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Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að greina hvernig staðið er að aðskiptaverði Verðlagsstofu 

skiptaverðs og hverjar eru forsendur skiptaverðs. Greina hver eru helstu markaðs- og 

umhverfisskilyrði og breytingar. Greina hvort skiptaverð í beinum viðskiptum sé í takt við 

breyttar aðstæður. Farið er í helstu áhrifavalda á verðmyndun hráefnis og tilheyrandi fræði. 

 Verkefnið er takmarkað við þorsk og við bein viðskipti útgerðafyrirtækja við fiskvinnslur. 

Unnið er að mestu út frá sögulegum gögnum sem til eru frá fiskvinnslunum sjálfum, 

Verðlagsstofu skiptaverðs, Hagstofu Íslands og Hafrannsóknarstofnun. 

Það þarf að endurskoða forsendur úrskurðarnefndar sjómanna með tilliti til breyttra 

forsenda þannig að skiptaverð verði réttlátt fyrir fisk 4 til 5 kg og stærri. Núverandi 

fyrirkomulag er ásættanlegt fyrir bæði útgerð og sjómenn. 

Forsendur stærðardreifingarinnar eru breyttar, hlutfallslega er meira veitt af stærri (þyngri) 

fiski en áður. Þróunin hefur verið vaxandi hlutdeild  þyngri fisks í þorskafla. 

Aðstæður eru breyttar á mörkuðum. Efnahagsþrengingar eru á helstu saltfisksmörkuðum 

og eftirspurn hefur minnkað sem hefur leitt til lægra afurðarverðs. Verðmunur milli Spánar 

og Portúgals hefur minnkað. SPIG verðið hefur lækkað, en PORT verðið hefur hækkað. 

Aukinn þorskafli Norðmanna úr Barentshafi hefur leitt til aukinnar samkeppni Norðmanna 

á saltfiskmörkuðum. 

Skiptaverð fyrir fisk 4-5 kg og stærri ætti þó að endurspeglast af forsendum af markaði og 

vinnslu, í takt við breytingu á afurðaverði á mörkuðum. 

Með því að reikna fylgni afurðaverðs og skiptaverðs reglulega má nota fylgnina sem 

leiðbeinandi tól við ákvörðun skiptaverðs, en samfylgnin segir til um hversu vel verðin 

fylgjast að.   

 

 

 

 

 

 





 

Abstract 

The objective of the project is to analyze how the Freshfish Price Directorate commits to 

the catch share payment and its prerequisits.  Analyze the market and environmental 

effects and changes. Study wether the catch share payment in direct trading is consistent to 

changed conditions. Study the main aspects on price formation of the catch and its theory. 

The project is restricted to cod and payment in direct trading between the fishery and the 

fish processing company. The study is based on existing data from the fisheries, Freshfish 

Price Directorate, Statistics Iceland and Marine Research Institut. 

 It´s necessary to review the prerequisits of the price decission committee with respect to 

changed prerequisits to have constant catch share payment for catch 4 to 5 kg and bigger. 

Existing arrangement is acceptable for both fishery and crew.   

The prerequisits for the size distribution are changed, relatively more of the catch is bigger 

fish. The trend is increesing number of bigger fish in the total cod catch. 

Market conditions are changed. Economical difficulties are in the main markets for salted 

cod and the demand has decrease which results in lower market price. Price difference 

between  Spain and Portugal has decreased. The SPIG price has decreased and the PORT 

price has increased. Increased cod catch in the Baltic sea has resukted in market 

competition from Norway. 

The catch share payment for cod 4-5 kg or bigger should be constant price pr kg which 

would be in consistence with the market prices of the products. 

