanir.  Þegar listi yfir viðskiptavini ÍS er skoðaður sést að fyrirtækið er 

ekki umsvifamikið í sölu til mötuneyta fyrirtækja í einkarekstri.  En aðeins eitt 

slíkt mötuneyti kemst á lista yfir helstu viðskiptavini fyrirtækisins. 
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5.2 Samantekt virðiskeðju 

Á mynd 5-4 er samantekt á virðiskeðju Íslensks sjávarfangs.  Teknir eru saman 

þeir þættir sem hafa mest áhrif á innri styrkleika og veikleika fyrirtækisins. 

Innri skipulagsgerð:

Stjórnun mannauðs:

Tækni og þróun:

Aðföng: Framleiðsla: Sala og dreifing:

Virð
isa

uk
i

Frumstarfssemi

S
to

ðs
ta

rfs
se

m
i

* Lítil yfirbygging, einfalt skipulag

* Í eigu sjávarútvegsrisa (Samherja)

* Mjög slæm fjárhagsstaða

* Skortur á áætlanagerð og aðhaldi

* Gæðavitund ábótavant

* Starfsfólk með mikla reynslu og þekkingu

* Of margir starfsmenn miðað við núverandi vinnslu

* Engir starfshvatar eða fríðindi

* Lítil sem engin vöruþróun

* Ágæt framleiðslutæki

* Mikil umframframleiðslugeta og vannýtt húsnæði

* Aðdrættir dýrari vegna staðsetningar

* Engir fastir samningar við                     
* hráefnisbirgja

* Hráefnisbirgðum haldið í lágmarki

* Möguleiki á auknu samstarfi við           
* Samherja

* Byggðakvóti 

* Sveigjanleiki í framleiðslu

* Fjölbreytt vinnsla, mörg vörunúmer

* 20% vörunúmera skila 80% tekna

* Ómarkviss framleiðslustýring

* Flest mikilvægustu vörunúmerin          
* eiga að geta skilað viðunandi framlegð

* Fyrirtækið sér sjálft um sölu og dreifingu

* Vörur fyrirtækisins eru ódýrar 

* Margir kaupendur en fáir                          
* lykilkaupendur 

* Aukin áhersla á útflutning

* Fastir verðsamningar 

* Lítið markaðsstarf

 
Mynd 5-4: Samantekt á virðiskeðju Íslensks sjávarfangs  

5.2.1 Skipting rekstrarkostnaðar 

4%5%

4%6%
2%

23%

8%

48%

Hráefni  

Hjálparefni

Flutningskostnaður

Umbúðir

Launakostnaður
v/vinnslu
Sölu- og stjórnunar-     
kostnaður
Rekstur fasteignar

Annar rekstrar-     
kostnaður

 
Mynd 5-5: Skipting rekstrarkostnaðar á milli helstu útgjaldaliða.  
Miðað er við hlutdeild af heildar rekstrarkostnaði 
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5.3 Samantekt innri greiningar 

Nú þegar greiningu ytra umhverfis er lokið er rétt að taka saman helstu 

niðurstöður og meta samkeppnishæfni ÍS.  Þegar hún er metin eru lykilþættir 

virðiskeðjunnar teknir út og þeir bornir saman við sömu þætti hjá 

keppinautunum.  Aðeins þannig fæst raunveruleg mynd af styrkleikum og 

veikleikum fyrirtækisins. 126 

Innra skipulag Íslensks sjávarfangs hefur verið veikt og fjárhagsstaða félagsins 

er með afbrigðum bágborin.  Ýmislegt bendir þó til þess að þessir hlutir gætu 

þróast til betri vegar með nýrri stjórn og nýjum framkvæmdarstjóra. Íslenskt 

sjávarfang er að stórum hluta í eigu eins stærsta sjávarútvegsfyrirtækis landsins, 

Samherja, en það hlýtur að teljast styrkur.     

Það telst Íslensku sjávarfangi til ágætis hversu góðu starfsfólki það hefur yfir að 

ráða.  En starfsfólkið býr yfir mikilli reynslu og þekkingu á þeirri starfsemi sem 

fyrirtækið er í.  Sömuleiðis hefur fyrirtækið verið heppið með það, hve 

starfsmannavelta er lítil. En það er væntanlega að hluta til vegna skorts á 

atvinnutækifærum í Hrísey.  Engir starfshvatar eru til staðar innan fyrirtækisins.   

Fyrirtækið hefur vegna fjárskorts ekki getað lagt mikið í vöruþróun síðustu 

misserin.  Á sama tíma hefur Norðanfiskur, helsti samkeppnisaðilinn, komið 

með mikið af nýjungum á markað. 

Þau framleiðslutæki sem Íslenskt sjávarfang ræður yfir eru flest fyllilega 

samkeppnihæf við það sem gerist og gengur í iðnaðinum.  Bolfisklína 

fyrirtækisins er þó ekki samkeppnishæf við tæknivæddar vinnslulínur stóru 

frystihúsanna.  Fyrirtækið ræður ekki yfir pökkunarvél sem veldur því að 

pökkunarkostnaður er hærri en hjá sumum samkeppnisaðilunum.  

Almennt má segja að mikil umframframleiðslugeta sé til staðar hjá ÍS, en það á 

við um stóran hluta þeirra fyrirtækja sem stunda fiskvinnslu.  Sömuleiðis er 

húsakostur félagsins vel rúmur en það getur bæði talist kostur og galli.   

 

126 Valtýr Þór Hreiðarsson (1997), bls 41 



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

69 

Landfræðileg staðsetning gerir það að verkum að allir flutningar til og frá 

fyrirtækinu eru dýrari en hjá flestum keppinautum þess, þrátt fyrir að þeir séu 

einnig flestir staðsettir á landsbyggðinni.  Staðsetningin veldur því líka að 

fyrirtækið á ekki gott með að keppa á þeim hluta markaðarins sem snýst um 

ferskt fiskmeti.

Fyrirtækið hefur ekki staðið sig vel í hráefnisöflun og hafa engir fastir 

samningar verið gerðir við birgja um hráefniskaup. Nú þegar Samherji er 

orðinn ráðandi afl í fyrirtækinu er hægt að ímynda sér að aðgangur að hráefni

ætti að verða auðveldari.  En sum þeirra fyrirtækja sem ÍS á í beinni samkeppni 

við t.a.m. Norðanfiskur og Humall byggja einmitt hráefnisöflun sína á traustum 

samböndum við sterk sjávarútvegsfyrirtæki.   

Tilkoma byggðakvótans kemur eflaust til með að styrkja fyrirtækið til muna og 

veita því vissa kjölfestu.  Ef vel er staðið að framleiðslunni ætti hún sömuleiðis 

að geta skilað ágætri framlegð.

Íslenskt sjávarfang er í mjög fjölbreyttri vinnslu. Fjölbreytnin getur bæði talist 

til styrkleika og veikleika.  Hún er styrkleiki í þeim skilningi að hún dreifir 

áhættunni og getur stuðlað að aukinni veltu.  Að sama skapi er fjölbreytnin til 

þess fallin að draga úr yfirsýn á einstaka vöruflokkum og býður þannig heim 

þeirri hættu að fyrirtækið lendi í miðjumoði með sína framleiðslu.  Mörg önnur 

fyrirtæki í atvinnugreininni eru í álíka fjölbreyttri vinnslu.  

Auk hráefnisinnkaupa er góð stjórn á framleiðsluferlinu sá þáttur sem skiptir 

hvað mestu máli fyrir öll sjávarútvegsfyrirtæki.  Svo virðist sem framleiðslu-

stýring hafi algjörlega brugðist árið 2002 með þeim afleiðingum að stórtap varð 

á vinnslunni.   

Ef þær aðferðir sem Íslenskt sjávarfang notar við sína framleiðslu eru bornar 

saman við þær aðferðir sem þau fyrirtæki nota sem fremst standa hvert á sínu 

sviði kemur í ljós að ÍS beitir svipaðari tækni í vinnslu á reyktum afurðum og 

helstu samkeppnisaðilarnir.  Það sama má segja um saltfiskframleiðsluna.  En 

stærstu aðilarnir í sölu á frosnum ýsuflökum og bitum annars vegar og 
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forsteiktum afurðum hins vegar beita öðrum aðferðum en Íslenskt sjávarfang 

við sína framleiðslu.   

Fyrirtækið sér sjálft um dreifingu og sölu á sínum vörum.  Í samanburði við 

Norðanfisk, helsta keppinautinn, er Íslenskt sjávarfang ekki inni á eins mörgum 

stöðum og munar þar mestu um mötuneyti einkafyrirtækja (sbr. álverin).  En 

samstarf Norðanfisks og Kjarnafæðis gerir það að verkum að Norðanfiskur 

hefur aðgang að gríðarlega góðu dreifikerfi sem nær til verslana og stofnana um 

allt land.     

Á síðasta ári dró fyrirtækið úr umsvifum sínum á innanlandsmarkaði en við það 

missti félagið markaðshlutdeild til keppinautanna þ.á.m. til Norðanfisks.  Þrátt 

fyrir erfiðleikana hefur tekist að halda lykilkaupendum góðum. En að sama 

skapi hefur fyrirtækið ekki geta beitt sér í markaðsmálum. Þrátt fyrir að 

viðskiptavinir Íslensks sjávarfangs á innanlandmarkaði séu margir þá kemur 

meirihluti teknanna frá mjög fáum kaupendum.
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6 Niðurstaða greiningar  

Hér fyrir neðan eru helstu niðurstöður greiningarvinnunnar settar fram í 

svokallaðri SVÓT-töflu.  Fyrirvari skal gerður á því að málefnunum er ekki 

forgangsraðað hér fyrir neðan, heldur er um hreina upptalningu að ræða.     

6.1 SVÓT 

� Sterkt bakland (Samherji)
� Ágæt framleiðslutæki
� Ónýtt framleiðslugeta
� Þekking starfsfólks
� Stöðugt vinnuafl
� Byggðakvóti
� Ágætur sölumaður með góð tengsl
� Gott samband við lykilkaupendur

� Fjárhagsstaða
� Upplýsingaskortur
� Takmörkuð gæðavitund
� Óljós stefna og markmið
� Lítil sem engin vöruþróun
� Landfræðileg staðsetning
� Of stórt húsnæði miðað við núverandi starfsemi
� Hráefnisinnkaup ekki bundin í fasta samninga
� Framleiðslustýring léleg
� Takmarkað dreifikerfi
� Töpuð markaðshlutdeild v/fortíðarvanda
� Fjárhagslega háð mjög fáum kaupendum

� Minnkandi fiskneysla
� Hátt gengi krónunnar m.t.t. útflutnings
� Hækkun vaxta og verðbólgu
� Verð á staðkvæmdarvörum
� Samdráttur í eldi á regnboga
� Minna magn af fiski á markað
� Hugsanleg innkoma nýrra aðila
� Öflugt markaðstarf Norðanfisks
� Vaxandi samningsstyrkur stærstu kaupenda

� Ónýtt tækifæri á innanlandsmarkaði
� Lækkandi verð á fiskmörkuðum
� Samstarf við fyrirtæki með sterkt dreifikerf
� Vinnsla tengd fiskeldi
� Vinnsla á kræklingi
� Samstarf eða sameining við fyrirtæki í sama geira
� Aukin neysla á forelduðum mat
� Vöruþróun og/eða nýir vöruflokkar
� Verktaka fyrir önnur fyrirtæki
� Útflutningur

Veikleikar

Tækifæri Ógnanir

Styrkleikar

 

Mynd 6-1: SVÓT-tafla fyrir Íslenskt sjávarfang 
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6.2 Kjarnahæfni Íslensks sjávarfangs 

Rekstrarafkoma Íslensks sjávarfangs segir það sem segja þarf um þörfina á 

breytum starfsháttum.  Það er þó ekki þannig, að ekki sé neitt jákvætt að finna 

innan fyrirtækisins, en þar er t.a.m. fyrir hendi góð þekking á framleiðslu þeirra 

vörutegunda sem fyrirtækið selur og tækjakostur félagsins er sömuleiðis ágætur.  

