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Abstract 

 

The aim with this project is to find out what are the main markets for Icelandic 

mackerel products and to compare the Icelandic mackerel industry with other 

countries such as Norway and the United Kingdom. The period that will be 

looked at is 2006 onwards.  

This thesis will be set up in the following order: 

1-3.Introduction, literature review and methodology 

4. Biology, distribution and habitat 

5-6. TAC‘s and catch history 

7. The product - Catching, proccessing and product quality. 

8. Largest markets  

9. Opportunities 

10. Findings 

Since Iceland started utalizing mackerel in 2008 there has been vast 

improvement throughout the process of catching and production.   

Due to the mackerel presence in Icelandic waters being so limited Icelanders 

are forced to catch mackerel when its far from being in its most valuble state.   

Despited these limitations Iceland has successfully found markets for its 

mackerel products  and Iceland is now  at a point where it is a big player on 

the mackerel market and has to start looking further a field and find ways in 

which it can increase the value of its mackerel.  

This can be done with improvements in catching, production and marketing. 

Also  finding new markets could increase the income considerably. Potential 

markets could be Japan, China and Turkey.  

 

Keywords: Mackerel. Scomber scombrus. Markets. Fat content. 

Processing. Fishing 
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Útdráttur 

Markmiðin í þessari ritgerð er að kanna landslag markaða fyrir íslenskar 

makrílafurðir og hvernig er hægt að auka verðmæti þeirra. Gerður er  

samanburður milli markaða Íslendinga og Norðmanna ásamt því að skoða 

önnur framleiðslulönd. Tímabilið sem er skoðað er frá 2006 til 2013. 

Uppsetning ritgerðarinnar er: : 

1-3.Inngangur, Fræðileg umfjöllun og aðferðir. 

4. Líffræði, útbreiðsla, kjöraðstæður og búsvæði 

5-6. Aflaheimildir og veiðar. 

7. Afurðin – Veiði, vinnsla og afurðagæði. 

8. Helstu markaðir 

9. Tækifæri  

10. Niðurstöður 

Frá því að makríll varð nytja fiskur á Íslandi hafa verið miklar framfarir í 

veiðum og vinnslu.  

Þar sem makríll dvelur svo stutt í Lögsögu Íslands verða Íslendingar að veiða 

hann þegar hann er ekki í sínum verðmætasta búning.  

Þrátt fyrir þessar takmarkanir hafa íslendingar náð góðum tökum á mörkuðum 

í Rússland og Vestur-Afríka. Nú þurfa Íslendingar að fara horfa víðar til þess 

að auka eða skapa verðmæti. 

Verðmæti má auka með því að þróa veiðar, vinnslu og markaðssetningu. 

Einnig getur orðið mikil verðmætasköpun á nýjum mörkuðum. Landa á borð 

við Japan, Kína og Tyrkland.  

 

Lykilorð: Makríll. Scomber scrombus. Markaðir. Fituinnihald. Vinnsla. 

Veiðar. 
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1. Inngangur 

Breytt hegðunarmynstur makríls í Norður Atlantshafi hefur skapað Íslendingum góð 

tækifæri þar sem makríllinn hefur á síðustu árum gengið í miklu magni inn í íslenska 

lögsögu. Makríll var nánast óþekkt tegund hér við land fyrir sjö árum en er nú orðinn 

ein helsta og verðmætasta útflutningsafurð Íslendinga. Árið 2012 námu 

útflutningsverðmæti makríls frá Íslandi 22,2 miljörðum króna sem er um 13% af 

heildaraflaverðmæti íslendinga 2012.
12

 Veiðar hafa farið úr nánast engri veiði 2006  í 

150,000 tonn á örfáum árum.   

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna landslag markaða fyrir íslenskar makrílafurðir 

og hvernig hægt er að auka verðmæti þeirra.  

Íslendingar hafa verið að selja sínar makrílafurðir inn á hina hefðbundnu 

makrílmarkaði ásamt því að leita nýrra leiða. Það liggur í hlutarins eðli að Íslendingar 

hafa með sinni miklu framleiðslu á stuttum tíma valdið töluverðu ójafnvægi á helstu 

makrílmörkuðunum. Norðmenn hafa haldið því fram að Íslendingar hafi haft neikvæð 

áhrif á markaði með of miklu framboði.
3
   

Hér ber þó að hafa í huga að veiðar Íslendinga á makríl fara fram í miklu kappi við 

tímann þar sem mikilvægt er að ná aflanum meðan fiskurinn er í íslenskri lögsögu. 

Íslendingar hafa bætt veiði og vinnslumynstrinu en spurningin er hvort Íslendingar 

geti ennfremur breytt þessa þætti.  

Veiðar Íslendinga á makríl hafa sett samskipti Íslands við aðrar fiskveiðiþjóðir í 

Norður Atlandshafi í ákveðið uppnám ásamt því að hafa rutt braut fyrir Færeyinga 

sem hafa aukið kvóta í makríl og síld árið 2013. 

Það er því að mörgu að hyggja þegar spáð er í framtíðinni og þeim tækifærum sem 

skapast með makrílveiðu Íslendinga. Reynt verður í þessari ritgerð að skoða þessi mál 

í víðu samhengi og athuga hvernig Íslendingar geta aukið verðmæti. 

Rannsóknarspurningin: Hverjir eru markaðir Íslenskra makríl afurða, hver er 

samkeppnistaðan og hvar liggja tækifærin?  

                                                 

1
 (Guðni Einarsson, 2013) 

2
 (Fiskifréttir, 2013) 

3
 (IceNews, 2013) 
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2.Fræðileg samantekt 

Áður en skrif hófust á þessar ritgerð voru ýmis rit skoðuð sem fjölluðu um makríl og 

markaði fyrir makríl og aðrar svipaðar tegundir. Leitað var á veraldarvefnum á síðum 

sem sérhæfa sig í fræðilegum ritum en dæmi um þau eru sciencedirect.com og 

skemman.is. Á meðal orða sem var leitað að voru Scomber scombrus, Mackererl, 

Makríll, Markets og markaðir. 

Þar sem makríll er fremur nýr nytjastofn á Íslandi, hafa markaðir fyrir íslenskar 

makrílafurðir lítið verið rannsakaðar.  

Vinnuhópur skipaður af Sjávarútvegsráðuneytinu hefur tekið saman skýrslur sem 

fjalla að einhverju leyti um markaði á íslenskum makrílafurðum, en fyrst og fremst  þó 

um veiðar og vinnslu.  Lítillega er drepið á það hverjir voru helstu markaðir fyrstu árin 

eftir að makríll varð nytjastofn á Íslandi.
4
 

Einnig hefur eitt og annað verið tekið saman um það, hvernig íslenskur útflutningur 

hefur þróast síðustu árin.  Í þessari ritgerð var leitað út fyrir landsteinana og notaðar 

skýrslur um norskan útflutning og markaði fyrir norskan makríl.  

UK Trade & Investment gefur út árlega skýrslur um stöðu helstu markaða í heiminum 

fyrir sjávarafurðir. Þessar skýrslur gefa góða mynd af neyslu, ástandi og 

viðskiptaumhverfi hvers lands fyrir sig. 
5
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 (Vinnuhópur um Makrílveiðar, 2012) 

5
 (Ewa van Veenedaal-Rawicz, 2013) (Akiko Yanagisawa, 2012) (Customs Inform, 2013) 
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3. Aðferðir 

Í þessari ritgerð er tímabilið frá því að makríll varð nytjafiskur við Ísland eða frá 2006 

til dagsins í dag rannsakað.  

Fyrstu kaflarnir eru um líffræði makríls, aflaheimildir, veiðar og síðan fjallað um 

afurðina sjálfa.  Markmiðið er að draga saman grundvallarþekkingu á fiskinum, 

veiðum og vinnslu til þess að auka skilning á því sem gerist áður en makríllinn kemur 

á markað.  

Þá er kafli um helstu markaði fyrir makríl, þar sem aðstæðum er lýst, fjallað um 

útflutningstölur auk þess sem verð á íslenskum makríl eru skoðuð og borin saman við 

verð frá okkar helstu samkeppnisþjóðum.  Loks er athugað hvaða hugsanleg tækifæri 

eru til staðar fyrir Íslendinga, bæði á mörkuðum og í veiðum og vinnslu.  

Ritgerð þessi styðst við opinberar tölur auk þess sem vitnað er í viðtöl sem eru tekin 

við einstaklinga sem hafa mikla reynslu eða þekkingu á viðfangsefninu. 

Í líffræðihluta ritgerðarinnar er notast við bækur og skýrslur um makríl. Í vinnslukafla 

hennar er byggt á upplýsingum frá skipstjóra með reynslu af makrílveiðum og vinnslu 

út á sjó. Ennfremur er stuðst við upplýsingar sem tengjast landvinnslu á makríl hjá 

starfsmanni Síldarvinnslunnar og gæðastjóra og sölumanni Samherja. Allir þessir 

menn hafa reynslu til nokkurra ára af makrílvinnslu á Íslandi. 

Í upphafi gagnasöfnunar voru tekin viðtöl við sölumenn hjá  nokkrum helstu 

makrílútflytjendum á Íslandi,  Iceland Seafood, Iceland Pelagic og Samherja. Þessi 

viðtöl voru í upphafi fremur óformleg en afar gagnleg. Markmiðið með þeim var að fá 

grunnskilning á helstu mörkuðum Íslendinga fyrir makrílafurðir.  

Gögnin sem voru notuð eru að stórum hluta upplýsingar í talnaformi frá stofnunum 

sem varðveita upplýsingar um útflutning, veiðar og fleira. Þegar um er að ræða 

útflutning frá Íslandi þá eru það upplýsingar sem eru gefnar út af Hagstofu Íslands, 

Samtökum Fiskvinnslustöðva, Fiskistofu og Kontali upplýsingaveitu.  

Þegar fjallað er um útflutning, innflutning, veiðar og verðmæti hjá öðrum þjóðum, er 

stuðst við upplýsingar frá Statistics Norway, Kontali upplýsingaveitu, Eurostat, 

Marine Management og hagstofum annarra landa. Verð voru reiknuð með gengis 

upplýsingum frá Oanda (gengis upplýsingar). 
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 Þegar komið er að köflunum um markaðssvæði og aðstæður í ólíkum markaðslöndum 

þá er stuðst við  markaðsskýrslur frá „UK Trade and Investment“ ásamt öðrum 

skýrslum sem fjalla um markaðslönd og fiskneyslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Síðar þegar komið var meira form á ritgerðina voru tekin markvissari viðtöl við 

sölumenn sem snérust um einstaka markaði svo sem Afríku, Rússland og önnur 

Austur-Evrópulönd.  Ennfremur var  tekið viðtal við kaupanda í Japan sem hefur 

áratuga reynslu á kaupum á makrílafurðum frá öðrum Evrópulöndum auk þess að 

kaupa frá Íslandi síðustu ár. Í framhaldi af þessum viðtölum var haft samband við 

nokkra makrílkaupendur á okkar helstu mörkuðum í Rússlandi og Austur-Evrópu og 

þeir spurðir spjörunum úr. Þessir kaupendur hafa allir keypt íslenskan makríl 

undanfarin ár auk þess sem einn af þeim er með verksmiðju þar sem hann hefur unnið 

með íslenskan makríl í framhaldsvinnslu. Þar varð stuðst við spurningalista sem var 

útbúinn þannig að þessi viðtöl voru afar markviss í þeim tilgangi að greina á milli 

aðalatriða og aukaatriða. Við úrvinnslu á talnagögnum var notað tölvuforritið 

Microsoft Excel. 
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 4 Líffræði 

4.1 Almenn Líffræði 

 

Makríll (Scomber Scombrus) er straumlínulaga og mjög hraðsyndur fiskur, hann er 

breiðastur við miðju en mjókkar við báða enda. 
6
 

Hann er uppsjávarfiskur sem ferðast víða og er torfufiskur. Hann syndir hratt og kemst 

upp í 32 km/Klst og getur ferðast langt á stuttum tíma, en dæmi er um að makríll hafi 

synt 1,200 km á 13 dögum.
7
  

Makríll er langlífur fiskur en dæmi er um einstaklinga eldri 25 ára. Makríll vex mjög 

hratt en hann er orðinn 15 cm fyrsta haustið á lífsskeiði sínu. Hann getur orðið allt að 

65 cm langur og 3.5 kg á þyngd en algeng stærð er 30-40 cm og milli 0.3-0.8 kg. 

Makríll verður kynþroska eftir þrjú ár og þá er hann um 32 cm langur.  
8
 

 

Mynd 1 Makríll (Scomber scombrus) á ís.
9
 

 

Makríll er líkt og margar aðrar uppsjávartegundir með dökkt bak og ljósan kvið. 

Liturinn getur verið breytilegur en hann er oftast blár eða grænn á bakinu með 30 til 

35 dökkar hlykkjóttar rákir sem mynda einkennandi mynstur. Hliðarnar eru 

silfurgljáandi með gullinni og purpurlitaðri slikju og kviðurinn er hvítur og 

                                                 

6
 (Gunnar Jónsson, 1992) 

7
 (Deep Blue, 2011) 

8
 (Skjoldal, 2004) 

9
 (Samherji, 2013) 
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perlugljáandi. Makríll hefur tvo bakugga, tvo á kvið og smáa eyrugga aftan við haus, 

en hreistrið er mjög smátt. 
10

 

Makríll er ekki með sundmaga sem leiðir til þess að það er erfitt að nota 

bergmálstækni við leit á honum.
11

 Hann heldur sig fjærri landi á veturna en fer nær 

landgrunnsbrúnum þegar nálgast vorið. Makríllinn finnst 0-1000 m dýpi  er oftast í 

stórum torfum nálægt yfirborði sjávar.
 12

 

 

Mynd 2 Innviði makríls.
13

 

Myndin 2 sýnir hvernig makríll lítur út að  innan. Hér sést að svæðið sem er afmarkað 

með rauðri línu er kviðarholið, en þar eru öll innyflin. Stór hluti fisksins er því kjöt en 

holdið á makríl er mjúkt, gráleitt og getur verið lauskennt. Fituinnihald er mjög 

breytilegt eftir árstíma en nánar verður fjallað um það seinna í ritgerðinni. 

                                                 

10
 (Bjarni Sæmundsson, 1926) 

11
 (Hreiðar þór Valtýsson, 2010) 

12
 (FAO, 2013) 

13
 (Pétur JakobPétursson) 
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Mynd 3 Atlantshafsmakríl stofnar.
14

 

Þrír stofnar makríls eru í Atlantshafi og er þeim er skipt eftir hrygningarsvæðum, sem 

sjást á mynd 3 hér. Vesturstofninn er stærstur en hann er talinn vera um 80 % af 

heildarstofnstærðinni og hrygnir í mars-júní. Suðurstofninn hrygnir í janúar-apríl og 

síðan minnsti stofninn sem er norðusjávarstofnin sem hrygnir í apríl júlí.
15

  

Stærð hrygningarstofns hefur farið vaxandi síðan 2003 en hann hefur farið úr 1,7 

milljón tonn í 3,1 milljón tonn í 2009. Síðan þá hefur hann minkað aðeins en hann var 

talinn vera 2,9 milljón tonn 2011. Hrygningarstofninn 2013 er talinn verða 2,7 

miljónir.  