By calculating the correlation regulary it can be used as guidance in decission of the catch 

share payment. 
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Þakkir 

Verkefnið er styrkt af Íslenskum saltfiskframleiðendum (ÍSF), og vill ég koma á framfæri 

þökkum til þeirra. Einnig vill ég þakka Matís ohf. fyrir að veita aðstöðu við vinnslu 

verkefnisins. Einnig vill ég þakka Gunnari Stefánssyni fyrir gagnlegar hugmyndir og 

ábendingar um verkefnið.  Einnig vill ég þakka Gunnari Tómassyni hjá Þorbjörn hf. og 

Níels Adolf Guðmundssyni hjá Iceland seafood  international (ISI) fyrir aðgang að gögnum 

og ráðgjöf. Einnig vill ég þakka föður mínum Baldri Jónassyni og Páli Jenssyni fyrir 

aðstoð og ráðgjöf tengdu verkefninu. Að lokum vill ég þakka sérstaklega Sigurjóni Arasyni 

aðalleiðbeinanda fyrir leiðsögn í gegnum verkefnið. 
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1 Inngangur 

Verkefnið er lokaverkefni til MSc. gráðu í fjármálaverkfræði við Háskóla Íslands 2013 og 

er unnið í samstarfi við samtök Íslenskra saltfiskframleiðenda (ÍSF). Þessir aðilar hafa 

áhuga á því að kanna hvernig verðmyndun hráefnis hefur þróast hér á landi því í dag telja 

samtökin að verðið frá Verðlagsstofu skiptaverðs sé ekki rétt endurspeglað vegna breyttra 

markaðsforsenda. 

Í lok níunda áratugarins tók til starfa Verðlagsstofa skiptaverðs með lögum nr.13/1998 og 

lögum nr. 63 23. mars 2007 um breytingar á lögum nr.13/1998. Hlutverk Verðlagsstofu 

skiptaverðs er að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að réttu 

og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna eins og nánar er kveðið á um í lögum. 

Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna hefur það hlutverk að ákveða fiskverð sem nota 

skal við uppgjör á aflahlut áhafna einstakra skipa svo sem nánar er kveðið á um í þessum 

kafla (Verðlagsstofa skiptaverðs(b), 2012).  

Í upphafi þessa kerfis var ákveðið línulegt verð með ákveðinni hallatölu fyrir fisk 0-3 kg 

og aðra hallatölu fyrir fisk 3 kg og stærri, sem svo er endurskoðuð reglulega af 

úrskurðarnefnd. Mynd 1-1 sýnir viðmiðunarverð fyrir slægðan þorsk 1. mars 2012. 

Forsendur sem liggja til grundvallar útreikningum eru ekki aðgengilegar fyrir 

hagsmunaaðila. Fyrrnefndar hallatölur er unnt að reikna út frá ákvörðuðu skiptaverði 

hverju sinni. 

 

Mynd 1-1. Viðmiðunarverð á slægðum þorski í kr/kg þann 1.mars 2012. (Verðlagsstofa 

skiptaverðs(e), 2012). 
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Viðmiðunarverðið er háð kjarasamningi Landssambandi íslenskra útvegsmanna og VM-

Félags vélstjóra og málmtæknimanna. Verðlagsstofa skiptaverðs annast alla nánari 

útreikninga og framsetningu og sker úr hugsanlegum ágreiningi sem upp kann að koma um 

túlkun á efnisatriðum.  

Íslenskir saltfiskframleiðendur hafa fyrst og fremst séð um að vinna allan þann þorsk sem 

er yfir 5-6 kg (Gunnar Tómasson 2012). Verð afurða sem unnar eru úr hráefni 5 kg og yfir 

hefur lækkað á mörkuðum á sama tíma og framboð hefur aukist. Nú er svo komið að verð 

fyrir stærsta saltfiskinn er orðið sambærilegt því sem er fyrir saltfisk sem er unninn úr 

minni fiski. Verðmunur á hráefni í beinum viðskiptum með stóran og smáan saltfisk er hins 

vegar mikill og ekki í samræmi við afurðaverðin. 