Einnig telst það styrkur að fyrirtækið hefur ónýtta framleiðslugetu sem hægt er 

að nýta án þess að kostnaður hljótist af.  Þessir þættir teljast vera innri 

kjarnahæfni Íslensks sjávarfangs.  En á þessari stundu er þó ekki hægt að segja 

að fyrirtækið búi yfir kjarnahæfni sem gerir því kleyft að ná árangri umfram 

keppinautana.  Til að fyrirtækið geti náð samkeppnisyfirburðum verður að bæta 

frammistöðu þess á lykilsviðum.  Innan þeirrar atvinnugreinar sem hér um ræðir 

eru eftirtaldir þættir mikilvægastir:  

• Hráefnisöflun  

• Framleiðslustýring 

• Dreifing  

Með auknu samstarfi við Samherja opnast ýmsir möguleikar fyrir Íslenskt 

sjávarfang til að bæta sig á ofangreindum sviðum.  Sérstaklega hvað varðar 

hráefnisöflunina.  Til lengri tíma litið kann kjarnahæfni félagsins því ekki síst að 

liggja í aðkomu móðurfélagsins.  

6.3 Staðsetning á markaði 

Eins og komið hefur fram er Íslenskt sjávarfang ýmist með lægsta eða næst 

lægsta verðið á öllu þeim fjölmörgu vörutegundum sem fyrirtækið selur.  

Samkvæmt því hefur fyrirtækið staðsett sig sem kostnaðarleiðandi fyrirtæki sem 

reynir að höfða til breiðs hóps viðskiptavina (mynd 6-2).  



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

73 

Leitum yfirburða með

Kostnaðarleiðandi Aðgreinandi

Með skerpu á 
kostnað

Með skerpu á 
aðgreiningu

Mesta
virði

Lágum kostnaði Aðgreiningu

Víð skil-
greining

Markaðs-
sylla

Mynd 6-2: Staðsetning ÍS í samkeppni, rauði hringurinn er dreginn utan um 
þann hluta markaðarins þar sem ÍS er staðsett. 

Afkomutölur ÍS gera það að verkum að nauðsynlegt er að skoða það hvort þetta 

sé sú stefna sem fyrirtækið eigi að halda sig við.  Það er í það minnsta ljóst að 

ekki er hægt að gera það nema að rekstur fyrirtækisins verði bættur verulega.  

Enda er það grundvöllur þess að slík stefna geti gengið til lengri tíma. 

Hvað varðar möguleika ÍS til að ná fram raunverulegum kostnaðaryfirburðum 

umfram sína keppinauta er erfitt að segja til um.  Til þess þyrfti að hafa ýtarlegri 

upplýsingar um kostnað samkeppnisaðilanna.  Ef samstarf Íslensks sjávarfangs 

og Samherja gengur upp þá ætti fyrirtækið þó að geta verið kostnaðarleiðandi í 

framleiðslu á vissum vörutegundum∗. Svo er það spurning hvort fyrirtækið fái 

mest út úr því að velja þá leið að samkeppnisyfirburðum.  Það er t.a.m. 

hugsanlegt að næmni kaupenda fyrir verðbreytingum sé mismikil eftir 

vörutegundum.  Svo virðist sem lágverðsstefnan sé sú stefna sem gengur best 

þegar um er að ræða hefðbundnar fiskafurðir, að saltfisknum undanskildum.  En 

meira virðist vera lagt uppúr aðgreiningu á öðrum hlutum markaðarins.  

Fyrirtækið ætti þó að fara varlega í að beita mismunandi samkeppnisstefnum á 

hvern hluta markaðarins. 127 

∗ t.d. í vörum unnum úr laxi  
127 Hax og fleiri (1996), bls 124 
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7 Valkostir 

Við mat á þeim valkostum sem fyrir hendi eru verður stuðst við niðurstöðu 

greiningavinnunnar auk þess verður gert ráð fyrir því að nauðasamningar takist 

og að fyrirtækið komi til með að halda byggðakvótanum næstu ár.  Einnig er 

gert ráð fyrir því að almennar umbætur muni eiga sér stað í rekstrinum.  Með 

því er átt við þætti eins og skipulega áætlanagerð og framleiðslustýringu.        

Fyrirtækið getur valið úr ýmsum leiðum til að bæta samkeppnisstöðu sína til 

framtíðar.  Hér fyrir neðan eru nokkrar þeirra týndar til.  

7.1 Núverandi vinnsla, breyttar áherslur 

Það er ekki nóg að laga til í fjármálum fyrirtækisins því að reksturinn sem slíkur 

hefur skilað neikvæðri framlegð frá upphafi.  Það þarf því að finna leiðir til að 

bæta hann jafnframt því sem fjárhagsstaða félagsins er styrkt. 

Með breyttum áherslum er verið að vísa til þess að fyrirtækið haldi áfram að 

bjóða upp á sömu vörur og áður, en að framleiðsluferlinu á vissum vörum verði 

breytt.  Reyndar ættu stjórnendur Íslensk sjávarfangs alvarlega að íhuga að 

fækka vörunúmerum.  ABC-greining á vörunúmerum fyrirtækisins leiddi í ljós 

að tæplega 80% tekna félagsins vegna innanlandsmarkaðar komu til vegna 20% 

vörunúmeranna.  Með því að fækka vörunúmerunum ætti að reynast auðveldara 

að halda utan um framleiðsluna og stýra henni á markvissan hátt.  Ef ráðist 

verður í það að fækka vörunúmerum er nauðsynlegt að hver vara verði skoðuð 

sérstaklega m.t.t. til framlegðar, tengsla við aðrar vörur og stöðu á 

líftímakúrfunni (mynd 7-1).  



Háskólinn á Akureyri                         Lokaverkefni 

75 

Mynd 7-1: Staða nokkurra valinna vörutegunda á líftímakúrfunni 

Því vörur í B- og C-flokki geta vel átt rétt á sér þó þær skili litlum tekjum í dag.  

Þetta geta t.a.m. verið vörur sem eru að skila góðri framlegð eða vörur sem eru á 

upphafstigi líftímakúrfunnar og gætu allt eins verið mjólkurkýr∗ framtíðarinnar.  

Að sama skapi getur verið rétt að fella út vörur úr A-flokki ef þær taka til sín 

mikið af framleiðsluþáttum en skila lítilli framlegð.   

Til að einfalda vinnsluna er rétt að úthýsa (e. outsource) þeim hlutum 

starfseminnar sem aðrir geta gert á hagkvæmari átt.  Hér er sérstaklega átt við 

frumvinnsluna.   Það er hægt að færa ýmis rök fyrir því að það fyrirkomulag sé 

skynsamlegra, sér í lagi nú eftir að tengslin við Samherja eru orðin eins mikil og 

raunin er.  Það er ljóst að Samherji og tengd fyrirtæki geta unnið mikið af 

forvinnunni á hagkvæmari og skilvirkari hátt en ÍS.  Hér er átt við að Íslenskt 

sjávarfang leggi meira upp úr framleiðsluleiðum tvö og þrjú (sbr. mynd 5-2).  

Með því að hafa þann háttinn á fæst líka betri yfirsýn yfir framleiðsluna og öll 

áætlunargerð verður einfaldari.  Með því að gefa forvinnsluna eftir getur verið 

að fyrirtækið sé að missa hluta af mögulegri virðisaukningu frá sér, en í ljósi 

reynslunnar og þess sem þeir bestu eru að gera, er líklega vænlegra fyrir félagið 

að einbeitta sér að framhaldsvinnslunni og draga sig að mestu úr 

frumvinnslunni•.

∗ orðið mjólkurkýr í þessu samhengi vísar til þess að varan skilar vel af sér 
• þó ekki þeirri vinnslu sem tengist byggðakvótanum 
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7.2 Mögulegar vaxtaleiðir 

Ýmsar leiðir eru hugsanlegar fyrir Íslenskt sjávarfang til vaxtar.  Hér á eftir 

verður gerð grein nokkrum möguleikum.  Á mynd 7-2 eru möguleikarnir settir 

fram á einfaldan hátt. 

 

Mynd 7-2: Mögulegar vaxtastefnur Íslensks sjávarfangs 

7.2.1 Aukin markaðshlutdeild  

Hér er átt við að fyrirtækið haldi áfram að selja sömu vörur á sömu mörkuðum 

og áður.  Markaðshlutdeild, m.ö.o. salan er hins vegar aukin.  

7.2.1.1 Innanlandsmarkaður 

Eins og kom fram í greiningunni hér að framan hefur fyrirtækið ekki beitt sér að 

neinu ráði í markaðssetningu á síðustu misserum.  Sölustjóri fyrirtækisins segist 

geta selt mun meira af vörum án þess að leggja út í markaðsherferð.  Sérstaklega 

segist hann geta selt meira af forsteiktum vörum∗ og laxi.  Sömuleiðis telur hann 

að hægt sé að auka söluna á reyktu afurðunum eitthvað.  Með því að fara af stað 

með vörukynningar telur hann sig svo geta selt enn meira.  Í þessu samhengi er 

rétt að benda á að sölustjórinn segist geta dreift mun meira af vörum á 

höfuðborgarsvæðinu án þess að dreifingarkostnaður aukist.  Í því sambandi 

nefndi hann mánaðarlega sölu upp á tólf milljónir í stað þeirra sjö milljóna sem 

fyrirtækið er að selja í dag.  Fyrirtækið á inni ónýtta framleiðslugetu og þar af 

leiðandi þyrfti ekki neinar fjárfestingar þrátt fyrir að sala á innanlandsmarkaði 

 

∗ samt ekki bita með fyllingu 
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væri aukin.  Sömuleiðis væri hægt að framleiða töluvert meira magn af afurðum 

án þess að fjölga starfsfólki mikið.  Að því gefnu að skipulega væri staðið að 

framleiðslustýringu.  