ICES (alþjóðahafrannsóknarráðið) lagði til að heildarafli 2012 yrði 586-639 þúsund 

tonn en því var ekki fylgt eftir líkt og 2011 en þá var tillagan 529-639 þúsund tonn en 

aflinn var 927 þúsund tonn. 
16

 

Nýjar rannsóknir benda til að nú sé makríll farinn að hrygna við Íslandsstrendur.
17

 

 

                                                 

14
 (Jóhann Sigurðsson, 2011) 

15
 (Jóhann Sigurðsson, 2011) 

16
 (Hafrannsóknarstofnun Íslands, 2013) 

17
 (HB Grandi, 2012) 
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4.2 Útbreiðsla 

 

 

Mynd 4 Útbreiðsla makríls.
18

  

Útbreiðsla makríls (Scomber scrombus) hefur breyst gífurlega undanfarin ár og er 

hann farinn að finnast víða þar sem hann hafði lítið sem ekkert sést fyrr. 

Makríl er hægt að finna allt suður til Máritaníu, inní Miðjarðarhafið og í Eystrasalti og 

upp til Norður Noregs. Hann er einnig í vestanverðu Atlantshafs, við strönd 

Bandaríkjanna og við strendur Nýfundnalands. Helsta útbreiðslusvæðið er við strendur 

Bretlands, Noregs, Íslands og í kringum Færeyjar. 
19

 

 

Mynd 5 Breyting á göngumynstur makríls fyrir 2006 og eftir 2006.
20

 

 

                                                 

18
 (aquamaps, 2013) 

19
 (FAO, 2013) 

20
 (Lockwood, 2012) 
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Mynd 5 sýnir útbreiðslu makríls á hverjum ársfjórðungi árið 2011, en þar sem mest er 

af rauðum punktum er þéttleiki makríls. Hér má sjá að makríll er kominn að 

suðurströnd Íslands á öðrum ársfjórðungi og í miklum mæli á þriðja ársfjórðungi. 

Makríll er farinn að finnast í auknum mæli við vestur- og norðurströnd Íslands en hann 

finnst allt í kringum Ísland á sumrin og gengur inn firði, til dæmis Eyjafjörð við 

norðurströnd Íslands.
21

  

 

Mynd 6  Útbreiðsla makríls á hverjum ársfjórðungi 2011.
22

 

Frá 2006 hefur makríll gengið í auknum mæli inn í íslenska lögsögu og er talið að það 

sé vegna hlýnunar sjávar. 
23

 Mynd 6 sýnir hvernig göngur makríls hafa breyst 

undanfarin ár. Myndin til vinstri sýnir hvernig göngur voru fyrir 2006 en myndin til 

hægri hvernig göngur eru eftir 2006.  

 

 

 

 

                                                 

21
 (Hreiðar þór Valtýsson, 2010) 

22
 (Lockwood, 2012) 

23
 (Hafrannsóknarstofnun Íslands, 2013)   
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4.3 Kjöraðstæður og búsvæði 

 

Helsta fæða makríls er krabbaflær af Calanus ættinni, en makríll étur þó nánast allt 

sem hann getur gleypt t.d. smáa fiska, síldarseiði og loðnu. Hann er talinn mikill 

tækifærissinni en hann eltir uppi fæðu, sem getur valdið miklum breytingum á 

göngumynstri makríls. 
24

 

Makríll þrífst vel í meðalköldum sjó en talið er að kjörhitastig makríls sé  11°C -14°C, 

en hann leitar lítið í kaldari sjó en 7-9°C. Hann er í djúpum sjó á veturna en fer nær 

landgrunnssyllu þegar vorið nálgast. Makríllinn er hægt að finna  á 0-1000 m dýpi en 

hann er oftast í stórum torfum nálægt yfirborði sjávar . 
25

 
& 26 

 

Undanfarin ár hefur sjórinn í kringum Ísland hlýnað svo makríll getur vel þrifist við 

suður og austurströnd landsins. Mynd 7 sýnir hitastig yfirborðs sjávar við Ísland og 

Noreg í júlí og ágúst. Þar má sjá að það er á milli 9°-13°C  við suðurströnd Íslands. 

Mikið er um dýrasvif og smærri fiska í sjónum við landið á þessum tíma árs sem gerir 

það að verkum að nóg æti er fyrir makrílinn. 
27

 

 

Mynd 7 Yfirborðshitastig sjávar í júlí og ágúst 2012.
28

 

                                                 

24
 (Fisheries.no, 2012) 

25
 (FAO, 2013) 

26
 (ICES WGWIDE, 2012) 

27
 (Jóhann Sigurjónsson, 2010) 

28
 (ICES WGWIDE, 2012) 
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Mynd 8 Veiðiálag á makríl eftir svæðum við Ísland 2008 og 2011
29

 

Á mynd 8 sjást miklar breytingar á veiðisvæðum makríls en þetta fylgir því að hitastig 

sjávar hefur breyst og makríll er farinn að koma nær Íslandi og veiðist í auknu mæli 

við sunnan og vestanvertlandið. 

4.4 Ættbálkar  

Makríll er í raun samheiti fyrir margar fisktegundir, en það eru hinar eiginlegu 

makríltegundir sem eru af Scomdridae ættinni. Scombridae ættin er mjög fjölbreytt, og 

innan ættarinnar eru einnig  mjög stórir fiskar eins og túnfiskur. Þar má nefna skipjack 

túnfisk sem er veiddur í miklu magni en heildarveiði á Scombridae tegundum 2011 

var 10,244,144 tonn. Smærri scombridae tegundir sem eru mest veiddar eru spænskur 

makríll ( Scomber Japonicus) og makríllinn sem Íslendingar veiða, Atlantshafsmakríll 

(Scomber Scrombus). 
30

 

 

Mynd 9 Heildarveiðar á smærri  Scombridae tegundum.  1950-2011.
31

 

                                                 

29
 (Hafrannsóknarstofnun Íslands, 2009-2012) 

30
 FAO. (2011).  

31
 (Lockwood, 2012) 
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Spænskur makríll (e. Chub Mackerel) er svipaður Atlantshafs makríl í útliti en hann er 

örlítið smærri.  Chub makríll á sér heimkynni í hlýjum sjó í Kyrra- og Atlantshafinu 

og er mest veidda Scombridae tegundin en meðalaflinn síðustu 10 ár er 1,178,900 

tonn. Aflahæstu þjóðir eru Kínverjar og Japan. 
32

 

Carangidae ættin líkist makríl og ber oft  heitið makríll en  er í raun ekki þeirrar 

tegundar. Tegundir þeirrar ættar líkjast oft smærri tegundunum í scombridae ættinni. 

Ein Carangidae tegund sem er almennt mikið fjallað um er Atlantshafs hestamakríll 

eða brynstyrtla (Trachurus trachurus) og er algengur við Miðjarðarhafið og 

vesturströnd Afríku. 
33

 

 

Mynd 10 Heildarveiðar á Carangidae tegundum.  1950-2011.
34

 

Til langs tíma hefur mest verið veitt af Carangidae- tegundinni Trachurus murphyi (e. 

Chilean jack mackerel)  út af strönd Síle. Í dag er stofninn í lægð og veiðar 

takmarkaðar en aflinn hefur minnkað úr um 2,000,000 tonnum 2007 niður í 634,173 

tonn 2011. Hins vegar hafa veiðar á brynstirtlu aukist jafnt og þétt og voru t.a.m. 

1,231,816 tonn árið 2011.
35

 Þessar tegundir geta talist sem samkeppnistegundir fyrir 

atlantshafsmakríl á markaði en þær verða ekki til frekari umfjöllunar í þessari ritgerð.  

 

 

 

                                                 

32
 José J. Castro Hernández, A. T. (2000) 

33
 (FAO, 2011) 

34
 (Lockwood, 2012) 

35
 (FAO, 2011) 
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5. Aflaheimildir 

Fyrir 2009 voru aflaheimildir í makríl í Norður Atlandshafi ákveðnar af sameiginlegu 

ráði Noregs, Evrópusambandsins og öðrum veiðiþjóðum NEAFC (North East Atlantic 

Fisheries Commision), en þær ákvarðanir voru byggðar á vísindalegum forsendum frá 

Alþjóðahafrannsóknarstofnuninni.
36

 

Árið 2009 úthlutuðu Íslendingar sjálfum sér kvóta í fyrsta skiptið sem var 112.000 

tonn. Hér var um að ræða heildarkvóta sem leiddi af sér svokallaðar „ólympískar 

veiðar“ þar sem íslenski skipaflotinn kepptist við að veiða sem mest á sem stystum 

tíma
37

. Því fyrirkomulagi var síðan breytt árið 2010, skipum úthlutað kvót og farið 

m.a. eftir veiðireynslu. Færeyingar fylgdu svo Íslendingum eftir  2010 og úthlutuðu 

sjálfum sér miklar aflaheimildir og sögðu sig úr ákveðnum samningum við aðrar 

veiðiþjóðir. Þetta hefur gjörbreytt landslagi veiða á makríl  

   

Mynd 11 Aflaheimildir strandríkja  fyrir makríl 2008-2012.
38

 

 

Mynd 12 Hlutfall aflaheimildir strandríkja  fyrir makríl 2008-2012.
39

 

                                                 

36
 (ICES WGWIDE, 2012) 

37
 (Útvegsblaðið, 2009) 

38
 (Kontali, 2013) 
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Nú er staðan sú að 20 lönd hafa yfir aflaheimildum að ráða í makríl. Stór hluti þeirra 

er í Evrópusambandinu en þar eru 14 lönd sem fá úthlutaðan makrílkvóta eftir reglum 

sambandsins.  

Íslendingar og Færeyingar standa nú í  miklum deilum við Evrópusambandið og 

Noreg. Íslensk stjórnvöld telja Ísland eiga rétt á að veiða makríl og benda á að 

makríllinn dvelur nú í íslenskri lögsögu í allt að fimm mánuði og þyngdaraukning 

fisksins nemur nærri 60% á þessu tímabili. Íslendingar styðja við upplýsingar úr 

sameiginlegum rannsóknum vísindamanna frá Íslandi, Færeyjum og Noregi. 

Norðmenn og Evrópusambandið eru ósammála og halda fast í að söguleg veiðireynsla 

eigi að gilda og því er deilan í algjörum hnút.
40

 

Frá 2009 hafa aflaheimildir Íslendinga verið 112,000 tonn til 150,000 tonn.  
41

  

Ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) fyrir árið 2013 er 542,000 tonn sem er 

töluverður samdráttur milli ára. Evrópusambandið og Noregur úthlutuðu sjálfum sér 

90% af ráðlögðum aflaheimildum fyrir 2013.  

Þar með höfðu þau ætlað öðrum strandríkjum 52,000 tonn eða 10%. 

Íslendingar hafa gert kröfu um 16-17% af árlegum heildarkvóta þar sem miðað er við 

ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins (ICES).
42

 Ísland og Færeyjar úthlutuðu sér sinn 

eigin kvóta fyrir 2013, og Evrópusambandið og Noregur halda fast í sinn hluta. Því 

bendir það til að veiðar 2013 verða umfram ráðgjöf. 

Tafla 1 Aflaheimildir strandríkja 2013.
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

39
 (Kontali, 2013) 

40
 (Hjörtur J. Guðmundsson, 2012) 

41
 (Vinnuhópur um Makrílveiðar, 2012) 

42
 (Hjörtur J. Guðmundsson, 2012) 

43
 (Underrcurrent News, 2013) 

Land Aflaheimildir 2013 (tonn) 

Ísland 123,000 

Færeyjar 159,000 

Evrópusambandið 336,285 

Noregur 153,597 

Rússland 50,000 
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6 Veiðar 

6.1 Heildarveiði 

Veiðar á makríl hafa verið stundaðar í áratugi eins og sést á mynd 13 og 14. Frekar 

lítið var veitt af makríl fyrir 1960 en fljótlega eftir það tóku veiðar verulega við sér . 

 

 

Mynd 13 Heildarafli þjóða á NA-atlantshafsmakríl 1950-2011.
44

 

 

Mynd 14 Hlutfallslegur afli landa á NA-atlantshafsmakríl 1950-2011.
45

 

 

                                                 

44
 (FAO, 2011) 

45
 (FAO, 2011) 
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Miklar sveiflur voru í veiðum milli 1960-1980 en á þessu tímabili voru margar þjóðir 

að hefja veiðar á makríl. Athyglisvert er að Norðmenn hófu ekki veiðar fyrr en í 

kringum 1965 en þá fóru veiðarnar úr 51,400 tonnum í 868,000 tonn árið 1967. Þetta 

er á svipuðum tíma og hrun norsk-íslenska síldarstofnsins átti sér stað. Svipuð staða 

var hjá Bretum en aflinn hjá þeim var ekki mikill fyrr en um 1975 en þeir veiddu mest 

353,454 tonn árið 1979.  

Það er um 25 lönd sem flokkast undir „önnur lönd“ en þau eru að mestu leiti lönd sem 

eiga strandlengju að útbreiðslusvæði atlantshafs makríls. 

 Eftir 1980 hafa hlutfallslegar veiðar þjóðanna verið frekar stöðugar en eins og gengur 

með uppsjávartegundir eru heildarveiðarnar heldur sveiflukenndar. Árið 2011 veiddu 

íslendingar 16,4% af heildaraflanum eins og má sjá í mynd 14.
46

 

Ljóst er að stærstu veiðiþjóðirnar í dag byrjuðu  veiðar á makríl á svipuðum nótum og 

Íslendingar, það er að þær jukust hratt á fáum árum. Á mynd 13 sést að með innkomu 

Íslendinga fer heildaraflinn yfir 800,000 tonn í fyrsta skipti í 15 ár. Jafnframt má sjá 

að Norðmenn og Bretar byrjuðu veiðar á makríl í miklu magni fyrstu árin en síðan 

hefur dregið úr þeim. Þetta gæti bent til mögulegrar þróunar á veiðum Íslendinga á 

næstu árum því búist er við að veiðar íslendinga dragist saman er samningar nást.  

Veiðar undanfarinna ára hafa verið með svipuðu sniði, en þar eru Noregur og Bretland 

með mestan afla en nú hafa Íslendingar nálgast þá hratt. Einnig eru Færeyingar að 

bæta verulega við sinn afla.  

 

Mynd 15 Veiðar stærstu veiðiþjóða 2006-2012.
47& 48 

                                                 

46
 (FAO, 2011) 
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Allar fjórar helstu veiðiþjóðirnar hafa aukið afla sinn frá 2008 – 2012 en eins og hefur 

komið fram benda  úthlutaðar aflaheimildir fyrir árið 2013 til þess að aflinn muni 

minnka á næsta ári. Það þarf þó að nefna að allar þjóðirnar hafa veitt umfram ráðgjöf 

og því stundað óábyrgar veiðar af öllum veiðiþjóðum.  