Fyrir tíma Verðlagsstofu voru verkföll hjá sjómönnum nokkuð tíð og voru kjarasamningar 

sjómanna yfirleitt lausir, nema þegar þeir voru bundnir af lagaákvæðum. Í janúar 1994 stóð 

verkfall yfir í 12 daga, maí 1995 var verkfall sem stóð yfir í 22 daga og febrúar 1998 stóð 

yfir verkfall í þrjár vikur. Helstu samtök sjómanna fóru í verkfall 16. mars 2004 en 

frestuðu aðgerðum til 1. apríl og verkfall hófst þá á ný. Lög eru sett á verkföll og verkbönn 

16. maí og gerðardómi falið að ákvarða kjör sjómanna. Vinnustöðvunin stóð alls í sjö 

vikur. Helst var deilt um viðskipti með afla og tengsl þeirra við skiptakjör (Helgi 

Bjarnason, 2012). Með tilkomu Verðlagsstofu hefur myndast nokkuð víðtæk sátt um 

skiptaverðið. Rekstarkostnaðaður fiskframleiðenda hefur aukist, tilkoma auðlindagjalds og 

lækkandi afurðaverði á mörkuðum við Miðjarðarhafið, en efnahagsástand í Evrópu hefur 

versnað og ekki síst í löndum við Miðjarðarhafið. Einnig hefur aukið framboð á þorski sem 

norðmenn veiða í Barentshafinu haft áhrif á afurðaverðið bæði til lækkunar og tregðu í 

sölu. 

1.1 Markmið 

Markmið verkefnisins er að greina hvernig staðið er að skiptaverði Verðlagsstofu 

skiptaverðs og hverjar eru forsendur skiptaverðs. Athuga hver eru helstu umhverfisskilyrði 

og hvort og hvernig skilyrðin hafa breyst. Einnig er athugað hvort skiptaverð í beinum 

viðskiptum sé í samræmi við breyttar aðstæður. 

Margir þættir hafa áhrif á verðmyndun hráefnis eins og til dæmis fisktegund, veiðarfæri, 

framboð og eftirspurn eftir hráefni, gæði, frágangur afla, árstími, veiðisvæði, holdafar, 

stærð, aldur, vinnsluleið, afurðaflokkar og rekjanleiki. Farið verður í helstu áhrifavalda á 

verðmyndun hráefnis og fræðin bakvið þá. 

Stillt er upp þremur rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig er staðið að skiptaverði í beinum viðskiptum? 

2. Hverjar eru helstu forsendur og hvernig hafa þær þróast? 

3. Hvernig má bæta ákvörðun um skiptaverð í beinum viðskiptum í samræmi við 

breyttar forsendur? 

Forsendur í sjávarútveginum eru ekki þær sömu og um aldamótin. Breytingar hafa orðið á 

umhverfi greinarinnar á þessum rúmlega 10 árum. Forsendurnar eru breytt stærðardreifing 



3 

afla úr hafi ásamt breyttum aðstæðum á helstu mörkuðum fiskafurða við Miðjarðarhafið. 

Gerð verður grein fyrir þessum breytingum, hverjar þær eru og áhrif á núverandi aðstæður. 

Unnið er að mestu úr frá sögulegum gögnum sem til eru frá fiskvinnslunum sjálfum, 

Verðlagsstofu skiptaverðs, Hagstofu Íslands og Hafrannsóknarstofnun. 

1.2 Takmarkanir og uppbygging skýrslu 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram ákveðnar takmarkanir,  en ákveðið var að takmarka 

verkefnið við þorsk í stað allra bolfisktegunda. Einnig er verkefnið takmarkað við bein 

viðskipti útgerðafyrirtækja við fiskvinnslur. 

Meginmáli verkefnisins er skipt upp í sex meginhluta í þeirri röð sem tilgreind er hér á 

eftir. Í kafla 2 er fjallað um grunn fiskvinnsla með áherslu á saltfiskvinnslu, Kafli 3 fjallar 

um  aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. Kafli 4 fjallar um gagnaúrvinnslu. Í kafla 

5 er greiningin. Í kafla 6 er rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi svarað  

og niðurstöður rannsóknarverkefnisins. Í kafla 7 eru ályktanir og umræða. 
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2 Grundvöllur fiskvinnslu 