Þegar viðskiptamannahópur Íslensks sjávarfangs er skoðaður kemur í ljós að 

fyrirtækið er fjárhagslega háð fáum kaupendum, t.a.m. skila tíu stærstu 

kaupendurnir tæplega 73% teknanna af innanlandsmarkaði.  Annað sem kom í 

ljós var að mjög lítill hluti teknanna kemur til vegna einkarekinna mötuneyta 

þrátt fyrir að sá hluti markaðarins sé nokkuð stór.  Þar sem mötuneyti borga 

almennt betra verð en stórmarkaðir og endursöluaðilar er fyllilega þess virði að 

kanna þennan möguleika til hlítar.  Hvað stórmarkaðina varðar er ÍS með sterka 

stöðu í Bónus og Nettó en sala í aðrar verslanir er lítil.  Þar kann því að liggja 

ákveðið sóknarfæri.   

Komið hefur fram að fyrirtækið hefur góðum sölumanni á að skipa sem er eins 

og staðan er í dag ekki fullnýttur.  Það eitt kemur þó ekki í veg fyrir að 

fyrirtækið hugi að öðrum dreifileiðum.  Helsti keppinauturinn Norðanfiskur 

dreifir sínum vörum með dreifikerfi Kjarnafæðis og hefur með því náð sterkri 

markaðsstöðu.  Það er því spurning hvort leita ætti eftir slíku samstarfi við sterkt 

fyrirtæki á sviði matvæladreifingar.  Í því sambandi ætti að horfa til fyrirtækja 

sem eru með sterka stöðu bæði á verslana- og á mötuneytismarkaðnum.  

Ávinningur af slíku samstarfi gæti t.a.m. skilað sér í hærri markaðshlutdeild á 

stóreldhúsamarkaðnum og lægri dreifingarkostnaði. 

7.2.1.2 Útflutningur 

Með tilkomu byggðakvótans fær fyrirtækið vissa kjölfestu í hráefnisöflun fyrir 

útflutningsstarfsemina og ætti því að geta aukið hlutdeild sína á því sviði.  Þegar 

hefur verið ákveðið að byggðakvótinn verði nýttur í vinnslu á léttsöltuðum 

flökum sem seld verða á Spánarmarkaði.  Alls ætti byggðakvótinn að geta skilað 

fyrirtækinu á bilinu 160-180 tonnum af hráefni.  Miðað við áætlaða 

vikuframleiðslu upp á fjórtán tonn dugir það hráefni ekki nema í 11-13 vikur.  

Ef fyrirtækið ætlar sér að vera í þessari vinnslu allt árið er því ljóst að 

viðbótarhráefni þarf að koma til.  Í því sambandi væri athugandi með að kaupa 

það í föstum viðskiptum hjá Samherja, en eins og staðan er í dag vinnur 

Samherji ekki sjálfur þann undirmáls þorsk sem berst á land með þeirra skipum.  
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Kaup af mörkuðum koma sömuleiðis til greina, en þau viðskipti fela í sér meiri 

óvissu og gera alla áætlanagerð bæði hvað varðar magn og verð erfiðari.  

Afurðin sem um ræðir er árstíðarvara, t.a.m. getur verið erfitt að koma henni í 

verð yfir sumarmánuðina.  Þess vegna er lykilatriði fyrir stjórnendur ÍS að 

tryggja sér góð sambönd við kaupendur ef ætlunin er að framleiða þessa vöru 

allt árið.  

Eins og kemur fram í viðauka tvö hefur fyrirtækið yfir að ráða bolfisklínu og 

öllum þeim tækjum sem þarf til vinnslunnar, og því þyrfti ekki að koma til 

neinna verulegra fjárfestinga.  Þessi vinnsla er hins vegar nokkuð mannaflsfrek, 

þ.a.l. gæti þurft að koma til mannaráðninga.  Eins og atvinnuástandið er um 

þessar mundir ætti það ekki að reynast erfitt.   

7.2.2 Útvíkkun markaðar 

Hér er átt við að fyrirtækið finni nýja markaði fyrir eitthvað af núverandi 

framleiðsluvörum sínum. 

Hugsanlega má finna nýja markaði fyrir vörur félagsins erlendis.  En 

fjárhagsstaða fyrirtækisins leyfir þó ekki að farið sé í dýra markaðssetningu á 

erlendri grundu.  Nema þá að fjármunir fáist annars staðar frá í slík verkefni. 

Af þeim vörum sem fyrirtækið framleiðir í dag eru reyktu afurðirnar þær sem 

helst koma til greina.  Sérstaklega í ljósi þeirra staðreynda að Samherji er orðinn 

stór í eldi og slátrun á laxi og að Íslenskt sjávarfang getur framleitt miklu mun 

meira magn af reyktum fiski án þess að ráðast út í neinar fjárfestingar∗.

Íslensk fyrirtæki hafa á síðustu árum selt talsvert magn af reyktum laxi úr landi.  

Sá útflutningur hefur aðalega verið í höndum tveggja fyrirtækja, Íslenskra 

matvæla og Eðalfisks.  Á mynd 7-2 sést hvernig þessi útflutningur hefur þróast 

á síðustu árum.      

 

∗ reykofnarnir afkasta u.þ.b. tveimur tonnum á dag, en í fyrra voru aðeins tuttugu tonn framleidd 
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Mynd 7-3: Útflutningur á reyktum laxi á árunum 1998-2002, 
magn og meðalverð (FOB). (Heimild: Hagstofa íslands 2003)

Miðað við þessar upplýsingar virðist hægt að fá ágætt verð fyrir þessa 

vörutegund erlendis, alls ekki síðra en það sem býðst hérlendis.  Langstærsti 

hluti sölunnar á þessum árum hefur verið til Bandaríkjanna.  Á síðasta ári fór 

t.a.m. 93,6% magnsins þangað.128 Íslendingar voru með 3,7%• hlutdeild í 

innflutningi á reyktum laxi til Bandaríkjanna árið 2002.129 Rétt er að taka það 

fram að þau fyrirtæki sem hafa staðið í þessari framleiðslu hafa staðið höllum 

fæti, sérstaklega Íslensk matvæli. 

Reykt ýsa er sömuleiðis vara sem hugsanlega væri hægt að flytja út.  

Hraðfrystihúsið Gunnvör hefur á síðustu árum t.a.m. selt töluvert magn af 

reyktri ýsu til Bretlands.  Sú reykta ýsa sem seld er til Bretlands er ekki unnin á 

nákvæmlega sama hátt og sú sem unnin er fyrir innanlandsmarkað.  Hún er lituð 

fyrir reykingu og minna reykt en við eigum að venjast. 130 Þessi vara ber 4,2% 

toll á EES svæðinu.131 Í fyrra var meðalverð (FOB) útflutnings til Bretlands 

788 kr/kg og útflutt magn 79 tonn.132 

Það er ekki vænlegt fyrir félagið að reyna að koma forsteiktu afurðunum sínum 

á markað erlendis.  Ástæða þess er einfaldlega sú að fyrirtækið hefur enga burði 

til að standast samkeppni við erlend stórfyrirtæki á þeirra heimamarkaði.   

 

128 Hagstofan (2003), tölvupóstur 
• Norðmenn voru langstærstir með 53,4% hlutdeild 
129 U.S. International Trade Commission (2003), heimasíða 
130 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (1997), bls 1 
131 Útflutningsráð Ísland (2001)  
132 Hagstofan (2003), tölvupóstur 
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7.2.3 Útvíkkun vöruvals 

Við útvíkkun vöruúrvals er fyrirtækið komið með nýjar vörur en er að framleiða 

á sömu markaði og áður.   

Eins og kom fram í greiningunni er fyrirtækið í dag að framleiða á annað 

hundrað vörunúmer því er það spurning hvort ekki sé verið að bera í 

bakkafullan lækinn með því fjölga vörutegundum.  Sölustjóri fyrirtækisins telur 

þó að það myndi styrkja stöðu fyrirtækisins markaðslega gagnvart 

mötuneytunum ef hægt væri að bjóða upp á rækju og sömuleiðis telur hann að 

fiskibollur falli vel að núverandi vöruúrvali.   

Hvað varðar rækjuna væri væntanlega best fyrir fyrirtækið að gera samning við 

rækjuframleiðanda sem gengi út á það að Íslenskt sjávarfang væri í raun aðeins 

umboðsali fyrir afurðina.  Ef sá háttur væri hafður á þá þyrfti ÍS ekki að binda 

starfsfólk né aðrar auðlindir í þeirri vinnslu.   

Fiskibollurnar þyrfti fyrirtækið væntanlega að vinna sjálft.  Fyrirtækið á öll tæki 

sem þarf í slíka vinnslu, en hefur að sama skapi enga reynslu af slíkri 

framleiðslu.  Hér er þó um tiltölulega einfalda framleiðslu að ræða og 

uppskriftir af fiskibollum eru víða til, þannig að fyrirtækið ætti að geta leyst 

tæknileg vandamál tengd framleiðslunni.  Áður hefur verið sýnt fram á að 

markaður sé til staðar fyrir þessa vöru.   

Bolfisklína fyrirtækisins gæti auðveldlega nýst í ýmislegt annað en til vinnslu á 

léttsöltuðum flökum.  Til að mynda væri hægt að vinna steinbít, ýsu og aðrar 

þorskafurður án þess að ráðast í neinar fjárfestingar.  Flökunarvélin ræður hins 

vegar hvorki við karfa né flatfisk.         

7.2.4 Ný atvinnugrein  

Hér er átt við að fyrirtækið færi sig yfir á alveg nýtt svið, bæði hvað varðar 

framleiðslu og markaði.   

Forráðamenn Norðurskeljar ehf. hafa leitast eftir samstarfi við Íslenskt 

sjávarfang.  En fyrirtækið er að hefja vinnslu á kræklingi í Hrísey.  Norðurskel 

er fjárvana fyrirtæki með neikvætt eigið fé.  Starfsmenn Norðurskeljar búa hins 

vegar yfir meiri reynslu en nokkrir aðrir á Íslandi af kræklingarækt.  Allt útlit er 

fyrir að ræktin sem slík gangi vel þannig að framleiðsluþátturinn ætti að geta 
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verið samkeppnisfær við erlenda framleiðslu.  Íslendingar borða lítið af 

kræklingi, allavega enn sem komið er, þar af leiðandi þyrfti að flytja megnið af 

framleiðslunni úr landi.  Vegna landfræðilegrar legu Íslands þá virðist það ekki 

vera fýsilegur kostur að flytja kræklinginn óunninn úr landi•. Þess vegna virðist 

vera óumflýjanlegt að vinna kræklinginn áður enn hann er fluttur út.  Það kallar 

á töluverðar fjárfestingar í tækjum og búnaði.  Nákvæmlega hversu mikla er 

ekki enn vitað en ljóst er að kostnaðurinn hleypur á milljónum.  Á Íslandi er 

engin reynsla á vinnslu kræklings þannig að um algert brautryðjenda starf væri 

að ræða.  Það sama má segja um markaðsmálin, en Norðmenn, sem eins og 

Íslendingar eru að stíga sín fyrstu skref í kræklingarækt hafa lent í töluverðum 

vandræðum með markaðsmálin.133 Miðað við núverandi stöðu þessara tveggja 

fyrirtækja er ekki vænlegt fyrir þau að renna saman nema að þolinmótt 

áhættufjármagn fáist til uppbyggingar á starfseminni.   