Ef skoðuð eru veiðisvæði, þá kemur í ljós að mikilvægasta veiðisvæðið hefur í 

gegnum tíðina verið Norðursjórinn en gríðarleg aukning var í Noregshafi 2010.  

Það vekur athygli að Noregur er með yfirleitt með meira en 50% af aflanum í 

Norðursjó.
49

 

6.2 Veiðitímabil 

 

Mynd 16 Mánaðarlegar veiðar helstu strandríkja 2012.
50

 

Makríllinn er mikill flökkufiskur og fer hratt yfir og því er ljóst að hann fer um margar 

fiskveiðilögsögur á hverju ári. Því veiða þjóðir hann á ólíkum tímum árs. Íslendingar 

hefja veiðar fyrstir í lok maí eða byrjun júní og veiðar standa hæst í júlí. Færeyingar 

byrja á svipuðum tíma og Íslendingar en mestu veiðarnar eru þar í ágúst/september.  

Norðmenn veiða síðan mest í september og október. Loks er veiðitímabilið hjá Bretum 

tvískipt en þeir  veiða  í október og aftur í janúar þegar nýtt kvótatímabil byrjar.
5152

 

Veiðar á makríl hefjast á Íslandi um leið og makríllinn kemur inn í íslenska lögsögu. 

                                                                                                                                             

47
 (FAO, 2011) 

48
 (Kontali, 2013) 

49
 (ICES, 2010) 

50
 (Kontali, 2013) 

51
 (Lockwood, 2012) 

52
 (Kontali, 2013) 
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Veiðitímabilið á Ísland hefst því með miklum krafti töluvert fyrr en hjá öðrum þjóðum 

en varir líka tiltölulega stutt, eða fram að því er fiskurinn syndir út úr lögsögunni. 

Undanfarin ár hafa veiðar því verið stundaðar í miklu kappi við tímann til þess að ná 

að klára aflaheimildir áður en makríllinn fer úr lögsögunni.
53

 

Holdafar makríls tekur miklum breytingum á tiltölulega stuttum tíma þegar hann er 

við Íslandsstrendur. Fiskurinn er í miklu æti og þyngdaraukning verður mikil þannig 

að fituinnihaldið hækkar hratt á stuttum tíma. Holdafar fisksins er því mjög misjafnt á 

þeim tíma sem hann er veiddur í íslenskri lögsögu. Farið verður nánar í 

holdafarsbreytingar og áhrif átu seinna í ritgerðinni.  

Síðustu ár hefur makríll gengið inn í íslenska lögsögu í byrjun sumars og heldur sig 

þar til í lok september eða byrjun október og sá tími sem makríll er í íslenskri lögsögu 

er að lengjast.
54

 Íslendingar reyna að veiða makríl þegar fer að líða á tímabilið, þar 

sem hann er þá í sínu verðmætasta formi hvað varðar átu- og fituinnihald. Því eru 

miklar vangaveltur á Íslandi um það hvernig eigi að stýra veiðum á makríl til þess að 

hámarka verðmæti aflans. Hér ber þó að hafa margt í huga og taka þarf tillit til margra 

þátta eins og vinnslugetu skipa og vinnslugetu í landi, geymslupláss í landi, 

löndunarbið, verð á mörkuðum o.s.frv. 
5556

 

 

Mynd 17 Mánaðarlegar veiðar á makríl á Íslandi. 2008-2012
57

. 

                                                 

53
 (Fiskistofa, 2013) 

54
 (Atvinnuvegaráðuneytið, 2012) 

55
 (Valur Ásmundsson, 2013) 

56
 (Birgir Össurarson, 2013) 

57
 (Fiskistofa, 2012) 
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6.3 Veiðarfæri og skip 

Veiðar á makríl þurfa að ganga hratt fyrir sig vegna stuttrar viðveru hans en á Íslandi 

er nánast eingöngu notuð flotvarpa en aðrar veiðiaðferðir ná ekki 0.5% af 

heildaraflanum.  

Gera má ráð fyrir því að makríll sem veiðist í botnvörpu sé meðafli og svo eru 

handfæraveiðar afskaplega lítill hluti í samanburði við flotvörpuveiðar.  

 

Mynd 18 Veiðarfæri notuð við veiðar íslendinga á makríl. 
58

 

Flotvarpur er stór veiðarfæri en op þeirra geta verið allt að 23,000 m
3
.  

Möskvastærð er breytileg en hún er mest við opið og minnst aftast í vörpunni. 

Þar sem veiðar á makríl eru tiltölulega nýjar á Íslandi var ekki til búnaður sem er 

sérhannaður til makrílveiða. Því þurftu Íslendingar að aðlaga sig þessum veiðum með 

því að nota veiðarfæri og búnað sem henta betur til síldveiða. Aðlögunin hefur gengið 

hratt og vel og Íslendingar hafa nú náð góðum tökum á makrílveiðum og fiskurinn 

kemur um borð í skipið og til vinnslu í góðu ástandi.
59

  

Ekki er talið að notkun á flotvörpu við veiðar á makríl hafi skaðleg áhrif á 

hráefnisgæði fisksins ef  togtími og toglengd er stillt í hófi. Með slíkri varkárni þá ættu 

skemmdir á holdi og roði að vera í lágmarki. En það eru Japanir sem vilja helst ekki 

flotvörpuveiddann makríl heldur makríl sem veiddur er í hringnót.
60

 

Meðferð fisksins getur verið afar misjöfn eftir því á hvernig skipi makríllinn er 

veiddur. Margir flokkar skipa stunda makrílveiðar við Ísland svo sem uppsjávarskip, 

                                                 

58
 (Fiskistofa, 2012) 

59
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

60
 (Takahashi, 2013) 
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frystitogarar, bolfiskstogarar og handfærabátar. Lengd veiðitúra og magn í hverjum túr 

fer eftir burðargetu, vinnslu- og frystigetu skips.
 61

 

  

Mynd 19 Skipting afla eftir skipaflokkum 2008 og 2012.
62

 

Mynd 19 sýnir flokka skipa sem stunda veiðar á makríl, meira en 76% af aflanum er 

veitt af uppsjávarskipum, 22% af togurum og 2% af öðrum skipaflokkum. 
63

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

61
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

62
 (Fiskistofa, 2013) ásamt útrekningum höfundar.  

63
 (Fiskistofa, 2013)   
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7. Afurðin og vinnsla. 

Vinnsla á makríl á sér stað bæði á landi og á sjó, en vegna stuttrar viðveru makríls á 

íslandsmiðum snúast veiðar um að ná miklu magni á skömmum tíma, en jafnframt 

þarf auðvitað að gæta að hráefnisgæðum afurðarinnar.  

Vinnsla á makríl er einsleit á Íslandi en þrjár aðferðir eru notaðar við vinnslu á meira 

en 99% af aflanum. Makríllinn er annaðhvort frystur heill eða frystur hausaður og 

slógdreginn eða hann er settur í bræðslu ef hann er ekki nýtanlegur í annað. 

Í dag er staðan sú að líta má á íslenskan makríl sem hráefni sem er selt  úr landi og fer 

þar í áframvinnslu. Verðmeiri makríllinn fer í reykingu og  verðminni fer í niðursuðu 

en einnig fer hann í ýmsa aðra vinnslu. Þó er þetta æði misjafnt eftir mörkuðum. 
64

 

Að sjálfsögðu þarf að huga að mörgu við makrílvinnslu þótt hún sé heldur einsleit og 

margt sem hefur áhrif velgengi vinnsluna svo sem fituinnhald, áta og holdafar.  

  

Mynd 20 Hlutfallsleg skipting makrílaflans eftir vinnsluleiðum 2008 og 2012
65

 

Mynd 20 sínir skiptingu aflans eftir vinnsluleiðum en þar má sjá breytinguna sem 

hefur átt sér stað frá 2008 en þá fór 94% af aflanum í bræðslu. Nú er staðan þannig að 

40% fer í sjóvinnslu of 37% er unnið á landi.  

                                                 

64 & 67
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

65
 (Fiskistofa, 2013) ásamt útreikningum höfundar. 
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Mynd 21 Helstu vinnsluferlar á makríl. 
66

 

Vinnsluferlar á makríl eru margvíslegar en eru ekki ólíkar. Lokaafurðin er að mestum 

hluta frystur heill eða hausaður. Mynd 21 sýnir grófa mynd af vinnsluferlum. 

 

7.1 Sjóvinnsla 

Sjóvinnsla er oft fyrsti kostur útgerða en þá kemur makríllinn fullunninn að landi, en 

sjóvinnsla lágmarkar tímann frá því að makríllinn er veiddur þar til hann er frystur. 

Það kemur að mestu leiti í veg fyrir þránun og átuskemmdir og stuðlar að meiri 

hráefnisgæðum.  

Meira en þriðjungur aflans á Íslandi er fullunninn út á sjó, sjá mynd 20, en þar er hann 

annað hvort frystur heill eða frystur hausaður og slógdregin. Þar sem öll skip hafa ekki 

búnað til þess að hausa og slógdraga um borð er hlutfall af heilfyrstum makríl töluvert 

meiri.  

 

Mynd 22 Hlutfall vinnsluaðferða í sjóvinnslu á Makríl árið  2012 
67

 

                                                 

 

Afli kemur um borð 

Kælitankar 

Landvinnsla 

Afurð: 

-Heill, hausaður o.fl. 

Vinnsla umborð 

Flokkari 

Safnker 

Hausskeri 

Slógsuga 

Safnker 

Frystitæki 

Pökkun 

Hausaður Makríll 

Frystitæki 

Pökkun 

Heilfrystur makríll 
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Tafla 2 sýnir vinnsluskipin sem skiluðu mestum afla 2012 og þar má sjá að einungis 

sex skip buðu upp á sjóunninn hausaðan makríl (h/g): 

Tafla 2 Vinnsluaðferðir á makríl, 6 aflahæstu vinnsluskipum árið 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiðar taka mið af geymslu og frystigetu, en bolfisksskipin sem eru ekki sér útbúin 

fyrir makrílvinnslu verða að skammta sér 7-10 tonn í hverju hali.  

Skip sem eru betur útbúin hafa kæligeymslu eða tanka þar sem hitastigi fisksins er 

haldið um og undir 0°C en hægt er að hafa makríl í kælivökva niður í -1.6°C. 

Ákjósanleg stærð hola á skipum með góða vinnslugetu og búnað farið upp í 70 – 110 

tonn. Kæla þarf mikið magn á hratt og það kallar á mikla orku sem er dýrt og því er 

þörf á öflugum skipum.
68

 

Eftir að makríllinn er kominn upp á dekk verður hann að komast í frystitækin ekki 

seinna en eftir 4-6 tíma. Yfirleitt er fiskurinn settur fyrst í kælitanka eða í flokkun. 

Flokkað er eftir þyngd en það fer eftir óskum kaupenda og útflytjenda hvaða 

stærðarflokka miðað er við.  

 

Mynd 23 Flæðirit fyrir dæmigerða vinnslu um borð í uppsjávar vinnsluskip.
69

 

                                                                                                                                             

67
 (Fiskistofa, 2013) 

68
(Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

69
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

Afli kemur 
um borð 

Kælitankar Flokkari Safnker 

Hausskeri Slógsuga Safnker Pökkun 

Frystitæki Pökkun 

Skip Heill(w/r) Hausaður(h/g) Heild 

Kristína 8741 82 8823 

Vilhelm þ. 4474 3332 7806 

Huginn 43 5544 5587 

Aðalsteinn 0 5141 5141 

Guðmundur Ve.  2195 1907 4102 

Brimnes 3438 0 3438 

Hákon 0 2612 2612 
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Ferlið um borð er lýst í mynd 23, en það er auðvitað breytilegt eftir skipum og búnaði.  

Hausaður og heill makríll er frystur bæði í lóðréttum og láréttum frystitækjum.  Á 

flestum uppsjávarskipum með fullvinnslu eru oftast lóðrétt frystitæki en á skipum sem 

eru meira á bolfisksveiðum er algengara að frystitækin séu lárétt eða s.k. 

pönnufrystitæki. 

Lóðrétt tæki henta mjög vel fyrir uppsjávartegundir og hafa reynst vel í makrílvinnslu.  

Þessi aðferð krefst lítillar handavinnu og er að miklu leyti sjálfvirk. Það er þó hætta á 

því að roð og hold skemmist þar sem fiskurinn festist við frystitækin, en hægt er að 

koma í veg fyrir það með því að sprauta matarolíu í tækin. Minna er um lárétt tæki en 

þau eru hönnuð fyrir frystingu á bolfiski, en þó er hægt að nota tækin fyrir makríl. 

Láréttu tækin afkasta mun minna og kalla á meiri handavinnu og henta því betur fyrir 

stærri fisktegundir, t.d. karfa eða grálúðu.  

Mjög mikilvægt er að vanda vinnubrögð við frystingu á makríl því hann er afar feitur 

fiskur og því þarf að gæta þess að kæla hann og koma honum í frystingu sem fyrst. 

Lögun makríls er ílöng og því geta frystar blokkir verið lausar í sér ef hann er frystur 

undir -23°C. Makrílblokkunum er síðan pakkað í plast og loks í pappakassa.
70
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 (Ragnheiður Sveinþórsdóttir, ,2011) 
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7.2 Landvinnsla  

Ekki er mikill munur á vinnslu í landi og á sjó um borð í vinnsluskipum.  Helsti 

munurinn er sá, að fleiri vinnsluaðferðir og  frystimöguleikar eru í landi auk þess sem 

allt vinnupláss er eðlilega mun meira í landi.  Makríll kemur heill inn í frystihúsið og 

þar fer hann í gegnum svipað ferli og um borð í vinnsluskipunum.  Hann er flokkaður 

og annað hvort hausaður og slógdreginn og síðan frystur eða einfaldlega heilfrystur.  

Kostir við landvinnsluna eru þeir, að auðvelt er að skipta á milli vinnsluaðferða og 

koma til móts við sértækar óskir frá kaupendum. Vinnslugetan í landi getur verið mikil 

og oft á tíðum auðvelt að auka hana með nýjum tækjum. Þá er hægt að flokka fiskinn 

betur og ef þörf er á að tína úr skemmdan fisk sem er mun auðveldara í landi en úti á 

sjó. Helsti ókostur við landvinnsluna er að fiskurinn er eldri, þegar hann kemst í frost. 

Þar af leiðandi fær landvinnslan eldra hráefni en sjóvinnslan sem eykur líkurnar á 

átuskemmdum og þránun.  Hægt er að koma í veg fyrir átuskemmdir með því að halda 

fisknum vel kældum og lágmarka tíman frá því að hann er veiddur þar til hann kemur í 

frystihúsið. 