2.1 Hráefni 

Við val á hráefni er mikilvægt að fiskurinn sé gallalaus (los, dauðblóðgun, 

geymsluskemmdir, goggstungur, o.fl), því hráefnisgallar koma fram í fullverkuðum 

saltfiski og rýra þannig verðmæti hans. Hráefnisgæði stjórnast einnig af veiðitíma, 

veiðisvæði, veiðarfæri, ætis- og næringarástandi fisksins. Einnig þarf að taka tillit til aldurs 

hráefnisins, dauðastirðnunar (lakari nýting) og meðhöndlun fyrir söltun. Í stuttu máli, besta 

hráefnið gefur bestu afurðina. Í töflu 2-1 eru listaðir helstu áhrifaþættir á hráefnið eftir 

líffræðilegum og náttúrulegum þáttum (Jón Heiðar Ríkharðsson og Rúnar Birgisson, 

1996). 

Tafla 2-1. Skipting áhrifaþátta á hráefnið eftir líffræðilegum og náttúrulegum þáttum. 

  Líffræðilegir þættir     Náttúrulegir þættir   

  Holdastuðull     Árstímasveiflur   

 
Þyngd   

 
Veiðisvæði 

   Lengd     Æti   

 
Kyn   

 
Hitastig sjávar 

   Aldur         

 
Kynþroskastig   

     Dauðastirðnun         

  Los         

2.1.1 Holdafar 

Holdafar þorsks getur verið mjög breytilegt eftir árstíma. Prótein og fita minnkar í 

þorskholdinu seinni hluta vetrar og hlutfall vatns eykst en þessar breytingar ganga yfirleitt 

til baka eftir hrygninguna. Þetta er mun algengara hjá eldri þorski og er hann því oft mjög 

horaður eftir hrygninguna og gefur minna af sér í afurðir. Á mynd 2-1 eru dæmi um 

breytilegt holdafar þorsks. 

 

Mynd 2-1. Dæmi um breytingar í holdafari þorsks. (Brynjólfur Eyjólfsson, 2001). 
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Þorskurinn er í æti eftir hrygningu og byggir upp hold eða allt þar til hann fer að hefja vöxt 

hrogna eða svilja. Mikil orka fer í að þroska kynfærin og gengur þá smá saman á holdið. 

Holdafarsstuðull (C) (Fulton, 1903) er mælikvarði á holdarfar, sem ræðst af lengd og 

þyngd fisks og getur verið mjög breytilegur milli ára. Skilgreiningin á holdafarsstuðlinum 

er hlutfallið milli þyngdar og lengdar í þriðja veldi margfaldað með 100. 

Holdafarsstuðull     
     

      
*100 

Holdafarsstuðullinn er því mælikvarði á lögun fisksins og er gert ráð fyrir því að tveir 

fiskar af misjafnri stærð, en með sama holdafarstuðul, séu eins í laginu. 

Rannsóknir bæði í Noregi og á Íslandi (Jón Heiðar Ríkharðsson, 1996; Brynjólfur 

Eyjólfsson, 2001)  sýna að fengist hefur betri nýting fyrir fisk með hærri holdastuðul, sbr. 

Mynd 2-2. 

 

Mynd 2-2. Samband holdafarsstuðuls (C = 100 * þyngd / lengd
3
) og flakanýtingar. 

(Brynjólfur Eyjólfsson, 2001). 

2.1.2 Dauðastirðnun 

Fljótlega eftir dauða fisks læsast vöðvar hans, orka er ennþá í vöðvum fisksins, en minnkar 

og blóð og súrefni streyma ekki lengur í vöðva. Fiskurinn verður stífur,  og hvort um er að 

ræða nokkrar klukkustundir eða daga fer eftir áhrifaþáttum, sem geta verið þreyta, álag á 

fiskinn, næringarástand og hitastigi eftir dauða. Óflakaður fiskur stirðnar án þess að breyta 

um lögun, beinin halda við og hindra að fiskurinn dragist saman. Flök geta hins vegar styst 

um allt að 30%, ef flakað er fyrir dauðastirðnun sbr. mynd 2-3. Dauðastirðnun helst eins 

lengi og nægileg orka er í vöðvunum, þó mismunandi eftir fisktegundum. Ef dauðastirðnun 

er alltof hröð getur holdið rifnað. Ekkert skemmdarferli er í fiski fyrr en eftir 

dauðastirðnun. Dauðastirðnun gerist einnig í frystingu, hún hefst þó seinna og stendur mun 

lengur yfir. Dauðastirðnun hefur áhrif á nýtingu og gæði í fiskvinnslu.  
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Mynd 2-3 Áhrif dauðastirðnunar á þorsk. 