Fyrirtækin gætu þó haft hag af samstarfi hvort við annað.  Íslenskt sjávarfang 

ræður t.a.m. yfir ónýttum húsakosti á sama tíma og Norðurskel er húsnæðislaust 

fyrirtæki.  Þar gæti því verið kominn grundvöllur fyrir samstarfi.  Sömuleiðis 

gæti Íslenskt sjávarfang hugsanlega leigt Norðurskel fullbúna skrifstofuaðstöðu 

í Hrísey og jafnvel væri hægt að samnýta starfsfólk að einhverju leyti.  Ef þessi 

hátturinn væri hafður á fengi Íslenskt sjávarfang eitthvað aukalega upp í fasta 

kostnaðinn og Norðurskel gæti sparað sér töluverðan stofnkostnað.           

7.3 Sameining við annað fyrirtæki 

Þær vaxtaleiðir sem voru til umfjöllunar hér að framan gengu allar út á innri 

vöxt fyrirtækisins.  Ekkert fyrirtæki getur þó hunsað algjörlega þann möguleika 

að kaupa eða renna saman við annað fyrirtæki.  En með því gæti fyrirtækið 

hugsanlega styrkt markaðsstöðu sína, bætt rekstrarhagkvæmni, aukið tekjur og 

opnað nýjar dyr í rekstrinum á fljótvirkari hátt en mögulegt er með innri 

vexti.134 

Í þessu sambandi eru tvær leiðir mögulegar.  Annars vegar er það svokölluð 

lárétt sameining og hins vegar svokölluð lóðrétt sameining.  Lárétt sameining 
 

• vegna takmarkaðs geymsluþols og kostnaðar vegna flutninga 
133 Skip.is, heimasíða 
134 Thompson og Strickland (2001), bls 177 
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gengur út á það að tvö eða fleiri fyrirtæki í sömu grein, á sama stigi í 

virðiskeðjunni∗ eru sameinuð.  Slíkt fyrirtæki væri hægt að tala um sem beina 

samkeppnisaðila.135 Eins og kom fram í ytri greiningunni eru nokkur fyrirtæki 

sem eru í svipaðri starfsemi og Íslenskt sjávarfang.  Nokkur þeirra eru jafnframt 

staðsett á Eyjafjarðarsvæðinu rétt eins og ÍS.  Stjórnendur Íslensks sjávarfangs 

ættu í fullri alvöru að líta í kringum sig og kanna það hvort einhver tækifæri séu 

fyrir hendi í þessu sambandi.    

Lóðrétt sameining gengur hinsvegar út á það að fyrirtæki sem staðsett eru á 

mismunandi stigum virðiskeðjunnar sameinast.  Íslenskt sjávarfang, sem er fyrst 

og fremst framleiðslufyrirtæki, hefur tvo möguleika í þessari stöðu.  Annars 

vegar er getur fyrirtækið fært sig neðar í virðiskeðjuna og sameinast við 

fyrirtæki á sviði veiða eða eldis, og hins vegar að færa sig framar í 

virðiskeðjunni og sameinast sölu- og dreifingarfyrirtæki.  Að svo stöddu ættu 

stjórnendur Íslensks sjávarfangs frekar að leita eftir samstarfi en sameiningu á 

þessu sviði, en hugmyndir um slíkt samstarf hafa þegar verið nefndar.

 

∗ hér er átt við virðiskeðju atvinnugreinar, en ekki virðiskeðju eins fyrirtækis  
135 Hax og fleiri (1996), bls 242-243 
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8 Mat á valkostum 

Eftir að hafa greint umhverfi og innri getu fyrirtækisins ásamt því að fjalla um 

nokkra valkosti sem félagið stendur frammi fyrir,  þá verða eftirfarandi 

möguleikar skoðaðir sérstaklega.   

1. Núverandi vinnsla nýjar áherslur 

2. Aukning markaðshlutdeildar 

Ástæðan fyrir því að þessir valkostir eru teknir fram fyrir aðra, er sú að 

eðlilegast er að byrja á því að kanna hvort fyrirtækið geti náð viðunandi 

rekstrarafkomu með því að endurskipuleggja núverandi vinnslu.  Ef niðurstaða 

þeirrar könnunar leiðir í ljós að það sé ómögulegt miðað við þær forsendur sem 

eru til staðar, þá er nauðsynlegt að leita eftir nýjum leiðum eða hætta rekstri.  

Síðarnefndi kosturinn var ekki tekinn til skoðunar í þessari ritgerð.  

8.1 Núverandi vinnsla, breyttar áherslur 

Í þessum hluta verður lagt mat á það hvernig rekstrarafkoma fyrirtækisins gæti 

orðið ef fyrirtækið héldi sig við að framleiða sömu vörur í sambærilegu magni 

og á síðasta ári.  En með breyttum áherslum í framleiðslunni. 

8.1.1 Forsendur    

Í tengslum við verkefnið voru nokkrar af helstu framleiðsluvörum ÍS 

framlegðagreindar.  Í þeim er gert ráð fyrir að saltfiskur sé unnin eftir leið eitt  

en aðrar vörur séu unnar eftir leið tvö nema hvað ýsuflök og bitar væru unnin 

eftir leið þrjú (sbr. mynd 5-2).  Í viðauka tvö er að finna áður nefndar 

framlegðargreiningar.  Upplýsingar úr framlegðargreiningunni voru notaðar til 

að meta breytilegan kostnað (BK), annan en launakostnað, við framleiðsluna.  

Þetta var gert fyrir öll vörunúmerin sem lentu í flokki A í ABC-greiningunni.  

Meðaltal þeirra talna var svo notað til að meta BK vörunúmeranna í B-flokk.  Í 

viðauka tvö er tafla sem sýnir skiptingu á milli einstakra kostnaðarliða fyrir allar 

vörurnar.  Aðrar forsendur eru: 

• Gengið er út frá því að hætt sé að framleiða allar vörur í C-flokki.   
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• Liðurinn annar framleiðslukostnaður er hafður 2,5% af BK öðrum en 

launum.  Hann á að ná yfir rýrnun og ófyrirséðan kostnað. 

• Launakostnaðurinn er miðaður við að í vinnslunni séu fimm stöðugildi, 

að meðtöldum verkstjóra og vélstjóra.   

• Upplýsingar um fastan kostnað, afskriftir og fjármagnsgjöld eru fengnar 

úr ársreikningi ÍS fyrir árið 2002 og frá framkvæmdastjóra félagsins.  

• Þar sem verð hverrar vöru getur verið misjafnt á milli kaupenda þá er 

stuðst við vegin meðaltalsverð úr núverandi gjaldskrá miðað við sömu 

skiptingu á kaupendum og í fyrra.  
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8.1.2 Rekstrargreining I 

Tafla 8-1: Rekstrarreikningur fyrir ÍS, framlegð miðað við núverandi vöruflokka en breyttum 
áherslum í vinnslunni og sömu sölu og árið 2002.  Miðað er við rekstur í eitt ár. 

Rekstrartekjur Hlutfall af 
tekjum

Sala innanlands 77.387.731  74%
Útflutningur 26.773.500  26%
Rekstrartekjur samtals 104.161.231 100%

Rekstrargjöld 

Framleiðslukostnaður:
Hráefni (innanlands) 36.828.957  35,4%
Hráefni (útflutningur) 11.050.000  10,6%
Hjálparefni 2.976.091  2,9%
Umbúðir 2.885.985  2,8%
Flutningur 2.687.116  2,6%
Laun og launatengd gjöld 12.000.000  11,5%
Annar framleiðslukostnaður 2.821.407  2,7%

71.249.557 68,4%

Framlegð  32.911.675 31,6%

Annar rekstrarkostnaður:
Sölu- og stjórnunarkostnaður 12.000.000  11,5%
Rekstur fasteignar 6.000.000  5,8%
Ýmis annar rekstrarkostnaður 6.000.000  5,8%

24.000.000 23,0%

Rekstrargjöld samtals 95.249.557 91,4%

Veltufé frá rekstri 8.911.675 8,6%

Afskriftir: 4.500.000  4,3%

Fjármagnsgjöld: 6.000.000  5,8%

Hagnaður (tap) -1.588.325 -1,5%

Miðað við ofangreindar forsendur virðist vera hægt að bæta reksturinn verulega 

frá því sem hann var árið 2002.  Framlegð vinnslunnar er mjög góð, en hátt 

hlutfall fasts kostnaðar veldur því að veltufé frá rekstri er ekki nema 8,6% af 

tekjum, en miðað við dæmið hér að ofan dugar það ekki fyrir afskriftum og 

fjármagnsgjöldum.       
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8.1.3 Næmnigreining I 

Til að meta verðbreytingar á helstu tekju- og kostnaðarliði fyrirtækisins miðað 

við ofangreind dæmi er stuðst við næmnigreiningu.     
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Mynd 8-1: Áhrif breytinga á afurðaverði, hráefniskostnaði og föstum kostnaði á veltufé frá rekstri.     

Næmnigreiningin hér að ofan gefur ágætis vísbendingu um hversu næm 

rekstrarafkoman (veltufé frá rekstri) er fyrir verðbreytingum á einstökum þáttum 

rekstrarins.  Að sjálfsögðu er reksturinn næmastur fyrir tekjunum (skilaverði) og 

sömuleiðis geta breytingar á hráefniskostnaði ráðið úrslitum um 

rekstrarniðurstöðuna.   

Í ofangreindu dæmi koma 74% teknanna til vegna innanlandssölu og restin 26% 

vegna útflutnings.  Þau verð sem fást innanlands eru nokkuð fyrirsjáanleg 

nokkra mánuði fram í tímann, alla vega flest þeirra.  Þannig að ólíklegt er að 

meðalverðið breytist um tugi prósenta til eða frá innan ársins.  Einstakir 

vöruflokkar geta þó sveiflast töluvert í verði.  Verð á léttsöltuðum þorskflökum 

er hins vegar nokkuð breytilegt eftir árstímum og sömuleiðis er það háð 

sveiflum á gengi.  Meðal skilaverð á þeim gæti því sveiflast töluvert innan 

ársins.     

Í dæminu sem hér er til umfjöllunar er gert ráð fyrir að reynt sé að halda sem 

mest af hráefninu í föstum viðskiptum.  En með því ætti að vera hægt að útiloka 

miklar sveiflur í innkaupaverði.  Hráefniskostnaður vegna byggðakvótans er í 

það minnsta nokkuð ljós, en hann er tæplega 27% af heildarhráefniskostnaði.  
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Hvað hráefniskostnaðinn í þessu dæmi varðar er nýtingin líklega meiri 

óvissuþáttur en innkaupsverðið.  Ef tekið er tillit til beggja þessara þátta er hægt 

að segja að nokkur óvissa sé tengd hráefniskostnaðinum.         