Í landvinnslu er hægt að bjóða upp á blástursfrysta vöru sem krefst umfangsmikils 

tækjabúnaðar sem erfitt er að koma fyrir um borð í skipum. Blástursfrysting  er talin 

hentugasta frystingin til að frysta makríl.
71

 

Framhaldsvinnsla á makríl hér á landi er aðeins að aukast en er enn í mjög litlum 

mæli. Helst hefur flökun aukist en síðastliðið ár voru rúm 2000 tonn flökuð og seld á 

erlenda markaði. Reyking er á algjöru frumstigi á Íslandi og einungis mjög lítið magn 

verið reykt og aðeins fyrir innanlandsmarkað. 
72

 

                                                 

71
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

72
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 
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7.4 Bræðsla 

 

Mynd 24 Makríll sem fór í bræðslu á íslandi 2007-2012.
73

 

Makríll hefur farið í töluverðu magni í bræðslu á Íslandi en hefur minnkað með hverju 

árinu sem líður eins og sést á mynd 24.  Þegar makrílveiðar hófust hér 2007 og fram til 

2009 var meirihluta aflans landað beint í bræðslu. Ástæðan var einfaldlega sú að 

makríllinn sem veiddist í íslenskri lögsögu var langt frá því að vera í verðmætasta 

formi og einnig var þekkingin á vinnslu hans lítil hér á landi. Fiskurinn var því ekki 

hæfur í aðra vinnslu en bræðslu.  

Það má segja að bylting hafi átt sér stað í vinnslunni síðustu ár. Nú er staðan sú að 

mun meiri verðmæti fást fyrir makríl sem veiðist við Ísland því að hráefnisgæðin hafa 

aukist með meiri þekkingu á kælingu og meðhöndlun aflans um borð. 
74

 

Eins og sést á mynd 24 er magn makríls, sem landað er beint í bræðslu á síðustu 

tveimur árum mun minna og er nú meirihluti þess sem fer í bræðslu, afskurður eða 

fráflokkaður fiskur.  

Reiknað er með því að makríll sem fer nú í bræðslu sé með um 18% nýtingu yfir í 

mjöl og u.þ.b 22% meðalnýtingu í lýsi en það getur verið á bilinu 15-28%. 

Lýsisnýtingin er mest í júlí en minnkar svo þegar líður á veiðitímabilið. 
75
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 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 

74
 (Vinnuhópur um Makrílveiðar, 2012) 

75
 (Hlynur Veigarsson, 2013) 
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7.5 Flokkun og holdafar 

Á þeim tíma sem makríll er í íslenskri lögsögu breytist holdafar hans verulega. 

Fiskurinn kemur hingað í fæðisleit og fitnar hratt.  Fituinnihald makríls getur verið allt 

frá 6% upp í 33% og eykst mikið á stuttum tíma, eða allt að 10% á mánuði. Fiskur sem 

fitnar svo hratt er mjög laus í sér og situr fitan undir roðinu og við beinin. Dæmi er um 

að fituinnihald makríls sé 6%  í byrjun júní en fer alveg upp í 20% í lok mánaðarins og 

eykst áfram í júlí og fram í ágúst.  Þá verður fituinnihald nokkuð stöðugt en fer þó 

lækkandi þegar líður á september. Makríllinn er verðmætastur seinni hluta ágúst og í 

september. 

Makríll sem hins vegar veiðist snemma er horaður og fitulítill og er markaður fyrir 

slíkan fisk takmarkaður þar sem erfitt er að eiga við hann í framhaldsvinnslu. Holdið 

er mjög laust í sér og ekki nægileg fita til að nota hann í reykingu. Makríll sem er 

veiddur á þessum tíma hentar einungis í niðursuðu eða bræðslu.  

Makríll verður verðmætari eftir því sem fituinnihaldið eykst, en þó upp að vissum 

mörkum þar sem margir markaðir vilja ekki of feitan fisk.  Talið er að æskilegt 

fituinnihald fyrir makríl  til reykingar sé 20-28%.
76

  

 

Mynd 25 Fituinnihald makríls við Ísland 2012.
77

 

Þó þarf að geta þess horft er til fleiri þátta en fituinnihalds þegar holdafar fisksins er 

metið.  Mynd 25 sýnir þróun fituinnihalds makríls frá júní til loka september. Makríll í 

                                                 

76
 (Ásmundsson, 2013) 

77
 (SVN, 2013) 
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reit A er enn á þeim tíma þar sem hann er að fitna og er með öðruvísi fitudreifingu en 

makríll í reit B sem veiðist seinna á tímabilinu.  

 

Mynd 26 Lýsing á fitudreifingu í makríl á mismunandi tímum.
78

 

Dreifing fitu í makríl er mismunandi eftir tímabilum, á mynd 26 má sjá að makríll A 

er enn í miklu æti og er að  bæta á sig fitu. Því er fitudreifingin léleg og fitan safnast 

saman undir roði og við bein. Því er kjötið laust frá beinunum og beinin losna 

auðveldlega frá holdinu.  

Mikill munur er á makríl B en hann er kominn á það skeið þar sem fituinnihaldið fer 

stiglækkandi. Þá er fitan búin að dreifast betur og er komin inn í kjötið og ástand 

holdsins því töluvert betra. Holdið er þéttara og sterkara og minna los er í fiskinum. 

Þegar talað er um ,,verðmætasta búning” makríls er átt við makríl sem er veiddur á 

síðasta  fjórðungi ársins og holdafarið þannig að það uppfyllir gæði kröfuhörðustu 

markaðana. Þá á fiskurinn að vera þannig að, lítið los sé í holdi, átulaus og með 20-

25% fituinnihald.
79

 

Íslendingar ná ekki að veiða mikið magn af makríl  þegar hann er í ,,verðmætasta 

búningi” þar sem hann er að mestu leiti genginn úr lögsögu íslendinga áður en 

fituinnihaldið lækkar niður í 10-12%. 

 

 

                                                 

78
 (Orri Gústafsson) 

79
 (Takahashi, 2013) 
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Hægt er að flokka makrílafurðir gróflega í 4 flokka A,B,C og D eftir fituinnihaldi og 

veiðitímabili, sjá mynd töflu 3. 

Tafla 3 Flokkun makríls eftir fiutinnihald og veiðitímabili. 

Flokkur A B C D 

Fituinnihald 18-25% >25% >20% <20% 

Tímabil (u.þ.b.) September Ágúst Júlí Júní 

 

Átuinnihald makríls hefur mikil áhrif á hráefnisgæði og er eðlilega oft mikil áta í fiski 

sem er í fæðuleit. Þegar líða fer á veiðitímabilið dregur úr átu. Í átunni eru ensím sem 

valda svokölluðum átuskemmdum og þegar þau eru virk geta þau haft verulega slæm 

áhrif og skemmt kviðarholið.
80

 Þetta veldur vandamálum þegar fiskurinn er reyktur 

eða grillaður því þá brjótast beinin út í gegnum kviðarholið.
81

 Hægt er að draga 

verulega úr virkni átuensíma ef makríllinn er kældur niður fyrir 0°C innan við 

klukkustund eftir að hann er veiddur.
82

 

Hér ber þó að hafa í huga að um mismunandi átu er að ræða sem veldur mismiklum 

skemmdum. Sú áta sem veldur mestum er rauðáta, en í henni er mikið af ensímum. 
83

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

80
 (Vinnuhópur um Makrílveiðar, 2012) 

81
 (Valur Ásmundsson, 2013) 

82
 (Vinnuhópur um Makrílveiðar, 2012) 

83
 (Matís, 2012) 
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7.6 Afurðaflokkar 

Eins og áður hefur komið fram er framleiðsla á makríl frekar einsleit á Íslandi þar sem 

hún skiptist í tvo flokka, heilfrystan makríl (W/R) og frystan, hauslausan makríl 

(H/G).  Þessir tveir flokkar eru um 98% af öllum útfluttum makrílafurðum til 

manneldis frá Íslandi 2012 og 97% af verðmætum þeirra. 

 

Mynd 27 Útflutningur á makríl frá Íslandi 2012. Afurðaflokkar.
84

 

Eins og í framleiðslu á öðrum fiskafurðum skiptir miklu máli að flokka eftir stærðum 

enda vilja ólíkir markaðir mismunandi stærðir. Auk þess getur mikill verðmunur verið 

eftir stærðum.  Stærðadreifing innan flokka skiptir og miklu máli þar sem kaupendur 

fara fram á að sjá niðurstöður úr prufutökum. Mikilvægi innra gæðaeftirlits í hverju 

fyrirtæki er þess vegna afar mikilvægt.  Makríll er flokkaður eftir þyngd en í töflu 4 

má sjá hverjir eru helstu stærðaflokkar í framleiðslu á makríl á Íslandi.  

Framboð á mismunandi stærðaflokkum breytist þegar líður á veiðitímabilið. Fiskurinn 

er smár þegar hann kemur inn í íslensku lögsöguna en bætir síðan við þyngd sína. Í 

júní og júlí er mikið um 200/400 gr hausaðan makríl og 300/500 gr af heilum.  Þegar 

komið er fram í ágúst veiðist hins vegar stærri makríll og mun meira magn fer að sjást 

í stærri stærðaflokkum eins og 250+ og 350+ af hausuðum makríl og 400/600 af 

heilum.  

 

 

 

                                                 

84
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 
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Tafla 4 Algengar stærðarflokkanir á makríl.
85

  

 

 

 

 

 

 

Ánægjuleg þróun varð á síðasta ári á Íslandi, þegar framleidd voru rúm 2000 tonn af 

makrílflökum en slík vinnsla mun eflaust aukast á næstu árum og hækkar vonandi 

afurðaverð til framleiðandans. 

7.7 Pakkningar 

Pakkningar skipta miklu máli en þær eiga að vernda í flutningi og viðhalda gæðum. Í 

flestum tilvikum er makríl fyrst pakkaður í plast og síðan settur í pappakassa.  

 

Mynd 28 Dæmi um pakkningar. 
86

 

Pakkningastærðir á Íslandi eru mjög fjölbreytilegar og mikið um mismunandi 

kassastærðir í notkun. Samherji framleiðir t.a.m. fjóra mismunandi pakkningar í 

sjóvinnslu; 1*15 kg, 2*15kg, 1*13kg og 1*20kg. 
87

  

Norðmenn framleiða mest í 20kg kassa, sem er staðallinn inn á Japans markað. 

Hingað til hafa markaðir fyrir íslenskan makríl gert litlar kröfur um pakkningastærðir. 

                                                 

85
 (Valur Ásmundsson, 2013) 

86
 (SVN, 2013) 

87
 (Hákon Þ. Guðmundsson, 2012) 

Hausaður og slógdreginn (gr) Heill (gr) 

150/300 200/400 

200/400 300/500 

250+ 400/600 

300+ 600+ 
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8. Markaðir  

8.1 Útflutt magn 

 

Mynd 29 Markaðslönd eftir útflutningi makríls frá Noregi og Íslandi 2012. 
88

 

Til að fá sem besta sýn yfir heimsmarkað á makrílafurðum er nauðsynlegt að skoða 

útflutning frá helstu veiðiþjóðum sem eru Noregur og Bretland. Innanlandsneysla í 

Noregi er mjög lítil og þar sem Norðmenn eru ekki í Evrópusambandinu og því í 

nánast sömu stöðu og Íslendingar gagnvart tollum og flutningi, hentar vel að bera 

saman Noreg og Ísland.   

Árið 2012 veiddu Norðmenn sjálfir 174,252 tonn en í Noregi var einnig landað 

136,667 tonnum af erlendum skipum. Í Noregi var því landað samtals 310,000 

tonnum, þar sem stór hluti var unninn þar og síðan fluttur út.
89

 

                                                 

88
 (GunnMap, 2013) 

89
 (Kontali, 2013) 
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Mynd 30 Útflutningur á Scomber Scrombus frá Noregi. 2007-2012. 
90

 

 

Mynd 31 Hlutfallslegur Útflutningur á Scomber Scrombus frá Noregi.
91

 

Á myndum 30 og 31 má sjá, að Norðaustur-Asía er langstærsti markaðurinn fyrir 

makríl sem framleiddur er í Noregi en sá markaður er að jafnaði með um helmingshlut 

af útflutningi Noregs.  Þá hefur þessi markaður verið hlutfallslega frekar stöðugur 

fram að 2012  en þá nam hann um 110.000 tonnum sem  var töluverð niðursveifla í 

útflutningi frá árunum á undan.  

Rússlandsmarkaður hefur einnig verið stöðugur en þangað eru Norðmenn að flytja út á 

bilinu 16,000-20,000 tonn af makríl á ári.  

Afríkumarkaður er nýr fyrir norskan makríl en útflutningur þangað jókst mikið árið 

2010 og svo aftur 2012.  Athyglisvert er að útflutningur til Hollands hefur aukist á 

sama tíma. Mikið magn af því sem fer til Hollands fer áfram til Afríku eða Asíu. 
92&93

 

                                                 

90
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

91
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

92
 (Birgir Össurarson, 2013) 
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 Tyrklandsmarkaður er einnig stór en Norðmenn fluttu þangað 19.000 tonn árið 2012 

en þar virðist vera mikill stöðugleiki. Bretar og Íslendingar flytja nánast engan makríl 

til Tyrklands.  

 

 

Mynd 32 Útflutningur á Scomber scrombus frá Bretlandi. 2011-2012 
94

 

 

Mynd 33 Hlutfallslegur útflutningur á Scomber scrombus frá Bretlandi. 2011-2012 
95

 

Útflutningur Breta er töluvert minni en hjá Norðmönnum en á móti kemur að 

innanlandsneysla er mun meiri í Bretlandi en í Noregi. Útflutningur Breta er að 

langmestum hluta innan Evrópusambandsins eins og sjá má á myndum 32 og 33 en þó 

ber að hafa í huga að inní útflutningstölum þeirra eru lönd eins og Lettland, Litháen og 

Pólland. Aðrir helstu markaðir Breta eru líkt og hjá Norðmönnum;  Rússland, Úkraína 

og Afríka.  

                                                                                                                                             

93
 (Hermann Stefánsson, 2013) 

94
 (Kontali, 2013) 

95
 
83

 (Kontali, 2013) 
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Mynd 34 Útflutningur á Scomber scrombus frá Íslandi. 2009-2012
96

 

 

Mynd 35  Útflutningur á Scomber scrombus frá Íslandi. 2009-2012
97

 

 

Ef við skoðum svo myndir 34 og 35 þá má sjá að tiltölulega litlar breytingar hafa verið 

á útflutningi fra Íslandimilli áranna 2011 og 2012 en það gæti gefið til kynna að 

Íslendingar væru búnir að festa sig í sessi á makrílmörkuðunum. Helsti munur milli 

ára er að finna í útflutningi til Afríku og Hollands en þar er hlutfallsleg aukning um 

8%. Hér er vert að staldra við, því í viðtölum höfundar við sölumenn helstu 

útflutningsfyrirtækja á makríl á Íslandi hefur komið fram að Holland er einungis 

ákveðin stoppistöð fyrir makrílinn. Þegar veiðar standa sem hæst á Íslandi er mikill 

skortur á frystigeymslurými  í landinu. Því er mikið magn sent til Hollands en þar er 
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að finna margar stórar frystigeymslur. Það kom fram hjá viðmælendum mínum að 

þessi makríll færi síðan nánast allur til Afríku eða Asíu.
98 & 99

  

Útflutningur á makríl frá Íslandi á sér ekki langa sögu þar sem veiðar hófust ekki að 

neinu marki fyrr en árið 2008. Eins og fram hefur komið hér á undan urðu Íslendingar 

að aðlagast nýjum aðstæðum og mörkuðum með miklum hraða.  Makrílmarkaðir 

heimsins biðu ekki eftir þeim. Nú varð að kynna nýja vöru sem var íslenskur makríll á 

mörkuðum þar sem Norðmenn og Bretar réðu ríkjum.  Íslendingar urðu að koma sér 

fyrir á þessum hefðbundnu mörkuðum í óþökk samkeppnisaðilanna.  Þó má nefna að 

Íslendingar höfðu ákveðna sérstöðu inni á einum markað sem er Vestur-Afríka. 