Árstíðarsveiflur hafa mikil áhrif á ástand holdafars fisks, sem hefur aðallega áhrif á 

vinnslunýtingu. Holdafar getur skipt máli varðandi skurð fisks í afurðir. Þættir sem 

sveiflast til eftir árstíðum eru t.d. vatnsinnihald sem er breytilegt eftir árstímum og aldri 

þorsks eins og sést á mynd 2-4. Los í fiski sveiflast einnig til eftir árstímum, aukið los er 

um eða eftir hrygningu, snemmsumars og einnig þegar fiskur er í miklu æti. Los í fiskholdi 

hefur áhrif á verðmætasköpun í vinnslunni. En los er almenn sundurlausn vöðva, að mestu 

án sýnilegra og ákveðinna sprungna á sérstökum svæðum. Helstu skýringar á losi í ferskum 

fiski er að fiskur hefur almennt lítið af kollagen í vöðvum miðað við kjöt og einnig er lítið 

af því utan um vöðvaþræði. Hann er þessvegna almennt mjög mjúkur í sér og einnig 

mjúkur undir tönn eftir suðu. Los í ferskum þorski er þekkt vandamál í íslenskum 

fiskiðnaði (Jónas Bjarnason og Sigurjón Arason, 1998). 

 

        Mynd 2-4. Vatnsinnihald þorsks í prósentum eftir árstímum. (Love, 1988). 
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2.2 Framleiðsluferli 

Framleiðsluferill við saltfiskframleiðslu og flakavinnslu er sýndur á mynd 2-5. Við 

saltfiskframleiðsluna er fiskurinn slægður, hausaður og flattur. Verkuninni, sprautun, 

pæklun og þurrsöltun er lýst í kafla 2.3. Flakavinnslunni er lýst í 2.2.2. 

Saltfiskframleiðsla:          Flakavinnsla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-5. Framleiðsluferill við saltfiskframleiðslu og flakavinnslu 

2.2.1 Saltfiskframleiðsla 

Framleiðslan skiptist í vinnslu- og verkunarþrep. Hráefnið er bolfiskur, sem er ýmist flattur 

eða flakaður. Breytileiki hráefnis eftir árstímum, s.s. stærð fisks, los, holdastuðull, 

vatnsinnihald og vatnsheldni, eru mikilvægar breytur sem er nauðsynlegt að þekkja til að 

geta fullmótað vinnslu- og verkunarferil saltfisks. Hráefnismeðferð, veiðitækni, 

geymslutækni og aldur hráefnis hefur einnig mikil áhrif á framleiðslu saltfisks og samtímis 

á val verkunarferla.  

2.2.2 Flakavinnsla 

Ferlið við flakavinnslu er rakið á mynd 2-6 ásamt dæmigerðum tölum úr flakavinnslu. 

Byrjað er með 100 kg af slægðum þorsk, þá er hausaður þorskur 70 kg af því og 30 kg eru 

hausar með klumbu. Við flökun er ósnyrt flak 53 kg og hryggur 18 kg. Roðlaust flak með 

beinum 49 kg og roðið 4 kg. Roðlaust flak með þunnildum og án beina 47 kg, beingarður 

og annar afskurður sem nýtanlegur er í marning er 1-2 kg. Að endingu er heilt flak 

roðlaust, beinlaust án þunnilda 43 kg og þunnildin 3 kg. 
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Mynd 2-6 Dæmigerðar tölur úr flakavinnslu. (Sigurjón Arason, 2012). 