Fasti kostnaðurinn er hafður 24 milljónir í útreikningunum, sú tala er heldur 

hærri en í fyrra.  Þannig að vel má hugsa sér að hægt sé að ná honum eitthvað 

niður.  Í því sambandi má meðal annars horfa til samstarfs við Norðurskel.  

Einnig má vera að hægt sé að fækka um eitt stöðugildi í sölu og stjórnun.  Eins 

og staðan er í dag er það þó líklega ekki vænlegt til árangurs, þar sem mikið 

starf er óunnið varðandi skipulagningu og annað slíkt.  Til lengri tíma litið má 

vera að það gæti gengið.  

Einna mest óvissa er tengd launaliðnum.  Launakostnaður á hvern starfsman 

liggur nokkuð ljós fyrir, en að sama skapi er ekki ljóst hversu marga starfsmenn 

þarf til að vinna það magn sem um ræðir.  Í þessu dæmi er miðað við að 

launkostnaður sé nánast sá sami og 2001, þ.e. hlutfallslega séð.  Ef öðrum 

breytum er haldið föstum þyrfti launakostnaðurinn að hækka um rúm 90% til að 

veltufé frá rekstri yrði neikvætt.  Framkvæmdastjóri Íslensks sjávarfangs telur 

að hægt sé að vinna umrætt magn með minni launakostnaði en gert er ráð fyrir í 

þessu dæmi, ef rétt er staðið að framleiðslustýringu.   

Niðurstaða greiningarinnar bendir til þess að vænlegt sé að auka framleiðsluna.  

Ástæða þess er sú að framlegðin er jákvæð og hægt er að auka framleiðsluna 

töluvert án þess að fastur kostnaður hækki sem einhverju nemi.           

8.2 Aukning markaðhlutdeildar  

Eins og komið hefur fram er raunhæft að áætla að fyrirtækið geti aukið 

markaðshlutdeild sína í vissum vörutegundum innanlands.  Auk þess sem hægt 

er að auka vinnslu á léttsöltuðum flökum til útflutnings.   

8.2.1 Forsendur 

Í þessum hluta eru forsendur fyrir breytilegum kostnaði þær sömu og áður, en 

auk þess er gert ráð fyrir að launaliðurinn hækki um 50 krónur fyrir hvert kíló 

sem unnið er aukalega af léttsöltuðum flökum og 60 krónur fyrir hvert kíló sem 

unnið er aukalega fyrir innanlandsmarkað. 
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Hráefniskostnaður vegna aukinnar vinnslu á léttsöltuðum flökum er 120 kr. fyrir 

hvert keypt hráefniskíló.∗

Gert er ráð fyrir auknu markaðsstarfi, þ.a.l. er fasti kostnaðurinn hafður einni 

milljón hærri en í dæminu hér að framan.  Ástæða þess er væntur aukakostnaður 

vegna markaðsmála.  Afskriftir og fjármagnsgjöld eru óbreytt. 

Gert er ráð fyrir að vinnsla á léttsöltuðum þorski verði aukin um 100 tonn.  

Verðmæti innanlandsölunnar er aukið um 15%, í töflu 8-2 er söluaukning 

sundurliðuð eftir vörutegundum.        

Tafla 8-2: Sundurliðun á söluaukningunni eftir vörutegundum 

Hlutfalls 
aukning

Verðmæta 
aukning

Reyktur regnbogi, heill 20%     1.599.962     

Forsteiktir flakabitar 20%     1.825.151     
Saltfiskflök mr/mb 10%        466.917     
Forsteiktir þorskhnakkar 30%     1.593.146     
Laxabitar 10 kg k 20%     1.014.529     
Formsteik 20%        690.821     
Nuggets 10 kg k 20%        753.892     

Marnings nuggets 15%        523.138     

Þverskorinn lax 20%        530.888     

Kryddlegin flök 30%        478.740     

Saltfikbitar mr/bl 20%        232.281     

Ýsubitar rl/bl 10%        399.880     
Annað (B-flokkur) 15%     1.582.057     

Samtals 15%   11.691.401     

Eins og sést þegar tafla 8-2 er skoðuð er ekki um neinar stórkostlega 

söluaukningu að ræða.  Hugsanlega mætti auka söluna eitthvað meira, en að 

teknu tilliti til varfærnissjónarmiða er óvarlegt að reikna með því.   

 

∗ það er nálægt því að vera meðalverð á slægðum undirmáls þorski síðustu fjórar vikurnar á 
fiskmörkuðum hér heima (skrifað 22. apríl 2002). 
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8.2.2 Rekstrargreining II 

Tafla 8-3: Rekstrarreikningur fyrir ÍS, framlegð miðað við núverandi vöruflokka en breyttum 
áherslum í vinnslunni og aukinni sölu á vissum vörutegundum.  Miðað er við rekstur í eitt ár. 

Rekstrartekjur Hlutfall af 
tekjum

Sala innanlands 89.079.132  65%
Útflutningur 47.368.500  35%
Rekstrartekjur samtals 136.447.632 100%

Rekstrargjöld 

Framleiðslukostnaður:
Hráefni (innanlands) 42.459.766  31,1%
Hráefni (útflutningur) 23.050.000  16,9%
Hjálparefni 3.555.596  2,6%
Umbúðir 3.535.039  2,6%
Flutningur 4.560.323  3,3%
Laun og launatengd gjöld 16.361.368  12,0%
Annar framleiðslukostnaður 3.858.036  2,8%

97.380.127 71,4%

Framlegð  39.067.505 28,6%

Annar rekstrarkostnaður:
Sölu- og stjórnunarkostnaður 13.000.000  9,5%
Rekstur fasteignar 6.000.000  4,4%
Ýmis annar rekstrarkostnaður 6.000.000  4,4%

25.000.000 18,3%

Rekstrargjöld samtals 122.380.127 89,7%

Veltufé frá rekstri 14.067.505 10,3%

Afskriftir: 4.500.000  3,3%

Fjármagnsgjöld: 6.000.000  4,4%

Hagnaður (tap) 3.567.505 2,6%

Í því dæmi sem er hér til umfjöllunar er miðað við að heildartekjur félagsins 

aukist úr 104 milljónum, miðað við dæmið hér að framan, í rúmar 136 milljónir.  

Vegna hærri hráefniskostnaðar dregur úr hlutfallslegri framlegð, en framlegð í 

krónum talið eykst.  Það sem mestu skiptir er að veltufé frá rekstri er mun hærra 

og dugar vel fyrir afskriftum og fjármagnsgjöldum.  Það er þó ekki hægt að tala 
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um stórkostlega rekstrarafkomu, en miðað við það sem undan er gengið ætti hún 

að teljast viðunandi. 

8.2.3 Næmnigreining II 
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Mynd 8-2: Áhrif breytinga á afurðaverði, hráefniskostnaði og föstum kostnaði á veltufé frá rekstri.  

Næmnigreint er fyrir sömu áhrifaþáttum og í dæmi I.  Töluvert meiri óvissa er 

um verð og kostnað í þessu tilfelli.  Ástæða þess er sú að hærra hlutfall 

hráefnisins er keypt á mörkuðum og sömuleiðis er hærra hlutfall afurðanna flutt 

úr landi.  Aðrir liðir eru eins og áður háðir nokkurri óvissu, sérstaklega 

launakostnaðurinn.   

Til að fá gleggri mynd af áhættunni er ágætt að skoða hver niðurstaða 

rekstrargreiningar II yrði ef fleiri en einni mikilvægri forsendu væri breytt 

samtímis.  Gengið er út frá því að framleiðslumagnið og skiptingin á milli 

útflutnings og innanlandssölu sé sú sama.  Niðurstaða rekstrargreiningar II er 

það sem kalla má líklegustu niðurstöðu, til samanburðar verður 

rekstrarniðurstaða fyrir tvö önnur tilvik metin.  Annars vegar verður svokallað 

„besta tilvik“ skoðað og hins vegar svokallað „versta tilvik“.  Þessi aðferðafræði 

kallast á ensku „scenario analysis“ á íslensku gæti hún heitið 

sviðsmyndagreining.  
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8.2.3.1 Forsendur 

Í besta tilvikinu er reiknað með að verð hækki um 10% á sama tíma og 

kostnaður vegna launa og hráefnis lækkar um sömu prósentutölu.  Forsendur 

versta tilviksins eru hins vegar þær að verð lækkar um 10% á sama tíma og 

kostnaður vegna hráefnis hækkar um 10% og launa um 20%.   

Á mynd 8-3 eru niðurstöðurnar bornar saman á myndrænan hátt.  Ef myndin er 

skoðuð þá sést að mismunandi forsendur gjörbreyta rekstrarniðurstöðunni.    

Versta tilvik

Líklegast

Besta tilvik
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Mynd 8-3: Samanburður á rekstrarafkomu (veltufé frá rekstri) miðað við aukna 
markaðshlutdeild og þrjár mismunandi forsendur. 

Miðað við grunnniðurstöðuna (rekstragreining II) þá skilaði reksturinn rúmlega 

fjórtán milljón króna hagnaði.  Ef forsendum er breytt til hins vera eins og gert 

var í „versta tilvikinu“ þá yrði afkoman tæplega 24 milljónum lakari, m.ö.o. 

veltufé frá rekstri yrði neikvætt um 9,4 milljónir.  Í því tilviki var þó ekki um 

mjög miklar breytingar að ræða.  Þessar niðurstöður undirstrika það hversu 

áhættusamur reksturinn er.  Sömuleiðis undirstrikar þetta hversu mikilvægt það 

er að forsendur sem notaðar eru í útreikningum séu réttar. 

Hvað varðar líkurnar á að fyrrgreind tilvik komi upp skal látið ósagt.  Það er í 

það minnsta ljóst að ekki þarf mikið að bregðast til að reksturinn endi í stórum 

mínus.  Að sama skapi getur afkoman batnað verulega frá því sem gert er ráð 

fyrir í líklegasta tilvikinu án þess að forsendur breytist mikið sbr. besta tilvik. 
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Þau tvö dæmi sem tekin voru hér að framan sýna að miðað við núverandi 

forsendur ætti Íslenskt sjávarfang að geta skilað góðri framlegð.  Ef hægt er að 

auka söluna eins og gert er ráð fyrir í seinna dæminu ætti fyrirtækið sömuleiðis 

að geta skilað ágætis rekstrarafkomu.  Vissulega er það háð mörgum 

óvissuþáttum, en engu að síður bendir niðurstaðan til að Íslenskt sjávarfang geti 

átt framtíð fyrir sér ef rétt er að málum staðið.     
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9 Umræður og lokaorð 

Í þessu verkefni hefur aðferðafræði hefðbundinnar stefnumótunar verið beitt til 

að greina ytra og innra umhverfi fiskvinnslufyrirtækisins Íslenskt sjávarfang.  