Hvorki Norðmenn né Bretar höfðu sinnt honum að nokkru marki áður en Íslendingar 

byrjuðu að selja þangað mikið magn.  

Það er þó ljóst að það eru til markaðir sem eru mjög stórir en Íslendingar hafa lítið sótt 

á, til dæmis Tyrkland og Kína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

98
 (Valur Ásmundsson, 2013) 

99
 (Birgir Össurarson, 2013) 
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8.2 Verð 

Þegar  verð á makríl eru skoðuð og borin saman, má ekki gleyma að við erum oft að 

bera saman mjög misjafna afurð eins og t.d. hauslausan makríl við makríl með haus 

eða smáan makríl á móti stórum. Allur makríll sem fer t.d. á Afríku markað  er smár 

og heill fiskur en sá makríll sem fer til Rússlands er að megninu til vænn fiskur og 

hauslaus. Þetta skekkir að sjálfsögðu allan samanburð.  

Mynd 36 sýnir meðalútflutningsverð á makríl frá Bretlandi, Noregi og Íslandi í 

hverjum mánuði árið 2012. Þessi mynd gefur góða sýn á þróunina á þessu tímabili. Þó 

ber að athuga að ákveðin skekkja er í myndinni þar sem afar lítið magn getur verið á 

bak við sumar sölur þar sem útflutningur fellur ekki saman við veiðitímabil. Þetta 

kemur betur fram á myndum 36 og 37. 

Skynsamlegt er að skoða verðin á þeim tíma sem veiðitímabilið stendur yfir en þá er 

flutt út mikið magn og því verður reiknað meðaltal raunverulegra. Veiðitímabilið á 

Íslandi er frá júní til september, hjá Normönnum er það í september og október og hjá 

Bretum er það frá september og fram í janúar.  

 

Mynd 36 Útflutnings verð á makríl 2012. 
100 & 101
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 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 
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 (Kontali, 2013) 
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Ef verðþróun síðustu ára er skoðuð nánar má sjá miklar sveiflur og einnig töluverðan 

mun milli markaða. Þessa þróun má sjá á mynd 37. En þar er verð reiknað út frá 

útflutningstölum landana ásamt gjaldmiðlagengi frá Oanda.  

 

Mynd 37 Meðal útflutnings verð á markíl frá Noregi. 2007-2012.
102

 

Ljóst er að það hafa verið tvær uppsveiflur í verði, árin 2008 og 2011 en á þeim árum 

hækkuðu verð á nær öllum mörkuðum.  

Einnig má sjá á myndum 37 og 38 verðdreifingu á mörkuðum, þar sem Japan og 

Suður-Kórea eru með hæstu verð. En Nígería lægstu.  

 

Mynd 38 Útflutningsverð á makríl frá Íslandi 2010-2012.
103

 

Ef við berum saman myndir 37 og 38. Þá sést að lítill munur er á útflutningsverði 

Norðmanna og Íslendinga til  Nígería. Á Rússlandsmarkaði lækkuð verð íslendinga 

töluvert meira milli 2011-2012 en hjá Norðmönnum. Það er þó áberandi að verð inn á 

Norðaustur-Asíu eru hærri hjá Norðmönnum.  

                                                 

102
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

103
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 



Háskólinn á Akureyri   Viðskipta- og Raunvísindadeild 

 

  

 39 

 

 

 

Mynd 39 Útflutningur frá Noregi á  Makríl 2011-2012. 
104

 

 

 Mynd 40 Útflutningur frá Íslandi á HG og WR Makríl 2011-2012.  

Eins og komið hefur fram eru verðin raunverulegust þegar veiðitímabilið stendur yfir. 

Á myndum 39 og 40 sést að meðalverðið frá  Íslandi á veiðitímabili Íslendinga er 

lægra en verðið hjá Nörðmönnum á veiðitímabili þeirra.  

 

 

 

 

 

                                                 

104
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 
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8.3 Samkeppnisstaða Íslands 

Samkeppnisstaða Íslands miðað við önnur lönd er ekki góð þar sem greiðslutryggingar 

á sendingum eru ekki fyrir hendi sem skipta miklu máli í sölu á afurðum.  Íslendingar 

sitja ekki við sama borð og t.a.m. Norðmenn sem geta leitað til norska 

tryggingasjóðsins Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK).  

GIEK er ríkisrekinn tryggingasjóður sem tryggir útflutning á mörgum sviðum t.d. 

sjávarafurðum og olíu.  Sjóðurinn gefur allt að 90% tryggingar á lán eða fjármögnun 

sem útflytjandi veitir innflutningsaðila sem veldur því að norskir útflytjendur geta selt 

áhyggjulausir á markaði t.d. í Úkraínu og Rússlandi.
 105

  GIEK tryggði viðskipti í 

norskum sjávarútvegi um 4.5 milljarða NOK árið 2011.
106

 

Í dag eru engar tryggingar fyrir útflutning frá Íslandi til Úkraínu en það gerir 

viðskiptin mjög áhættusöm á þeim slóðum 

Tafla 5 Tryggingar á mörkuðum. 

LAND TRYGGINGAR 

Rússland Að langmestum hluta ótryggðar 

sölur. *  

Úkraína Allt ótryggt 

Japan Letter of credit 

Afríka Letter of credit 

Evrópa Credit tryggingar 

*( Síðustu tvö ár hefur aðeins örlað á að seljendum hefur tekist að fá tryggingu á nokkra viðskiptavini 

en ekki nema mjög lítinn hluta). 

 

„Letter of Credit“ er bréf sem fæst frá banka sem tryggir að útflutningsaðili fær ekki 

borgað fyrr en varan er kominn til kaupandans ásamt því að draga úr áhættu fyrir bæði 

kaupanda og seljanda. 
107

 

Útflutningur til Evrópusambandslanda er tryggður með credit- tryggingum og eru því í 

flestum tilfellum mjög þægileg viðskipti fyrir Íslendinga.
108

  

                                                 

105
 (GIEK, 2013)  

106
 (GIEK, 2011) 

107
 (tradev) 



Háskólinn á Akureyri   Viðskipta- og Raunvísindadeild 

 

  

 41 

 

Samgöngur hafa gríðarleg áhrif á markaði en flutningur er mjög kostnaðarsamur og 

hefur fjarlægð Íslands frá mörkuðum því mikil áhrif.  

Allur flutningur frá Íslandi til Evrópa fer sjóleiðina eða með flugi. Því eru Norðmenn 

með samkeppnisforskot á mörkuðum í Austur Evrópu og Rússland þar sem þeir geta  

flutt afurðir landleiðina til þessara landa.  

Lega Íslands hefur hinsvegar minni áhrif við útflutning til fjarlægða landa, t.d. í Ásíu 

og Afríku, þar sem sjóleiðin er svipuð löng fyrir öll strandríki. 
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 (Gústaf SBaldvinsson, 2013) 



Háskólinn á Akureyri   Viðskipta- og Raunvísindadeild 

 

  

 42 

 

8.4 Rússland 

Rússland er  langstærsta land heims sem teygir sig yfir ellefu tímabelti og fólksfjöldi 

þar er 143 milljónir. Ennfremur er Rússland eitt stærsta hagkerfi heims og landið 

mikilvægur gerandi í alþjóðlegri verslun og stjórnmálum. Efnahagur landsins er talinn 

vera í ágætis horfi, þar sem VLF(verg landsframleiðsla) er jákvæð, en líkt og í öðrum 

löndum hefur slæmt ástand á evrusvæðinu og annarsstaðar í veröldinni dregið úr 

hagvexti og haft slæm áhrif á efnahaginn. 
109

 

Stefnur og  reglugerðir í sambandi við flutning og tollaafgreiðslu á vörum  gerir það 

að verkum að erfitt er að flytja vörur á milli landa. Að auki ríkir almennt  neikvætt 

viðhorf í landinu gagnvart erlendum viðskiptum.
110

  

Neysla sjávarafurða hefur aukist mikið síðan 2009 þar sem Rússar eru farnir að leita í 

ódýrari fisktegundir í stað kjöts t.d. pangasius, ufsi og fleiri. Árið 2010 náði neysla á 

sjávarafurðum í Rússlandi um 20 kg á mann sem er hærra en meðalfiskneysla í 

heiminum. Helstu tegundir eru síld, ufsi, makríll og lax.
111

 

 

Mynd 41  Útflutningur á makríl til  Rússlands frá 3 stærstu innflutningslöndum.    
112

 
&
 
113

 

Mynd 41 sýnir þróun sem hefur átt sér stað á Rússlandsmarkaði síðustu ár. Með 

tilkomu Íslendinga inn á markaðinn hafa átt sér stað miklar breytingar. Norðmenn 

virðast halda velli með sín tæp 20,000 tonn en innflutningur Breta nánast hrunið úr 

                                                 

109
 (Solomonova, 2012) 

110
 (Robert Z. Lawrence, 2012) 

111
 (Solomonova, 2012) 

112
 (Marine management UK, 2007-2011) 

113
 (Kontali, 2013) 
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35,000 tonnum í 8,000 tonn á  fjórum árum. Það má með réttu segja að Íslendingar 

hafi nærri rutt Bretum út af markaðinum eða réttara sagt tekið þeirra stöðu.  

 

Mynd 42 Innflutningur á makríl til Russlands 2012.
114

 

Eins og áður hefur komið fram er Rússlandsmarkaður afar stór og jafnframt mjög 

sveigjanlegur. Þar má finna pláss fyrir nánast alla vöruflokka ef verð eru hagstæð. 

Íslendingar voru fljótir að átta sig á tækifærunum sem þarna voru í boði og aðlöguðust 

aðstæðum mjög hratt og vel.
115

  Þeir hafa náð afar sterkri stöðu á markaðinum á 

stuttum tíma en á árinu 2012 var t.a.m. 44% af makrílinnflutningi til Rússlands 

íslenskur makríll, eins og fram kemur á mynd 42. Ennfremur er athyglisvert að sjá að 

árið 2012 áttu þrjú stærstu innflutningslöndin 79% af makrílmarkaðinum í Rússlandi, 

en heildarinnflutningur til landsins var 148,923 tonn.
116

  

Undanfarin ár hefur sala á makríl til Rússlands frá Íslandi einkennst af mikilli 

magnsölu á stuttum tíma þegar veiðitímabilið stendur sem hæst. Í upphafi vertíðar eru 

verð óstöðug en þegar markaðurinn hefur náð ákveðnum áttum og kaupendur telja að 

verð séu í jafnvægi hefst gífurleg sala á stuttum tíma. Íslendingar eru í þeirri stöðu að 

þeir verða að selja hratt til þess að losa geymslurými og því fylgir mikil áhætta þar 

sem þeir geta ekki fengið greiðslutryggingar á kaupendur í Rússlandi nema að mjög 

litlu leyti.  

                                                 

114
 (Customs Inform, 2013) 

115
 (Irina, 2013) 

116
 (Customs Inform, 2013) 
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Mynd 43 Útflutningur frá Íslandi og Noregi 2012 
117

 
& 118 

Mynd 43 sýnir útflutning frá Noregi og Ísland til Rússlands ásamt verði, það er ljóst að 

Ísland fær almennt lægra verð.  

Rússland er markaður sem gerir ekki miklar kröfur þegar kemur að holdafari og 

fituinnihaldi. Rússar kaupa makríl með fituinnihald alveg frá 16% upp í 30% og 

markaðurinn farinn að sætta sig við átuinnihald. Því eru Rússar að kaupa íslenskan makríl 

allt tímabilið  og í mismunandi ástandi. Töluverð verðaukning á sér stað hjá Íslendingum 

þegar líður á veiðitímabilið.
119

 

Útflutningur Norðmanna er stöðugur allt árið, þá er fjöldi annarra landa sem flytja makríl til 

Rússlands, sölurnar fylgja mikið veiðitímabili hjá hverju landi fyrir sig.  

 

Mynd 44 Innflutningur til Rússland 2012. 
120

 

                                                 

117
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 

118
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

119
 (Irina, 2013) 

120
 (Customs Inform, 2013) 
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Mynd 45  Íslensk útflutningsfyrirtæki. Hlutfall af Rússlands makrílmarkaði 2012. 
121

 

Kaupendur á íslenskum makríl í Rússlandi eru ekki mjög margir. Þegar innflutningur á 

makríl til landsins er skoðaður kemur í ljós að 98% eru í höndum fimm íslenskra 

fyrirtækja eins og má sjá á mynd 45. Öll þessi íslensku fyrirtæki eiga einn eða tvo aðal 

viðskiptavini í Rússlandi sem kaupa mikið magn. Töluverður hluti þessara viðskipta er 

við þekkta kaupendur sem hafa áður keypt aðrar tegundir frá Íslandi. Eins og áður 

sagði fylgir mikil áhætta þessum viðskiptum. Þó ber að hafa í huga að ákveðinn hluti 

af þessum sölum er greiddur fyrirfram.
122

 

Ljóst er að Rússland er mjög  mikilvægur markaður fyrir Íslendinga en tollar inn á 

Rússland voru 10% fyrir heilfrystan makríl en með aðild Rússlands í WTO 

(Alþjóðaviðskiptastofnunin) 2012 þá lækkuðu tollarnir niður í 3%.
123

  

 

 

                                                 

121
 (Customs Inform, 2013) 

122
 (Gústaf Baldvinsson, 2013) 

123
 (Utanríksráðuneytið, 2012) 
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8.5 Vestur-Afríka 

  

Mynd 46 Markaðslönd fyrir makríl.
124

 

Vestur-Afríka er stórt markaðssvæði en talið er að um 2 milljónir tonna af 

sjávarafurðum séu fluttar inn á þetta svæði sem nær frá Líberíu suður til Kongó.  Í 

Vestur-Afríku er langmest flutt inn til  Nígeríu  eða um milljón tonn.
125

 Þetta svæði er 

afar fjölmennt enda talið eitt þéttbýlasta svæði í allri Afríku en þarna er mikil fátækt 

og löndin vanþróuð þegar kemur að tækni og samgöngum. 
126

 

Afríski markaðurinn er mjög viðkvæmur fyrir verðum enda er þar mikil fátækt og þar 

gera neytendur nánast einungis kröfu um að fá dýraprótein og ekki skiptir máli hvort 

þau koma úr fiski, kjöti eða kjúklingi.  