Megin markmiðið með greiningarvinnunni var að svara þeirri rannsóknar-

spurningu sem lagt var af stað með í upphafi. 

Hver er staða Íslensks sjávarfangs og hvernig er hægt að nýta þau tækifæri sem 

bjóðast, eigendum félagsins til hagsbóta? 

Þrátt fyrir að ýmsar ógnanir séu til staðar í umhverfi Íslensks sjávarfangs eru 

þær ekki þess eðlis að fyrirtækið þurfi að endurskoða stefnu sína þeirra vegna.  

Vandi Íslensks sjávarfangs liggur fyrst og fremst í innra umhverfi fyrirtækisins, 

en eftir áralangan taprekstur er félagið nánast komið í þrot.  Um þessar mundir 

er verið að vinna að gerð nauðasamninga og ræðst framtíð fyrirtækisins á því 

hvort þeir takast.  Ef allt fer á besta veg og samningar takast, stendur fyrirtækið 

eftir sem áður frammi fyrir rekstrarlegum vandamálum.  Það er því afar 

mikilvægt að stjórnendur og eigendur Íslensks sjávarfangs komi sér saman um 

stefnu sem tekur mið af því að uppræta helstu veikleika félagsins jafnframt því 

sem þau tækifæri sem eru til staðar séu nýtt.  Í þessari ritgerð hafa helstu 

veikleikar fyrirtækisins verið dregnir fram.  Ef við leyfum okkur að horfa 

framhjá fjárhagstöðu fyrirtækisins þá er skortur á framleiðslustýringu eflaust sá 

þáttur í starfseminni sem er hvað mikilvægast að leiðrétta.  En það er trú 

höfundar að hægt sé að ná tökum á rekstrinum ef rétt er að 

framleiðslustýringunni staðið.  Í því sambandi er lykilatriði að Íslenskt 

sjávarfang nái að byggja upp traust samband við Samherja.   

Ytri greiningin leiddi í ljós ýmis tækifæri í umhverfinu, en á meðan 

fjárhagsstaða fyrirtækisins er eins slæm og raunin er, gæti félaginu reynst erfitt 

að nýta sér sum þeirra.  Fyrstu skrefin í endurreisn félagsins ættu að vera þau að 

fyrirtækið styrkti núverandi framleiðslu og núverandi markaði.  Jafnframt því 

ættu stjórnendur ÍS að leita eftir nýjum kaupendum á vörum fyrirtækisins.  En 

það er mikilvægt að fyrirtækið nái að auka söluna frá því sem nú er, vegna þess 

að flestar vörurnar hafa góða framlegð.  Fastur kostnaður er hlutfallslega hár og 

þarf reksturinn að skila góðri framlegð til að standa undir honum.   
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Miðað við þá rekstrargreiningu sem framkvæmd var í tengslum við verkefnið 

getur fyrirtækið skilað viðunandi afkomu ef innanlandsalan er aukin um 15% og 

unnið er úr 100 tonnum af þorski til viðbótar við byggðakvótann.  En rétt er að 

undirstrika að rekstrargreiningin er háð töluverðri óvissu. 

Þrátt fyrir að fyrirtækið eigi að leggja höfuðáherslu á að styrkja sig innan frá þá 

er nauðsynlegt fyrir stjórnendur Íslensks sjávarfangs að horfa í kringum sig í  

leit af tækifærum til samstarfs eða samruna sem eflt gætu félagið.  Í því 

sambandi má sérstaklega nefna samvinnu við öflugt fyrirtæki á sviði dreifingar 

á matvælum.          

Það er von höfundar að stjórnendur og eigendur Íslensks sjávarfangs geti nýtt 

sér ritgerðina sem upphafspunkt í því ferli sem framundan er í tengslum við 

endurskipulagningu fyrirtækisins. 
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A. Markaðurinn 

Samkaup 

Tafla: Magn- og hlutfallsskipting helstu vöruflokka á milli einstakara framleiðenda árið 2002. 

Flokkur
Framleiðandi Data bollur forsteikt grafin lax reyktur rækja saltfiskur ýsa Grand Total
Aðrir Sum of Magn 2.640  77  365  217  1.995  570  499  3.302  9.666  

Count of Magn 37,50% 4,76% 15,00% 7,69% 27,50% 35,71% 13,04% 21,88% 18,27%
Arney Sum of Magn 1.344  1.344  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,04% 0,00% 1,52%
Arning Sum of Magn 36  70  196  303  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 4,35% 6,25% 2,54%
Eðalfiskur Sum of Magn 1.295 1.707 3.002 

Count of Magn 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,12%
Ekta Sum of Magn 1.636 12 6.078 109 7.836 

Count of Magn 0,00% 9,52% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 13,04% 3,13% 3,55%
Eldeyjarrækja Sum of Magn 2.360  2.360  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,51%
FF Sum of Magn 71  17  441  529  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 8,70% 9,38% 3,55%
Fiskbúðin okkar Sum of Magn 2.818  2.818  

Count of Magn 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51%
Fiskv Sum of Magn 193  84  732  1.009  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 4,35% 6,25% 2,03%
Geit Sum of Magn 913  913  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,02%
GJS Sum of Magn 572 9.651 79 8.589 18.890 

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 12,82% 0,00% 28,57% 4,35% 9,38% 6,60%
Grágás Sum of Magn 14  2 8 23  

Count of Magn 0,00% 0,00% 5,00% 5,13% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,03%
Hlíð Sum of Magn 488  98  585  

Count of Magn 0,00% 0,00% 5,00% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52%
HM Sum of Magn 256  256  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 0,00% 0,51%
Humall Sum of Magn 1.035 604 1.639 

Count of Magn 25,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,54%
Ísl.Sjávars Sum of Magn 383  211  415  1.933  2.943  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 5,13% 2,50% 0,00% 8,70% 6,25% 3,55%
Íslenskt Matvæli Sum of Magn 225 178 403 

Count of Magn 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06%
Íslenskt Sjávarfang Sum of Magn 1.846 15 4.717 2.383 2.671 8.757 20.389 

Count of Magn 0,00% 9,52% 5,00% 10,26% 20,00% 0,00% 8,70% 9,38% 10,15%
kjötborð Sum of Magn 1.901  6.116  1.593  1.987  25.808  37.406  

Count of Magn 12,50% 0,00% 0,00% 17,95% 2,50% 0,00% 8,70% 12,50% 7,61%
Kútter Sum of Magn 4.415  4.415  

Count of Magn 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51%
Merkt Nettó Sum of Magn 101  68  4.658  4.826  

Count of Magn 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 6,25% 2,03%
Norðanfiskur Sum of Magn 3.455 153 3.536 310 97 4.162 11.712 

Count of Magn 0,00% 61,90% 10,00% 25,64% 0,00% 14,29% 8,70% 9,38% 16,24%
Snæfiskur Sum of Magn 86  86  

Count of Magn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 1,02%
Total Sum of Magn 12.809  7.618  2.655  15.748  9.260  12.977  13.597  58.686  133.351  
Total Count of Magn 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Alls námu heildarinnkaup árið 2002, 182 tonnum og 131 milljón króna.  Innkaup á 

niðursoðnum fiski og lagmeti er ekki innifalinn í ofangreindri tölu, en í fyrra keyptu 

Samkaup slíkar vörur fyrir 21.7 milljónir.    
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Kaupás 

Tafla: Innkaup á völdum vörutegundum árið 2002, skipt eftir magni, verðmætum og helstu framleiðendum  

Flokkur
Framleiðandi Data bollur forsteikt laxfiskur rækja saltfiskur ýsa Grand Total
Aðrir Sum of Magn 2.000  276  250  916  5.689  9.131 

Sum of Verðmæti 715.029  165.635  199.283  832.678  4.413.534  6.326.159 
Arney Sum of Magn 124  124 

Sum of Verðmæti 65.726  65.726 
Ekta Sum of Magn 3.668  2- 3.666 

Sum of Verðmæti 2.562.693  1.171 - 2.561.522 
Fiskborð Sum of Magn 270  7.078  56.831  16  4.422  73.519  142.136 

Sum of Verðmæti 134.830  5.850.765  24.398.662  27.225  3.018.096  54.628.856  88.058.433 
Fiskborð/Fiskco Sum of Magn 201  201 

Sum of Verðmæti 138.822  138.822 
Fiskborð/Karató Sum of Magn 349  349 

Sum of Verðmæti 250.576  250.576 
Fiskborð/KK Sum of Magn 34  34 

Sum of Verðmæti 40.400  40.400 
Fiskbúðin okkar Sum of Magn 3.947  3.947 

Sum of Verðmæti 1.742.626  1.742.626 
FS Sum of Magn 1.199  3.593  32.729  37.521 

Sum of Verðmæti 714.122  2.312.936  19.028.989  22.056.048 
Humall Sum of Magn 6.497  3.519  10.016 

Sum of Verðmæti 1.629.464  766.249  2.395.714 
Húsavík Sum of Magn 5.041  5.041 

Sum of Verðmæti 1.989.665  1.989.665 
ÍM Sum of Magn 979  2.395  3.375 

Sum of Verðmæti 706.931  1.318.187  2.025.118 
ísl.sjávars. Sum of Magn 369  261  2.554  3.183 

Sum of Verðmæti 253.213  179.614  2.044.704  2.477.530 
karató Sum of Magn 1.894  1.894 

Sum of Verðmæti 862.597  862.597 
Kjarnafæði Sum of Magn 995  34  1 44  1.074 

Sum of Verðmæti 646.920  25.075  541  26.266  698.800 
KK Sum of Magn 41  34  75 

Sum of Verðmæti 17.662  24.175  41.837 
Meleyri Sum of Magn 32.596  32.596 

Sum of Verðmæti 10.728.492  10.728.492 
Miðós Sum of Magn 93  93 

Sum of Verðmæti 61.870  61.870 
Norðanfiskur Sum of Magn 641  641 

Sum of Verðmæti 416.768  416.768 
Norðlenska Sum of Magn 795  795 

Sum of Verðmæti 207.844  207.844 
Rúllur Sum of Magn 3.483  3.483 

Sum of Verðmæti 1.248.849  1.248.849 
Snæfiskur Sum of Magn 498  498 

Sum of Verðmæti 677.633  677.633 
VE Sum of Magn 789  789 

Sum of Verðmæti 426.081  426.081 
Total Sum of Magn 19.690 16.786 58.717 35.006 12.312 118.150 260.660 
Total Sum of Verðmæti 7.091.872 9.303.031 25.630.755 12.973.500 8.304.152 82.195.800 145.499.110 

Alls keypti Kaupás 376 tonn af fiskmeti árið 2002, og fyrir það þurfti fyrirtækið að 

greiða birgjum sínum u.þ.b. 213 milljónir. 

Þessar tölur ná ólíkt tölunum frá Samkaupum ekki til reykts fisks, annan en þess sem 

seldur er í fiskborðum, né harðfisks.  Sömuleiðis eru innkaup á niðursoðnum fiski og 

lagmeti ekki með í þessum tölum. 
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B. Stóreldhús 

Opinberar stofnanir 

Tafla: Listi yfir fimmtán stærstu kaupendur matvæla á vegum Ríkisins árið 2001.  
(Heimild: Ríkiskaup, 2003)

Nafn kaupanda Innkaup kr.

Landspítali Háskólasjúkrahús 421.172.755

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 34.866.435

Heilbrigðisstofnun Austurlands 24.711.355

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 22.195.385

Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfirði 17.783.730

Heilbrigðisstofnunin Selfossi 17.223.193

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ 16.491.573

Málefni fatlaðra Reykjanesi 15.983.495

Landhelgisgæsla Íslands 14.222.221

Heilbrigðisstofnunin Akranesi 14.155.533

Hafrannsóknarstofnun 13.755.404

St. Jósefsspítali 12.400.995

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 12.314.330

Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum 12.019.114

Hólaskóli 11.532.978

Samtals 15 stærstu 660.828.496

Alls keyptu stofnanir á vegum ríkisins matvörur fyrir 781.524.289 kr. og drykkjarvörur 

fyrir 82.899.481 kr.  Samtals gera það 864.423.370 kr. 

Heildarinnkaup ríkisins árið 2002 

Hlutfall fisks í matarinnkaupum (matur og drykkir) LSH í fyrra var um 11% ef sú tala 

er notuð til að meta heildarinnkaup ríkisins á fiski þá námu þau: 0,11 x 864 milljónir ≈

95 milljónum í fyrra.
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Heildarinnkaup Reykjavíkurborgar árið 2002 

Innkaup Leikskóla Reykjavíkur námu 34 milljónum árið 2002 í útboði 

Innkaupastofnunar var hlutur leikskólanna í heildarfisk innkaupum áætlaður 39%.  34 

milljónir kr./0,39 ≈ 87 milljónir kr.

C. Stærð markaðarins 

Stórmarkaðir 

Fiskkaup Kaupáss árið 2002 = 213 milljónir króna 

Fiskkaup Samkaupa árið 2002 = 132 milljónir króna.  Þar af var reyktur fiskur keyptur 

inn fyrir c.a. 10 milljónir.  Önnur fiskkaup námu því 122 milljónum.  Auk þess keypti 

fyrirtækið niðursoðin fisk og annað lagmeti fyrir tæpar 22 milljónir.     

Ef gefið er að fiskinnkaup séu hlutfallslega jafnmikil hjá öðrum verslunum má reikna út 

stærð markaðarins: 

213/0,24 = 887,5 milljónir  og  122/0,14 = 871,4 milljónir 

Meðaltal ≈ 880 milljónir króna

Ef tölurnar frá Samkaupum varðandi reykta fiskinn og lagmetið eru notaðar til að álykta 

um stærð markaðarins fæst eftirfarandi niðurstaða: 

Reyktur fiskur:  10/0,14 ≈ 71 milljón 

Lagmeti:  22/0,24 ≈ 157 milljónir 

Sveitarfélög 

Áður hefur komið fram að heildarinnkaup ríkisins á fiskmeti hafi verið metin á 95 

milljónir og innkaup Reykjavíkurborgar á 87 milljónir árið 2002.   

Til að meta hversu mikið önnur sveitarfélög kaupa inn var stuðst við tölurnar úr 

Reykjavík og gert ráð fyrir því að innkaup annarsstaðar á landinu væru hlutfallslega 

jafn mikil.  Stuðst var við eftirtalda stuðla til að meta innkaup í hverjum hluta fyrir sig.     

Leikskólar: Heilsdagsgildi í Rvk / heilsdagsgildi allt landið = 5023/12.230 = 0,41 

Grunnskólar: Nemendur í Rvk / nemendur allt landið = 14.934/43.444 = 0,34 
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Félagsþjónustan: Útgjöld v/félagsþj. í Rvk / útgjöld v/félagsþj. allt landið = 0,5 
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A.  Rekstrarafkoma og efnahagur 

Rekstur Íslensks Sjávarfangs hefur verið mjög erfiður frá upphafi og fyrirtækið 

rekið með tapi þau þrjú ár sem það hefur starfað.  Eigið fé félagsins er neikvætt 

og skuldir miklar.  Í þeirri greiningu á rekstrinum sem kemur hér að neðan 

verður megin áhersla lögð á samanburð síðustu tveggja ára, en fyrsta 

rekstrarárinu, þ.e. árinu 2000 verður að mestu sleppt.  Þessi hluti 

greiningarinnar byggist að mestu á ársreikningi ÍS fyrir árið 2002. 

Rekstur 

Eins og sést í töflu eitt var velta áranna 2001 og 2002 mjög sambærileg.  Sömu 

sögu er ekki að segja af rekstrarkostnaðinum en hann hækkaði um 29% á milli 

ára.       

Tafla 1: Rekstrarreikningur áranna 2001 og 2002  

2001 2002 Hækkun 
milli ára

Rekstratekjur 96.217.461,00  105.693.850,00  10%

Rektrargjöld 99.926.665,00  128.732.327,00  29%

Rekstrartap fyrir 
afskriftir 3.709.204,00  23.038.477,00  521%

Afskriftir 3.560.984,00  4.375.069,00  23%

Rekstrartap 7.270.188,00  27.413.546,00  277%

Fjármunagjöld 2.170.156,00  6.720.303,54  210%

Tap ársins 9.440.344,00  34.133.849,54  262%

Ekki var um neinar verulegar verðbreytingar á helstu afurðum ÍS á milli ára og 

því er ekki hægt að skýra verri afkomu með því. 

Helsta breytingin á rekstrinum á milli ofangreindra ára var sú að fyrirtækið fór 

að flaka og léttsalta þorsk til útflutnings á Spánarmarkað.  Auk þess gerði 

fyrirtækið meira af því en áður að kaupa heilan fisk af mörkuðum og vinna sín 

vörur frá grunni í stað þess að kaupa hálfunnið hráefni eins og áður hafði verið 

gert.  Á myndinni hér að aftan, eru helstu liðir í rekstri ÍS teknir saman og 

breyting á þeim milli ára undirstrikuð.  
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Mynd: Rekstrarkostnaður og afskriftir sem hlutfall af tekjum síðustu tvö ár 
og skipting hans á milli einstakra liða  

Það sést vel á súluritinu hér fyrir ofan hvernig helstu þættir í rekstri ÍS þróuðust 

á milli ára.  Allir kostnaðarliðir sem hlutfall af tekjum, aðrir en liðurinn annar 

rekstrarkostnaður, hækkuð á milli áranna 2001 og 2002.  Þeir tveir þættir sem 

ráða mestu um afkomu ÍS sem og annarra sjávarútvegsfyrirtækja eru launa-

kostnaður og framleiðslukostnaður.  Á síðasta ári hækkaði framleiðslu-

kostnaðurinn sem hlutfall af tekjum um 9,8%.  Liðurinn launa-, sölu og 

stjórnunarkostnaður sem hlutfall af tekjum hækkaði hins vegar um heil 57%.  

Hækkunin á fjármagnsgjöldunum er til komin vegna aukinna skulda.      

Framleiðslukostnaður annar en laun 

Þar sem framleiðslukostnaður er stærsti einstaki kostnaðarliðurinn í fyrirtækinu 

er nauðsynlegt að skoða samsetningu hans aðeins nánar.  Í töflu tvö eru helstu 

kostnaðarliðir settir upp og bornir saman milli ára. 

Tafla 2: Framleiðslukostnaður ÍS að launum undanskildum fyrir árin 2001 og 2002 

2001 hlutfall af 
tekjum 2002 hlutfall af 

tekjum
Vörukaup 52.724.044  54,8% 67.027.105  69,7%

Flutningskostnaður  5.125.642  5,3% 7.766.973  8,1%
Aðkeypt vinna við 
afurðir 2.273.456  2,4% 1.112.520  1,2%

Umbúðir  2.371.489  2,5% 2.709.817  2,8%

Birgðabreytingar 1.586.241  1,6% 1.354.167 - -1,3%

Samtals 64.080.872  66,6% 77.262.247  73,1%
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Innan þessa liðar skiptir hráefnisþátturinn mestu máli, en hráefniskostnaður sem 

hlutfall af tekjum óx úr 54,8% í 69,7%.  Aðrir kostnaðarliðir eru ekki eins 

mikilvægir en skipta engu að síður töluverðu máli, af þeim er 

flutningskostnaðurinn mikilvægastur.  En hann hækkaði hlutfallslega á milli 

ára, en það er væntanlega hægt að skýra með því að meira var keypt af heilum 

fisk á mörkuðum sem oft á tíðum þurfti að flytja langar leiðir.   

Það er ekki hlaupið að því að skýra ástæðu þess að hlutfall hráefniskostnaðar 

hækkaði eins mikið og raun ber vitni.  Það er þó líklegt að hluti skýringarinnar 

sé sú að fiskur hefur verið keyptur inn á dýrum verðum á meðan afurðaverð 

voru lág.   

Laun 

Launaliðurinn var sá liður sem hækkaði mest hlutfallslega séð á milli áranna.  

Vegna ónákvæmni í áður nefndum ársreikningi er ekki hægt að skilja á milli 

launakostnaðar vegna stjórnunar og sölu annars vegar og framleiðslu hins 

vegar.  Samkvæmt þeim upplýsingum sem þó liggja fyrir er hækkunin að mestu 

leyti til komin vegna aukins launakostnaðar við framleiðslu.  En sú aukning var  

ekki síst til komin vegna þeirra miklu yfirvinnu sem unnin var í tengslum við 

útflutningsstarfssemina. 
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Efnahagur 

Efnahagur Íslensks sjávarfangs versnaði til muna árið 2002.  Á árinu stór jukust 

skuldir félagsins á sama tíma og eignir þess drógust saman. 

 Tafla 3: Efnahagsreikningur ÍS fyrir árin 2001 og 2002 

2001 2002
Eignir: 

Fastafjármunir 29.895.755  27.140.478  

Veltufjármunir 32.284.686  27.289.245  

Eignir samtals 62.180.441  54.429.723  

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé

Hlutafé 20.000.000  20.000.000  

Endurmatsreikningur 1.730.278  1.730.278  

Óráðstafað eigið fé 
(ójafnað tap) 13.804.392 - 47.938.242 -

Eigið fé samtals 7.925.886  26.207.964 -

Skuldir

Langtímaskuldir 18.620.364  31.440.591  

Skammtímaskuldir 35.634.191  49.197.096  

Skuldir samtals 54.254.555  80.637.687  

Skuldir og eigið fé 62.180.441  54.429.723  

Kennitölur 

Það sést vel ef kennitölurnar í töflu fjögur eru skoðaðar að greiðsluhæfi 

félagsins versnaði til muna á síðasta rekstrarári og það sama gildir um 

eiginfjárhlutfallið en í lok ársins 2002 var það -48,2%.    