Kaupgeta neytandans breytist ekki, þar sem mikil fátækt er og einungis til peningar 

fyrir nauðsynjum. Fólk í Afríku kaupir ekki dýran fisk ef ódýrari er í boði þótt því 

finnist hann betri á bragðið, það getur einfaldlega ekki leyft sér það. 

Verð á makríl sem fer á Vestur-Afríku eru lág í samanburði við önnur markaðslönd. 

Það þarf þó að bera í huga að allur makríll sem fer til Vestur-Afríku er heill og þar 

sem Kg-verðið á heilum makríl er lægra en hauslaus makríll þá lítur verðið út fyrir að 

vera lægra.  

                                                 

124
 (Orri Gústafsson) 

125
 (Birgir Össurarson, 2013) 

126
 (C.I.A, 2013) 
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Mynd 47 Útflutningur á makríl frá Noregi til V-Afríku 2007-2012.
127

 

 

Mynd 48 Útflutningur á makríl frá Íslandi til V-Afríku 2010-2012. 
128

 

Ef skoðaðar eru útflutningstölur frá samkeppnisþjóðum Íslendinga má sjá að 

markaðurinn í Afríku fyrir makríl er tiltölulega nýr. Með tilkomu Íslendinga inn á 

þennan markað hefur magnið aukist verulega. Á mynd 47 sést að Norðmenn fluttu út 

tæp 5000 tonn árið 2009 en yfir 32,000 tonn árið 2012. Einnig má sjá að Nígería er 

langstærsti markaðurinn en einnig fer ákveðið magn á Fílabeinsströndina og til 

annarra nágrannaríkja. 

Því miður er ekki alveg hægt að treysta þessum tölum þar sem mikið magn fer fyrst í 

frystigeymslur í Hollandi og þaðan til Afríku en slíkur útflutningur er skráður á 

Holland en ekki Afríku.
129

 

 

 

                                                 

127
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

128
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 

129
 (Hermann Stefánsson, 2013) 
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Mynd 49 sýnir útflutning frá Íslandi til Nigeríu 2012 ásamt verðþróun eftir mánuðum 

en athyglisvert er að mesta magnið er flutt út í september og október. Ástæðan var sú 

að kaupendur í Nígeríu óskuðu eftir að fá vöruna á þessum árstíma. 
130

 Verðið inn á 

Nígeríu hefur lækkað um 0.05 USD/kg frá ágúst til nóvember 2012.  

 

Mynd 49 Útflutningur á makríl frá Íslandi og Noregi til Nígeríu 2012.
131

 
& 132  

Líkt og með norsku útflutningstölurnar þá er erfitt að finna út nákvæmlega hversu 

mikið magn af makríl fór til Afríku frá Íslandi. Eins og áður sagði fór töluvert í 

gegnum Holland fyrst en það er afar erfitt að greina hvert makríllinn fór eftir að hann 

kom þangað. Vitað er að hann dreifðist á þó nokkur lönd svo sem Nígeríu, Kína, 

Japan, Malasíu og fleiri lönd. Íslendingar fluttu út til Hollands 2012 tæp 30,000 tonn. 

Skekkjan getur verið frekar mikil því Hagstofutölur segja að útflutningur til Afríku 

árið 2012 hafi verið 20,000 tonn en samkvæmt upplýsingum frá útflytjendum nær 

40,000 tonnum ef útflutningur frá Hollandi er tekinn með.  Langstærsti útflytjandinn 

er Ice Fresh Seafood (Samherji) sem flutti út rétt rúmlega 20,000 tonn af 

makrílafurðum til Nígeríu frá Íslandi og 3,500 tonn frá Færeyjum 2012. 
133

  

 

                                                 

130
 (Birgir Össurarson, 2013) 

131
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 

132
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

133
 (Birgir Össurarson, 2013) 
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Mynd 50 Grillaður makríll í Nígeríu. 
134

 

Mynd 51 Kassar í frystigeymslu í Nígeríu og hleðsla á trukk í Nígeríu. 
135

 

Pakkningar eða umbúðir skipta gríðarlegu máli fyrir Afríkumarkað en makríll sem fer 

á þennan markað er í pokum og síðan er hann settur í kassa. Þessir kassar þurfa að 

þola mjög harkalega meðferð, því þegar þeir komast loks til endanlegra kaupenda hafa 

þeir jafnvel farið um hendur 4-5 milliliða á leiðinni.  

Flutningamátinn í Afríku er óhefðbundinn miðað við Vesturlönd enda vegakerfið 

mjög vanþróað. Kassar eru fluttir ýmist á höfði manna eða á mótorhjólum.  

Framtíð markaðarins fyrir makríl í Afríku er mjög óljós. Þar sem þessi markaður er 

mjög viðkvæmur fyrir verðsveiflum getur hann dregist verulega saman á stuttum tíma 

ef verð hækka. Þolmörkin í fátækari löndum eru lægri en annarsstaðar og ef verðið 

hækkar meira en það var 2012 má reikna með að makríllinn detti út af markaðnum og 

aðrar fisktegundir komi í staðinn.   

 

 

 

 

 

                                                 

134
 (Birgir Össurarson, 2013) 

135
 (Birgir Össurarson, 2013) 
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8.6 Japan  

Japan er með þriðja stærsta efnahag í heimi, þetta er ekki stórt land en afar fjölmennt 

þar sem mannfjöldinn er 128 miljónir. VLF (verg landsframleiðsla)  er há en mikill 

hagvöxtur var í japönskum efnahag fram að síðustu aldamótum. Nú síðustu árin hefur 

dregið verulega úr hagvextinum en VLF er enn há miðað við höfðatölu.  

Sjávarafurðir hafa lengi verið stór hluti í fæðu og menningu Japana. Neysla á 

sjávarafurðum hefur þó dregist saman, neysla hefur farið úr 65 kg niður í 58,7 kg á 

mann frá 1977-2007, þetta er 9.8% lækkun. 
136

 

Japan flutti inn 2,7 miljónir tonna að verðmæti 1,454,700 miljón yen árið 2011, þetta 

er um 10% af innflutningsmagni heims og 20% af verðmæti. Þegar tekin er saman 

innflutningur og framleiðsla Japana sjálfra þá nemur talan 4,7 miljónum tonna.  Á 

þessum tölum sést að Japan spilar verulega stórt hlutverk á heimsvísu.
137

  

Noregur hefur flutt út makríl til Japans frá 1985. Magnið náði hámarki 2010 eða 

74.000 tonn en hefur síðan dregist saman og 2012 var það komið í 45.000 tonn. Hér 

ber þó að hafa í huga að megnið af þeim makríl sem er fluttur til Kína fer þar í vinnslu 

og er svo fluttur áfram til Japans. Því má með réttu álykta að útfluttur makríll til 

Japans frá Noregi er mun meiri en opinberar tölur segja.
138

 Mynd 52 sýnir útflutning á 

makríl til Japans frá Noregi en ljóst er að Noregur er með algjöra yfirburði á Japans 

markaði en 2011 voru þeir með 94% markaðshlutfall og 84% 2012. 
139

 

 

Mynd 52 Útflutningur á makríl  frá Noregi til Japan 2007-2012.
140

 

                                                 

136
 (Matthew Loke, 2012) 

137
 (Takahashi, 2013) 

138
 (Takahashi, 2013) 

139
 (Takahashi, 2013) 

140
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 



Háskólinn á Akureyri   Viðskipta- og Raunvísindadeild 

 

  

 51 

 

Makríll er seldur í ýmsu formi í Japan en oft er hann seldur í flökum eða grillaður. 

Auk þess er makríllinn mikið notaður í sushi. Norðmenn sitja nánast einir að þessum 

markaði þar sem Japanir vilja stöðuleika í afhendingum og gera kröfur um 

blástursfrystann makríl í 20 kg pakkningum. 
141

 

 

Mynd 53 Innflutningur á makríl frá Noregi 2012 magn og verð.
142

 

Íslendingar hafa lítið sótt á Japansmarkað og má nefna að mest var flutt út til Japans 

2011 en þá voru einungis 540 tonn flutt frá Íslandi til Japans. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

141
 (Stefánsson, 2013) 

 

142
 (Kontali, 2013) 

143
 (Hagstofa Íslands, 2013) 
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8.7 Austur Evrópa  

Austur- Evrópa hefur lengi verið stór markaður fyrir makríl enda er þar mikil hefð 

fyrir því að borða hann reyktan og niðursoðinn.  

Stærstu markaðslönd fyrir makríl eru Úkraína, Pólland og Litháen en á þessu svæði 

búa um 130 miljónir manna144
.  

 

Mynd 54 Markaðslönd í Austur-Evrópu
145

 

Norðmenn hafa flutt mikið magn af makríl inn á markaði í Austur Evrópu, en 

undanfarin ár hafa þeir að jafnaði flutt út um  25-30,000 tonn. Stærstu markaðirnir 

hafa verið í Pólland og Úkraínu en árið 2012 jókst sala mjög á makríl til Litháen. 

Mikið magn af makríl sem er fluttur inn til Litháen er síðan seldur áfram til 

nágrannalanda. 

 

                                                 

144
 (C.I.A, 2013) 

145
 (Gústafsson) 
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Mynd 55 Útflutningur á makríl frá Noregi til Austur-Evrópu 2007-2012.
146

 

Eins og sést á mynd 55 er mikill útflutningur frá Noregi til Austur-Evrópu, sérstaklega 

til Póllands og Úkraínu en ennfremur hefur hann aukist til Litháen.  

 

Mynd 56 Útflutningur á makríl frá Íslandi til A-Evrópu2007-2012.  
147148

 

Útflutningur frá Íslandi til Austur-Evrópu var lítill árin2008 og 2009 en þá var ahnn 

u.þ.b. 2000 tonn. Mikil aukning varð svo árið 2010 en þá voru rétt tæp 7000 tonn flutt  

til Austur-Evrópu.  

Síðustu tvö ár hefur útflutningurinn farið yfir 10,000 tonn en mestur var hann 12,000 

tonn árið 2011 en minnkaði síðan niður í 10,400 tonn 2012. Athyglisvert er að sjá 

hversu hátt hlutfall fer til Litháen en eins og áður sagði fer mikið af makríl í gegnum 

Litháen og endar í nágrannalöndunum. 

                                                 

146
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 

147
 (Hagstofa Íslands, 2013) 

148
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 
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Mynd 57 Útflutningur á makríl frá Íslandi til A-Evrópu 2012.
149

 

 

Mynd 58 Útflutningur á makríl frá Noregi til A-Evrópu 2012.
150

 

Athyglisvert er að lönd eins og Pólland og Litháen eru innan Evrópusambandsins sem 

gerir það að verkum að 20% tollar eru á makríl frá Íslandi en þó er tollfrjálst tímabil 

frá miðjum febrúar, fram í miðjan júní. Þessir tollar setja miklar hömlur á útflutning 

Íslendinga til þessara landa sem gerir þá frekar ósamkeppnishæfa. 

 

 

 

 

                                                 

149
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 

150
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 
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8.6.1 Úkraína 

Úkraína er stórt land með landamæri við Rússland og Pólland m.a.. Þá er Úkraína með 

langa strandlengju við Svartahafið þar sem hafnarborgin Ódessa er. Landið er 

fjölmennt en fólksfjöldi er um 45,7 miljónir manna.
151

 Miklar breytingar hafa átt sér 

stað í landinu eftir að það losnaði undan stjórn gömlu Sovétríkjanna og í dag er þar 

þróað efnahagskerfi.  Undanfarin ár hefur heimskreppan haft slæm áhrif á efnahag 

landsins.
152

 Enginn tollur er á íslenskum makríl til Úkraína enda er landið ekki í 

Evrópusambandinu.  

Neysla á sjávarafurðum jókst árlega í Úkraínu um 14% á árunum 2005-2008 þegar 

mikil uppsveifla var í efnahagslífinu, en frá 2008 hefur hún dregist saman. Það ár var 

neyslan 17,5 kg á mann en árið 2011 var hún komið niður í 13,4 kg. Mikil niðursveifla 

á gengi Úkraínsku Hryvnia hefur haft slæm áhrif á kaupgetu neytenda í Úkraínu en 

gengið á gjaldmiðlinum hefur sveiflast gífurlega. Vel stæð heimili í Úkraínu kaupa 

mun meira af sjávarafurðum en verr stödd heimili.
153

 Sala á dýrari fisktegundum hefur 

dregist saman síðstliðin ár en á sama tíma hefur sala á ódýrari fiskafurðum aukist.  

 

Mynd 59 Útflutningur á makríl frá Noregi til Úkraínu 2012.
154

 

Úkraína hefur verið frekar miklvægur makaður fyrir Noreg undanfarin ár en 

útflutningur þangað hefur verið að meðaltali 9,680 tonn síðastliðin fimm ár. Makríl 

var flutt út til Úkraínu frá Íslandi í fyrsta skipti 2012 en þá fóru 1,163 tonn til Úkraínu. 

                                                 

151
 (C.I.A, 2013) 

152
 (Krashevskaya, 2013) 

153
 (Krashevskaya, 2013) 

154
 (Statistisk sentralbyra, 2013) 
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8.6.3 Litháen 

Litháen var stærsti áfangastaður íslenskra makrílafurða í Austur-Evrópu árið 2012 

fyrir utan Rússland, en þangað fluttu Íslendingar tæp 8,000 tonn. 

Staðsetning hafnarborgarinnar Klaipedia við Eystrasaltið skiptir meginmáli  í inn- og 

útflutningi á makríl.  Neysla á makríl er ekki mikil í Litháen en fiskurinn fer þaðan 

áfram til nágrannalandanna svo sem Úkraínu, Hvíta-Rússlands, Moldavíu og 

Rússlands.
155

 ° 

Sá makríll sem er ekki seldur til annarra landa fer að mestu leyti í áframvinnslu í 

Litháen, en þar er hann kald- eða heitreyktur eða settur í marineringu. Sá makríll sem 

fer í áframvinnslu er annaðhvort seldur innanlands eða fluttur áfram til Þýskalands eða 

Rússlands. 

Kröfur um fituinnihald eru fremur miklar, en vinnsluiðnaðurinn óskar eftir makríl með 

22%-25% innihaldi, 20% að lágmarki og 26% að hámarki. Sá makríll sem er fluttur 

inn til Litháen skiptist jafnt á milli heils (WR) og hausaðs makríls(HG). 
156

 

 

Mynd 60  Útflutningur á makríl frá Íslandi og Noregi til Litháen 2012.
157

 

Á mynd 60sést að verð í september og október fær Ísland lægra verð en Noregur þó að 

munurinn sé ekki mikill. Einnig má sjá að verðið hækkar frá júlí-október hjá Íslandi. 