Tafla 4: Samanburður á nokkrum kennitölum milli rekstraráranna 2001 og 2002 

2002 2001

Veltufjárhlutfall 0,55  0,91  

Lausafjárhlutfall 0,28  0,60  

Eiginfjárhlutfall 0,48 - 0,13  



Háskólinn á Akureyri                        VIÐAUKI   II 

B.  Tækja- og húsakostur ÍS 

Húsnæði 

Megin starfsemi félagsins fer fram í húsnæði sem áður hýsti frystihús Snæfells 

hf.  Húsnæðið sem er nú í eigu Samherja er 1464 m2, á tveim hæðum.  Á neðri 

hæðinni er þrískiptur vinnslusalur, kæligeymslur og frystiklefi.  Á efri hæðinni 

eru skrifstofur, stór matsalur, eldhús og búningsklefar.  Í eigu félagsins sjálfs er 

svo annað vinnsluhúsnæði sem er u.þ.b. 700 m2 en það er staðsett við sömu götu 

og ofangreint húsnæði.  Í því fer fram reyking á vörum félagsins.     

Það er ljóst að miðað við núverandi starfsemi félagsins er húsakostur ríflegur og 

mikið pláss ónýtt.   

Bolfisklína 

Þau tæki sem eru notuð vinnslunni eru öll í eigu Samherja.  Tækin eru gömul en 

samkvæmt þeim upplýsingum sem fengust hjá vélstjóranum eru þau öll í 

þokkalegu lagi.  Hausarinn er af gerðinni BAADER-426 en hann er í eigu 

Samherja.  Flökunarvélin sem er í eigu ÍS er af gerðinni BAADER-189.  

Roðvélin sem er í eigu Eyfisk ehf. er sömuleiðis frá BAADER, númer 51.  Sú 

flæðilína sem fyrir er í fyrirtækinu er tíu stæða.  Flæðilínan er í eigu Samherja.    

Samkvæmt upplýsingu sem fengust frá BAADER umboðinu henta þessar vélar 

ágætlega fyrir þá vinnslu sem ÍS hefur ætlar sér.  Hugsanlega má þó ná bæta 

nýtingu um 2-3% stig með því að skipta út flökunarvélinni fyrir BAADER 184 

sem er hönnuð fyrir smærri fisk.136 

Reykhús 

Reykhúsið sem var standsett 1998 er í góðu standi.  Í reykhúsinu eru tveir ofnar 

og samanlögð afköst þeirra er um tvö tonn á dag.   Fræðilega er því hægt að 

reykja alla framleiðslu Íslensks Sjávarfangs á tíu dögum.  Það er því nokkuð 

ljóst að umfram framleiðslugetan er mikil. 

 

136 Kristján Leifsson (2003), símaviðtal 
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Pökkun 

Fyrirtækið ræður ekki yfir neinni pökkunarvél o.þ.l. er öll pökkun handvirk.  

Þær vörur sem fara í smásölu er vacumpakkað.  Fyrirtækið á sjálft nýlega 

vacumvél af gerðinni GEBA.  Afköst við pökkun í smásölupakkningar eru 

breytileg eftir vörutegund og fjölda starfsmanna.  Ef miðað er við að fjóra 

starfsmenn vinni við pökkun og merkingu eru afköstin á bilinu 100-200 kg/klst.       

Brauðun 

Fyrirtækið á brauðunarvél frá Provatec sem er í ágættu standi.  Í beinu 

framhaldi af brauðunarvélinni er stór djúpsteikningarpottur af gerðinni Koppens 

sem er sömuleiðis í ágætu standi.  Afköst samstæðunnar eru misjöfn eftir 

tegund vinnslu en þau liggja á bilinu 100-200 kg/klst.     

Aðrar vélar 

Ýmis önnur tæki má finna innan veggja fyrirtækisins.  Þau helstu eru 

marningsvél, beinhreinsivél fyrir laxfiska og svo niðurskurðarvél fyrir lax og 

silung.  Sú vél sker fiskinn niður í sneiðar.  Vélin kostaði u.þ.b. fimm milljónir 

þegar hún var keypt fyrir nokkrum árum en hún hefur lítið verið notuð.  Ekki er 

fyrirsjáanlegt að félagið komi til með að nota hana mikið á næstunni.  Óvíst er 

hvað fyrirtækið getur fengið fyrir hana í dag, en það væri athugandi að selja 

hana og þannig losa fé sem hægt væri að nýta í rekstrinum. 

Kæli- og Frystibúnaður 

Allar þær afurðir sem eru frystar á annað borð eru frystar í lausfrysti, fyrirtækið 

ræður ekki yfir pönnufrysti.  Lausfrystirinn er gamall en hann er í ágætu lagi.  Í 

Hrísey er stór frystiklefi auk hráefniskælis og afurðakælis.  Rafmagnskostnaður 

fyrirtækisins er mjög m.a. vegna þessa.   
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A. Forsendur rekstrargreiningar 

Tafla: forsendur og skipting kostnaðar í rekstrargreiningu I 

Vara Magn afurðar Söluverðmæti BK Afurðaverð BK Hráefni Hjálparefni Umbúðir Flutnings-
kostnaður

Reyktur regnbogi, heill 9.685  7.999.810  4.991.144  826  515  395  5 61  20  
Forsteiktir flakabitar 11.163  6.083.835  3.403.607  545  305  358  29  6 16  
Saltfisk flök mr/mb 11.251  4.669.165  1.911.777  415  170  85  3 16  16  
Forsteiktir þorskhnakkar 7.652  5.310.488  2.956.223  694  386  450  31  6 16  
Ýsubitar rl/bl 6.152  3.998.800  3.100.608  650  504  450  - 38  16  
Bleikjuflök mr/bl 7.013  3.667.799  2.928.282  523  418  320  - 38  20  
Laxabitar 10 kg k 4.838  3.381.762  2.923.668  699  604  480  - 6 20  
Formsteik 6.707  3.454.105  1.377.551  515  205  205  38  6 16  
Nuggets 10 kg k 6.314  3.769.458  1.179.120  597  187  205  35  6 16  
Bitar m/broccoli 4.818  2.524.632  951.446  524  197  205  59  6 16  
Ýsubitar rl/bl 10 k 3.924  2.444.652  1.852.128  623  472  450  - 6 16  
Marnings nuggets 6.622  2.615.690  889.276  395  134  100  35  16  20  
Reykt ýsuflök mr/mb 4.178  2.322.968  1.403.808  556  336  300  - 20  16  
Ýsuflök mr/mb 5.501  3.460.129  1.848.336  629  336  300  - 20  16  
Þverskorinn lax 3.575  1.769.625  1.191.667  495  333  220  - 20  20  
Flök m/hunangi 2.540  1.714.500  1.170.940  675  461  320  35  6 20  
Bitar m/skinkuosti 2.925  1.813.500  773.163  620  264  205  115  6 16  
Bleikjubitar 1 kg p 2.956  1.652.404  1.205.504  559  408  320  - 20  20  
Kryddlegin flök 2.525  1.595.800  1.298.613  632  514  395  15  20  20  
Biti m/rækjuosti 2.046  1.430.154  598.543  699  293  205  126  20  20  
Saltfikbitar mr/bl 2.179  1.161.407  402.648  533  185  85  1 16  16  
Annað 21.481  10.547.048  6.021.699  491  280  271  17  16  16  

Samtölur og meðaltöl 136.045  77.387.731  44.379.749  569  326  271  20  18  17

Léttsöltuð flök mr/mb 
(byggðakvóti) 81.900  24.979.500  12.032.800  305  147  85  3 5 4

Léttsöltuð flök mr/mb 
(markaður) 0 0 0 305  222  120  3 5 24  

Hausar 7.800  1.794.000  15.600  230  2 - - - 2

Samtölur og meðaltöl 89.700  26.773.500  12.048.400  298  134  123  3 5 4

EiningatölurHeildartölur

Tafla: forsendur og skipting kostnaðar í rekstrargreiningu II 

Vara Magn afurðar Söluverðmæti BK Afurðaverð BK Hráefni Hjálparefni Umbúðir Flutnings-
kostnaður

Reyktur regnbogi, heill 11.622  9.599.772  5.989.372  826  515  395  5 61  20  
Forsteiktir flakabitar 14.512  7.908.986  4.424.689  545  305  358  29  6 16  
Saltfisk flök mr/mb 12.376  5.136.082  2.102.955  415  170  85  3 16  16  
Forsteiktir þorskhnakkar 9.948  6.903.634  3.843.089  694  386  450  31  6 16  
Ýsubitar rl/bl 6.767  4.398.680  3.410.669  650  504  450  - 38  16  
Bleikjuflök mr/bl 7.013  3.667.799  2.928.282  523  418  320  - 38  20  
Laxabitar 10 kg k 6.289  4.396.291  3.800.768  699  604  480  - 6 20  
Formsteik 8.048  4.144.926  1.653.061  515  205  205  38  6 16  
Nuggets 10 kg k 7.577  4.523.350  1.414.943  597  187  205  35  6 16  
Bitar m/broccoli 4.818  2.524.632  951.446  524  197  205  59  6 16  
Ýsubitar rl/bl 10 k 3.924  2.444.652  1.852.128  623  472  450  - 6 16  
Marnings nuggets 7.946  3.138.828  1.067.131  395  134  100  35  16  20  
Reykt ýsuflök mr/mb 4.178  2.322.968  1.403.808  556  336  300  - 20  16  
Ýsuflök mr/mb 5.501  3.460.129  1.848.336  629  336  300  - 20  16  
Þverskorinn lax 4.648  2.300.513  1.549.167  495  333  220  - 20  20  
Flök m/hunangi 2.540  1.714.500  1.170.940  675  461  320  35  6 20  
Bitar m/skinkuosti 2.925  1.813.500  773.163  620  264  205  115  6 16  
Bleikjubitar 1 kg p 2.956  1.652.404  1.205.504  559  408  320  - 20  20  
Kryddlegin flök 3.283  2.074.540  1.688.197  632  514  395  15  20  20  
Biti m/rækjuosti 2.046  1.430.154  598.543  699  293  205  126  20  20  
Saltfikbitar mr/bl 2.615  1.393.688  483.178  533  185  85  1 16  16  
Annað 24.703  12.129.105  6.924.953  491  280  271  17  16  16  

Samtölur og meðaltöl 156.234  89.079.132  51.084.323  570  327  272  20  18  17

Léttsöltuð flök mr/mb 
(byggðakvóti) 81.900  24.979.500  12.032.800  305  147  85  3 5 4

Léttsöltuð flök mr/mb 
(markaður) 63.000  19.215.000  14.016.000  305  222  120  3 5 24  

Hausar 13.800  3.174.000  27.600  230  2 - - - 2

Samtölur og meðaltöl 158.700  47.368.500  26.076.400  298  164  70  2 3 2

EiningatölurHeildartölur