                                                 

155
 (Sigitas, 2013) 

156
 (Sigitas, 2013) 

157
 (Samtök fiskvinnslustöðva, 2013) 
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Líkt og Pólland er Litháen í Evrópusambandinu og því er 20% tollur lagður á allan 

makrílinnflutning frá Íslandi en litháenskir innflytjendur kaupa helst makríl á 

tollfrjálsa tímabilinu milli 15. febrúar og 15. júní. 
158

 

Útflutningstölur sýna samt mikinn útflutning þegar tollur er 20% en það eru að mestu 

leyti sendingar sem eru í á leiðinni til annarra landa (e. in transit).  

Rætt var við stærsta innflytjanda í Litháen á íslenskum makríl en fyrirtæki hans hefur 

flutt inn makríl frá Noregi og Bretlandi í 15 ár. Með tilkomu íslensks makríls á 

markaðinn í Litháen hefur dregið úr viðskiptum fyrirtækisins við Norðmenn og Breta 

en aukist við Færeyinga og Íslendinga sem bjóða betri verð og aukið framboð. 
159

  

 

8.6.4 Pólland 

Pólland er í Austur- Evrópu og er aðili að Evrópusambandinu eins og áður segir. Í 

Póllandi er áttunda stærsta hagkerfi Evrópu og er eina Evrópusambandslandið sem 

hefur sýnt efnahagslegan hagvöxt í kreppunni en árið 2012 óx verg landsframleiðslan 

(GDP) um 2.4%. Efnahagsástandið innan Evrópusambandsins hefur þó áhrif  á 

Pólland og nú er að hægjast á hagvextinum og sala að dragast saman. 
160

   

Pólverjar flytja inn mikið af uppsjávarafurðum, en þar eru síld og makríll helstu 

tegundirnar. Þeir vinna mikið úr sjávarafurðum, svo sem í niðursuðu, reykingu og 

fleira og selja áfram til Vestur Evrópu. Pólverjar fluttu út 59% framleiddum afurðum 

árið 2010 til annarra Evrópulanda eða heimsálfa.  

Neysla á sjávarafurðum í Póllandi er frekar lítil en þar var meðalneyslan 13,27 kg á 

mann árið 2010 sem er töluvert minna en meðaltal hjá öðrum Evrópuþjóðum (23kg).  

Neysla á makríl er þó frekar mikil en að meðaltali er hún um 0,76kg á ári, en hefur þó 

dregist saman síðustu ár en hún var 1,03 kg árið 2007. Næstum allur makríll sem 

kemur til Póllands frá Íslandi er fluttur út heill en hann er síðan hausaður og um 90% 

af honum er svo reyktur. Kaupendur hafa minnkað kröfurnar og lært að vinna með 

íslenskan makríl. Vandamál sem áður virtust óyfirstíganleg eru viðráðanleg í dag. 
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Töluvert er um að makríll fari í niðursuðu í Póllandi en þar eru bæði smáar 

verksmiðjur fyrir innanlandsmarkað og stórar fyrir erlendan. Útflutningur til Póllands 

frá Íslandi var 936 tonn árið 2012 en það er töluvert minna en hjá Norðmönnum sem 

fluttu út 7,485 tonn. Verðin voru hærri einnig hjá Norðmönnum en ef við berum 

saman mánuðina með mestan útflutning afurða fengu Íslendingar 1,51 USD/ Kg en 

Norðmenn 1,69 USD/kg.  

 

Mynd 61 útflutningur frá Noregi til Póllands 2012
161

 

Í  mörgum tilfellum er erfitt að að fá greiðslutryggingar á viðskiptavini í Póllandi en 

það hjálpar Íslendingum að þeir hafa selt aðrar afurðir en makríl inná pólska 

markaðinn í mörg ár. Þannig hafa þeir byggt upp viðskipti við trausta kaupendur sem 

þeir þekkja til margra ára. Það fylgir því ákveðið öryggi þegar komið er traust á milli 

kaupanda og seljanda, ef greiðslutryggingar eru ekki í boði.  
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8.8 Tyrkland  

Í Tyrklandi búa yfir 80 milljónir manna.  Miklar breytingar hafa verið þar í landi 

undanfarin ár, stöðugur hagvöxtur ásamt því að lýðræðislegar og efnahagslegar 

umbætur hafa átt sér stað í kjölfar umsóknar í Evrópusambandið 2005.
162

 

Tyrkland er stór markaður fyrir norskan makríl en um19,000 tonn hafa farið frá 

Noregi til landsins undanfarin ár. Íslendingar hafa nánast ekkert selt inn á þennan 

markað eða 153 tonn árið 2010 og ekki neitt 2012.
163

 

Neysla á fiskafurðum í Tyrklandi er 8.19 kg á mann en álitið er að hún fari yfir 10 kg 

árið 2013. Vinsælustu tegundirnar eru ansjósur, silungur og kolmunni en hestamakríll 

er einnig mjög vinsæll. Innflutningstölur frá 2003-2010 sýna að innflutningur í 

Tyrklandi á sjávarafurðum jókst um  56% og þar voru Norðmenn með um 25% af 

verðmætunum. 
164

 Sala á norskum lax hefur vaxið mjög hratt undanfarin ár eins og í 

mörgum öðrum löndum.  

Tyrkland er ekki í Evrópusambandinu en er með fríverslunarsamning við EFTA og því 

er tollfrjáls innflutningur til landsins. 
165

 

 

 

Mynd 62 Útflutningur á makríl frá Noregi til Tyrklands.
166

 

Eftirspurn eftir frosnum sjávarafurðum í Tyrklandi er frekar takmörkuð.  Þar hljóta þó 

að bíða ákveðin tækifæri til þess að stækka þann markað. Fiskneysla fer vaxandi og 
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þörf er á ódýru próteini auk þess sem svokölluð „supermarkaðs væðing“  á sér stað í 

landinu. Af þessum ástæðum hlýtur að vera pláss fyrir aukinn innflutning  á frosnum 

uppsjávartegundum.  

Undanfarin ár hefur niðursuðuframleiðsla á sjávarafurðum aukist í Tyrklandi en helstu 

tegundir  eru túnfiskur, bonito, ansjósur og makríll.
167

 

 

Mynd 63 Útflutningur frá Noregi til Tyrklands 2012
168

 

8.9 Kína 

Kína er fjölmennasta land í heimi og þar búa yfir 1,3 milljarður manna sem mynda 

stærsta neytendamarkað veraldar.  Kínverjar eru mestu útflytjendur og innflytjendur í 

heimi á sjávarafurðum. Mikill hagvöxtur er í landinu og kaupgeta neytanda fer sífellt 

hækkandi.
169

 

Í apríl 2013 var gerður fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína, sem þýðir að allar 

sjávarafurðir frá Íslandi verða tollfrjálsar. Þetta skapar einstakt forskot á aðrar þjóðir 

sem bjóða upp á makrílafurðir en Ísland er fyrsta Evrópuríkið sem undirritar slíkan 

samning.
 170
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Mynd 64  Útflutningur frá Noregi og Íslandi til Kína 2007-2012
171

  

Á  mynd 63 má sjá hve  mikill útflutningur er frá Noregi til Kína en hann fór í 56,895 

tonn árið 2011. Árið 2012 var Kína í fyrsta skiptið stærsti áfangarstaður fyrir norskan 

makríl.  

 

Mynd 65 Útflutningur frá Noregi til Kína 2012
172

 

Stór hluti makríls sem fer til Kína fer þar í vinnslu og síðan áfram til Japans, en 

vinnsla á makríl í Kína er töluvert ódýrari en í Japan eða á Íslandi.
173
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8.10  Evrópa-niðursuða 

Íslendingar hafa sótt inn á niðursuðumarkaðinn í Evrópu síðustu ár með makríl, en 

stærstu viðskiptavinir þeirra eru Portúgal.  Einnig er markaður í Þýskalandi, 

Danmörku og Frakklandi. Erfitt er að selja innan Evrópusambandsins eins og áður 

hefur komið fram vegna tolla en þeir draga verulega úr samkeppnishæfni Íslendinga 

sem þó hefur tekist að koma sér inn á markaðina á lágum verðum.  

Innflutningur til Portúgals árið 2012 var 1,400 tonn á 1,43 USD/ kg, aðrar þjóðar 

keyptu töluvert minna magn. Einungis 248 tonn voru flutt inn til Danmerkur en 

Frakkar og Þjóðverjar fluttu þangað inn aðeins 50 tonn af hausuðum eða heilum 

makríl.
174

   

Fyrirtækin sem eiga niðursuðuverksmiðjurnar eru mörg hver mjög stór og reka 

verksmiðjur út um allan heim. Þau hafa því fjármagn til að kaupa mikið magn í einu 

og geyma í töluverðan tíma. Þessi fyrirtæki  kaupa því makrílinn í miklu magni og 

geyma hann í bið tollfrjálsu svæði (e. bonding zone) þar til tollfrjálsa tímabilið byrjar 

og þá er varan leyst út tollfrjáls.  

Gæðakröfur eru litlar í niðursuðumarkaðinum en verðið verður að vera „rétt“. Fyrst og 

fremst er um hausaðan makríl að ræða, en kröfur um fituinnihald og holdafar eru ekki 

miklar. 

Niðursuðumarkaður er því frekar samkeppnismarkaður við Vestur-Afríku, en á 

niðursuðumarkaðinum eru verðin eru svipuð og verð inn á Portúgal. 
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9. Framtíðarhorfur og ný tækifæri 

Þar sem aflaheimildir makríls hafa minnkað verulega fyrir árið 2013 má búast við 

ákveðnum afleiðingum í kjölfarið. Aflaheimildir Íslendinga lækka úr 145,000 tonn 

niður í 123,000 tonn.  

Íslendingar eru nú komnir með enn eitt árið í reynslubankann og munu væntanlega 

stýra veiðum sínum betur en áður til að auka verðmæti aflans. 

Erfitt er að spá fyrir um hvernig markaðurinn fyrir makríl verður á næstu árum því 

óvissuþættirnir eru svo margir. Heldur makríllinn áfram að koma á hverju vori inn í 

íslenska lögsögu? Munu helstu veiðiþjóðir ná að semja um skiptingu aflaheimilda eða 

mun ágreiningurinn leiða af sér hrun á makrílstofninum? Eitt er þó ljóst að Íslendingar 

verða að vanda sig og auka verðmætin með minni aflaheimildum árið 2013.   

  

9.1 Tækifæri: Veiðar og vinnsla 

Enn eiga Íslendingar mikið ólært í makrílveiðum og vinnslu.  Hægt er að auka 

verðmæti makrílafurða með því að bæta og þróa aðferðir í vinnslu og veiðum og þar 

eru miklir möguleikar til að gera betur. Því eitt er kristaltært, að það hráefni sem skip 

koma með að landi, batnar ekki í vinnslunni. Nauðsynlegt er því að setja allan kraft í 

að þróa meðferð aflans um borð í skipunum og þá aðallega kælingu og frystingu. 

Miklar framfarir hafa reyndar þegar orðið í að bæta hráefnisgæði og þar með hafa 

gallar á afurðinni minnkað mikið.
175 & 176

 

Íslendingar hafa náð ágætis tökum á makrílveiðum en þó gerist það enn að skip eru að 

taka of stór hol sem veldur því að fiskurinn kemur kraminn og marinn inn í vinnsluna. 

Því er nauðsynlegt að halda áfram að kanna áhrif togtíma og magns í hverju holi á 

hráefnisgæðin. Þá má heldur ekki gleyma því að kæling á aflanum er lykilatriði til að 

bæta hráefnið. Því miður er íslenski uppsjávarflotinn ekki nægilega henntugur til  

makrílveiða og þar er að finna skip sem eru ekki útbúin með nægilega góða kælingu.  

Einungis 5-6 skip eru útbúin til að frysta aflann um borð. Því er svo sannarlega 
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kominn tími til að Íslendingar fjárfesti í nýjum uppsjávarskipum en íslenski flotinn 

stendur þeim norska og breska langt að baki.  

Frystitogaraflotinn á Íslandi er heldur ekki vel útbúinn fyrir veiðar á 

uppsjávartegundum þrátt fyrir að vinnubrögð um borð í þeim séu til fyrirmyndar á 

togurum er trollið tekið úr sjó upp á dekk eins og í bolfiskveiðum sem fer ekki vel 

með hráefnið. Sömu sögu má segja um ísfisktogarana sem stunda makrílveiðar. Þeir 

eru ekki vel útbúnir til slíkra veiða.  

Frysting á makríl er mjög mikilvæg en ýmsar aðferðir geta aukið verðmæti hráefnisins 

s.s. blástursfrysting og lausfryst (e. IQF, Individually quick frozen).  

IQF- frysting felst í því að hver einstakur makríll er frystur sérstaklega en ekki 

blokkum.  Það eykur hráefnisgæði og hækkar verð. Í dag eru markaðir að opnast fyrir 

lausfrystan makríl í Litháen, Hvíta-Rússlandi og Úkraínu.
177

 

Blástursfrysting er önnur leið til þessa að bæta og tryggja hráefnisgæði en eykur 

einnig frystigetu í landvinnslu og er mjög vinsæl t.a.m. hjá Norðmönnum.  

Færeyingar hafa fundið upp aðferð til að fara enn betur með hráefnið. Hún felst í því 

að tvö skip vinna saman, annað skipið veiðir í flottroll en þar er dæla sem tengist 

trollpokanum og dælir aflanum beint í hitt skipið. Þetta gerir það að verkum að 

makríllinn kemur meira og minna lifandi í miklu magni um borð. Á þennan hátt verða 

hráefnisgæðin frábær og kemur í veg fyrir hefðbundnar skemmdir á fisknum. Prófun á 

þessari aðferð var framkvæmd hjá SVN síðasta haust með mjög góðum árangri og 

jákvæðum viðbrögðum hjá kaupendum. 
178

 

Ennfremur liggja mikil tækifæri í því að bæta frystigeymslupláss á Íslandi en í dag er 

verulegur skortur á því. Það verður reyndar ekki gert á skömmum tíma en mikil 

verðmæti eru í húfi.  Aukið rými myndi gjörbreyta bæði veiðum og vinnslu og þó 

sérstaklega sölumálunum.  Ástandið í dag er alls ekki nógu gott þar sem sölumenn eru 

undir þrýsting að selja sem hraðast til þess að losa pláss í geymslunum á Íslandi. Þetta 

hefur því neikvæð áhrif á verð þar sem sala verður að eiga sér stað og enginn tími til 

að bíða og doka við eftir betri tilboðum. Hafnar eru úrbætur á þessu vandamáli hér á 

                                                 

177
 (Sigitas, 2013) 

178
 (RUV, 2012) 



Háskólinn á Akureyri   Viðskipta- og Raunvísindadeild 

 

  

 65 

 

landi því verið er að byggja frystigeymslur í Reykjavík og Vestmannaeyjum. Áfram 

verður þörf á auknu frystigeymsluplássi þó að kvóti á makríl minnki.  

Eins og komið hefur fram er mikið af makríl flutt til Hollands, en þar er hann geymdur 

í frystigeymslum og síðan seldur áfram á aðra markaði.  Þessu fylgir mikill kostnaður 

og óþægindi. Auk þess getur verið erfitt að senda fiskinn frá Hollandi til t.d. Rússlands 

þar sem gilda ákveðnar reglur um að hann komi beint frá framleiðslulandi.  

Áframvinnsla er spennandi kostur en stór hluti þess makríls sem fluttur er til annarra 

landa fer í áframvinnslu, s.s. niðursuðu, reykingu, flökun og fleira. Sú aðferð sem væri 

hagkvæmust á Íslandi væri að flaka makrílinn en hér á landi eru tæki og þekking til 

staðar. Þó ber að hafa í huga að tollamúrar Evrópusambandsins gera flökun erfiða eins 

og reyndar alla aðra framhaldsvinnslu. 

Aðrar vinnsluaðferðir teljast ólíklegri þar sem ákveðinn hluti kaupenda reykir fiskinn 

sjálfur og mjög misjafnar aðferðir eru í mismunandi löndum. Niðursuðumarkaðurinn 

byggist upp á mjög stórum og öflugum verksmiðjum þar sem ódýrt vinnuafl er til 

staðar og stutt er á markaðinn. 

 

9.1 Tækifæri: markaðir 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í veiðum og vinnslu á makríl síðustu ár. Helstu 

gæðavandamál sem hafa komið upp á mörkuðunum tengjast átu og lauskenndu holdi. 

Þessum vandamálum hefur farið fækkandi. Bæði veit kaupandinn hvað hann er að 

kaupa og vinnslan á hráefninu er betri en áður.  Ennfremur eru hinir ýmsu markaðir 

farnir að aðlagast þeim gæðum sem eru í boði, þannig að sú afurð sem var óásættanleg 

2009 er nú í dag ásættanleg. 
179&180

 

Nú þegar er orðinn til fastur hópur viðskiptavina í þessum löndum sem þekkja 

íslenskan makríl og vilja kaupa hann. Sú staðreynd gefur íslenskum 

framleiðslufyrirtækjum ákveðið öryggi og ýtir undir að þau skipuleggi veiðar og 

vinnslu eftir bestu getu. Slíkt er  er nauðsynlegt þar sem magnið er mikið og 

veiðitímabilið stutt. Hagkvæmnin eykur verðmætin. 
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Önnur spennandi tækifæri eru til staðar á mörkuðum með makríl þar sem Íslendingar 

hafa hingað til ekki verið. Dæmi um slík lönd eru Tyrkland og Japan, en þangað fer 

mikið magn af makríl frá öðrum þjóðum.  Ljóst er að markaður er til staðar í 

Tyrklandi og þar sem engir tollar eru í gildi ætti að vera fýsilegt fyrir Íslendinga að 

sækja á þann markað. 

Japan og Norðaustur-Asía er ennfremur mjög spennandi kostur en þar fást hæstu verð 

fyrir makríl en gæðakröfur eru jafnframt miklar.  Íslendingar eiga erfitt með að 

uppfylla kröfur Japana um fituprósentu stóran hluta veiðitímabilsins en í lok vertíðar á 

ekkert að geta staðið í vegi fyrir að við stöndumst þær kröfur. Íslendingar geta 

framleitt gæðavöru í lok veiðitímabilsins en það krefst góðs skipulags og einbeitts 

vilja framleiðandans. Með því að bæta veiðar og vinnslu er góður möguleiki á því að 

auka viðskipti á þennan markað. Íslendingar flytja mikið af sjávarafurðum til Japans 

og hafa því góð viðskiptasambönd þar við trausta viðskiptavini.  Nokkur japönsk 

fyrirtæki sem þekkja vel til íslenskra sjávarafurða hafa þegar byrjað á því að gera 

tilraunir með innflutning á íslenskum makríl á Japansmarkað.  
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10. Niðurstöður  

Makríll varð nytjafiskur á Íslandi árið 2007 segja má að með innkomu Íslendinga 

hefur umhverfi á makrílmörkuðum breyst töluvert.  Meginmarkaðir fyrir makríl eru 

fjórir ef litið er til magns og verðmæta: Japan, Rússland,Vestur-Afríka og Kína. 

Á mörkuðum fyrir dýrari afurðir eins og Japan eru Norðmenn með mikla yfirburði, 

auk þess sem þeir eru sterkir á Kína og Tyrklandsmarkaði. Nokkur mikilvæg atriði 

draga úr samkeppnishæfni Íslendinga; svo sem stutt veiðitímabil, náttúrulegt ástand 

fisksins þegar hann dvelur á Íslandmiðum og skortur á geymsluplássi. 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í framleiðslu afurða og árið 2012 fór lágt hlutfall 

makríls beint í bræðslu. Hráefnisgæðin eru orðin mun betri og öll meðferð hefur 

batnað til muna, auk þess sem þekkingu í veiðum og vinnslu hefur fleygt fram.  

Ef Íslendingar gætu seinkað veiðum á makríl fram á haustið og veitt meira af honum í 

verðmætasta búningi; þegar fituinnihaldið er æskilegt og holdafar betra, þá gætu tekjur 

aukist. Ennfremur myndi samkeppnishæfni Íslendinga breytast ef samningar næðust 

við önnur strandríki hvað varðar skiptingu á aflaheimildum. Þá gætu Íslendingar veitt 

makríl í sama náttúrulegu ástandi og aðrar þjóðir. 

Mörg ljón eru þó í veginum fyrir því að þessi óskastaða kæmi upp. Til dæmis þá 

dvelur makríll stutt í íslenskri lögsögu og veiðar því stundaðar í kapp við tímann. 

Vinnslugeta íslensk fiskiskipaflotans er einnig ekki nægjanleg og því verður að dreifa 

veiðunum yfir allt veiðitímabilið.   

Það er því að mörgu að taka ef á auka verðmæti makríls sem er veiddur við 

Íslandsstrendur. Efla þarf fiskiskipaflotann vegna mikilvægi hraðar kælingar á makríl 

og því þörf á fjárfestingu í betur búnum skipum. Nauðsynlegt er einnig að auka 

vinnslugetuna svo unnt sé að seinka veiðum. Jafnframt verður að auka geymslupláss á 

Íslandi svo hægt sé að hámarka afurðaverð. Nokkrir markaðir er klárlega 

sóknartækifæri fyrir Íslendinga svo sem Japan, sem borgar að jafnaði bestu verðið, auk 

Kína og Tyrklands. Íslendingar verða einnig að hlúa að núverandi mörkuðum sem þeir 

eru komnir inn á. Það eru því mörg spennandi en krefjandi verkefni sem bíða 

Íslendinga við veiðar, vinnslu og markaðssetningu á makríl á næstu árum. 
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  I 

 

Spurningalisti til Sölumanna. 

 

1. Hvert selji þið makríl? 

(þróun milli ára) Á hvaða markaði? 

 

2. Hvað eru helstu kröfur á þessum marköðum?  

(stærð, gæði, fituinnihald, flutningur, pakkningar) 

 

3.Hvað er mikilvægast? (vinnsluaðferðir.) 

 

4. Verðmunur á þessum mörkuðum? 

 

5. Helstu vandarmál, erfiðleikar?  

(Rukkun, tollar, flutningur) 

 

6. Hvað eru framtíðarhorfur?  

 

7. Eitthvað annað? 
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Spurningalisti til Kaupenda. 

 

-Could you tell me a little bit about your company? 

 

-Have you bought mackerel from Norway, UK and Iceland? and how long for? 

 

-what fat content do you want in you market? 

 

-How is it processed? 

 

-Where does it go after processing? (is it different for Icelandic Mackerel?) 

 

-What has happend in the mackerel market recently? has Iceland had a 

big effect? 

 

-How does the tariff system work? 

 

-What are the problems with icelandic mackerel? 

 

-What can iceland do to improve? 
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Nánari umfjölllun um markaðslönd 

Rússland 

Rússland er  langstærsta land heims sem teygir sig yfir ellefu tímabelti og 

fólksfjöldi þar er 143 milljónir. Ennfremur er Rússland eitt stærsta hagkerfi heims og 

landið mikilvægur gerandi í alþjóðlegri verslun og stjórnmálum. Efnahagur landsins er 

talinn vera í ágætis standi, þar sem VLF(verg landsframleiðsla) er jákvæð, en líkt og í 

öðrum löndum hefur slæmt ástand á evrusvæðinu og annarsstaðar í veröldnni dregið úr 

hagvexti og haft slæm áhrif á efnahaginn. 
181

 

 Nú eru 22 ár síðan Sovétríkin liðuðust í sundur en þau voru byggð á grunni 

rússneska keisaradæmisins.  Leifar af gömlu stjórnarkerfi ræður enn ríkjum og eru 

viðskipti afar erfið og í mörgum tilvikum ógerleg. Í ársskýrslu World Economic 

Forum er hægt að finna lista þar sem löndum er raðað niður eftir hversu auðvelt er að 

eiga viðskipti við viðkomandi land. Á þessum lista er Rússland í 112. sæti af 132 

löndum, sem segir sína sögu en tekið er tillit til þeirra reglugerða sem eru í gildi,  

stefnu stjórnvalda og þjónustu sem hafa áhrif á flutning vöru milli landa.  

 Tollareglugerðir eru afar flóknar í Rússlandi og tollafgreiðsla er með þeim 

erfiðustu í heimi. Í Rússlandi er að finna gamlar dreggjar frá tímum kommúnista og 

viðhorf til viðskipta við erlend fyrirtæki  getur verið neikvætt og fjárhagslegt öryggi 

þeirra er lítið. 
182

 

 Því er þó ekki að neita að þetta horfir til betri vegar  því í júlí 2012 undirritaði 

Vladimir Putin Rússlandsforseti undir samning um inngöngu í WTO (World Trade 

Organization). Samningurinn mun án efa liðka fyrir viðskiptum milli Rússlands og 

annarra landa og auðvelda þar með innflutning til landsins og auka vægi markaðsins.  

 Neysla sjávarafurða hefur aukist mikið síðan 2009 þar sem Rússar eru farnir að 

leita í ódýrari fisktegundir í stað kjöts svo sem pangasius, pollock og fleiri en 2010 

náði neysla á sjávarafurðum í Rússlandi um 20 kg á mann. Helstu tegundir eru síld, 

pollock, makríll, lax og silungur.  

                                                 

181
 (Solomonova, 2012) 

182
 (Robert Z. Lawrence, 2012) 
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Ef við skoðum markaðshlutdeild eftir afurðaflokkum þá eru um 70% af 

innanlandsmarkaði frosinn fiskur, en einnig er mikil hefð fyrir reykingu og niðursuðu 

á sjávarafurðum. Heildarframleiðsla á niðursoðnum sjávarafurðum í Rússlandi var 

3,400,000 tonn árið 2010.
 183

 

 

Vestur- Afríka 

Vestur-Afríka er stórt markaðssvæði en talið er að um 2 milljónir tonna af 

sjávarafurðum séu fluttar inn á þetta svæði sem nær frá Líberíu niður til Congó.  Í 

Vestur-Afríku er langmest flutt inn til  Nigeríu  eða um milljón tonn.
184

  Þetta svæði 

er afar fjölmennt en talið er að þar búi ... milljónir manna sem er eitt þéttbýlasta svæði 

í allri Afríku en þarna er mikil fátækt og löndin vanþróuð þegar kemur að tækni og 

samgöngum. 
185

 

Afríski markaðurinn er mjög viðkvæmur fyrir verðum enda er þar mikil fátækt og þar 

gera neytendur nánast einungis kröfu um að fá dýraprótein og ekki skiptir máli hvort 

þau koma úr fiski, kjöti eða kjúklingi. Það er því ljóst að ef verð á makríl hækkar í 

samanburði við annað dýraprótein getur salan hreinlega stöðvast á einni nóttu. Þegar 

meirihluti íbúa lifir undir fátæktarmörkum er kaupgeta almennings eðlilega lítil.  

Staðreyndin er sú að venjulegur neytandi á þessu svæði hefur 1 dollara á dag til að 

kaupa mat og velur því nær eingöngu það sem gefur honum mest fyrir peninginn.  Á 

Vesturlöndum snúast kaup fremur um það hvað neytandinn vill en ekki hvað hann 

þarf.
186

 

Kaupgeta neytandans breytist ekki, þar sem mikil fátækt er og einungis til peningar 

fyrir nauðsynjum. Fólk í Afríku kaupir ekki dýrari fisk ef ódýrari er í boði þótt því 

finnist hann betri á bragðið, það getur einfaldlega ekki leyft sér það. 

Makríll sem er seldur til Afríku er nánast einungis reyktur eða grillaður heill, en 

Afríkubúar reykja og grilla eftir aldagamalli hefð með því að taka sporðinn og stinga 

                                                 

183
 (Solomonova, 2012) 

184
 (Össurarson, 2013) 

185
 (C.I.A, 2013) 

186
 (Össurarson, 2013) 
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honum upp í kjaft fisksins þannig að hann er í hring. Einungis er hægt að selja heilan 

makríl til Afríku en kaupendur gera ákveðna kröfu um átuinnihaldið því mikil áta 

getur valdið því að magi fisksins springur þegar hann er grillaður eða heitreyktur.
 187

Á 

endanum er makríllinn þó keyptur sé verðið „rétt“. 

Vandamálið með fisk sem inniheldur mikla átu er að þegar hann er grillaður eða heit 

reyktur þá getur átan valdið því að maginn springur. 
188

 

Pakkningar eða umbúðir skipta gríðarlegu máli fyrir Afríkumarkað en makríll sem fer 

á þennan markað er í pokum og síðan er hann settur í kassa. Þessir kassar þurfa að 

þola mjög harkalega meðferð, því þegar þeir komast loks til endanlegra kaupenda hafa 

þeir jafnvel farið um hendur 4-5 á leiðinni.  

Flutningamátinn í Afríku er óhefðbundinn miðað við Vesturlönd enda vegakerfið 

mjög vanþróað. Kassar eru fluttir ýmist á höfði manna eða á mótorhjólum. Dæmi eru 

um að makríll hafi verið fluttur út í of stórum kössum þannig að fiskurinn hafi hreyfst 

til í þeim og eyðilagt kassana. Þegar slíkir kassar, sem ekki eru fullir, komast í hendur 

endanlegra kaupenda er ekki ólíklegt að þeir telji á sér svindlað þrátt fyrir réttar 

merkingar en vigtir eru ekki á hverju horni á þessum slóðum. 
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Framtíð markaðarins fyrir makríl í Afríku er mjög óljós. Þar sem þessi markaður er 

mjög viðkvæmur fyrir verðsveiflum getur hann dregist verulega saman á stuttum tíma 

ef verð hækka. Þolmörkin í fátækari löndum eru lægri en annarsstaðar og ef verðið 

hækkar meira en það var 2012 má reikna með að makríllinn detti út af markaðnum og 

aðrar fisktegundir komi í staðinn.   
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