2.3 Verkunaraðferðir saltfisks 

Verkunaraðferðir við saltfiskvinnslu hafa þróast á undanförnum árum.  Mynd 2-7 sýnir 

yfirlit yfir helstu verkunaraðferðir. Í dag er mest notast við sprautun, pæklun (1-2 

sólarhringa) og þurrsöltun (12 sólarhringa), og sumar vinnslur nota jafnvel pækilsöltun eða 

pæklun sem forsöltun. Þurrsöltun er mikilvægur þáttur í ferlinu en þar fer fram hin 

eiginlega verkun saltfisk. Einstökum þáttum verkunar er lýst hér á eftir. 

 

Mynd 2-7. Yfirlit yfir helstu verkunaraðferðir. (Sigurjón Arason, 2006). 

Ástæða þess að ferillinn (Sprautun-Pæklun-Stæðusöltun-Geymsla) er valinn er að 

verkunarnýtingin er hæst, en verkunarnýtingin er mismunandi eftir söltunaraðferð sem 

hefur svo áhrif á heildarnýtinguna, sjá kafla 2.4. 
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2.3.1 Stæðusöltun/þurrsöltun 

Fiskurinn er saltaður í opin ker eða stæður með miklu salti, áætlað saltmagn er 600-700 kg 

á hverju tonni af flöttum fiski. Meginmarkmiðið með umsöltuninni er að ljúka saltupptöku 

og vatnstapi og fá meiri verkun í fiskinn (bragð, áferð, stinning holds, þykktarjöfnun). Við 

verkunina leitar vatnið enn frekar út úr fiskinum og saltið inn. Saltinnihald fer upp í um 20-

22 % og vatn minnkar í um 53-58 %. Fiski er staflað í ker og salti er stráð milli laga þannig 

að fiskurinn er umlukinn salti og snertir ekki annan fisk. Kerin eru með götum þannig að 

umframvökvi lekur burtu. Algengt er að láta fiskinn vera í kerum í 10-12 daga. Ef um 

mikið magn er að ræða er oft umstaflað meðan á verkuninni stendur. Þá eru efstu flökin 

sett neðst og svo framvegis. Þetta tryggir jafnari verkun afurða, sem að öðrum kosti myndu 

misverkast vegna mismunandi fargs, þ.e. meiri vökvi lekur úr neðstu flökunum vegna 

pressunar. Hætta er á vansöltunarblettum ef óvarlega er farið við söltun. 

2.3.2 Pækilsöltun 

Fiskurinn er lagður í ílát eða ker og salti dreift ofan á hvert lag, áætlað saltmagn er 300-400 

kg á móti hverju tonni af flöttum fiski. Vegna saltstyrks utan holdsins streymir vökvi úr 

fiskinum og myndar mettaðan saltpækil (24-26 %). Eftir 1-2 daga er pækillinn orðinn það 

mikill að fiskurinn flýtur. Algengt er að pækilsöltun taki 3-5 daga. Þá hefur fiskholdið náð 

um 2/3 af saltmagni fullverkaðs saltfisks.  

2.3.3 Pæklun 

Pæklun er algengasta forsöltunaraðferðin í dag. Við pæklun er fiskurinn lagður í saltpækil 

af ákveðnum styrkleika. Pækillinn er venjulega á bilinu 14-21 % en 18 % er algengasti 

styrkleikinn. Í pækilinn eru stundum sett bætiefni til að bæta vatnsheldni og blæ afurðar og 

samtímis fæst betri gæðaflokkun afurða og einnig betri verkunarnýting. Fullmettaður 

pækill er 26 % í saltstyrk og pæklunartíminn er oftast á bilinu 1-2 sólarhringar. Eftir 

pæklun er saltinnihaldið komið í um 10 % og vatnið niður í um 75 %. Kostir eru jöfn 

saltdreifing vegna þess að hver fiskur er umlukinn pækli. Aðferðin er mildari en 

pækilsöltunin þar sem sjaldan er notaður fullmettaður pækill. Við pæklun á fiski er 

hlutfallið pækill:fiskur notað 1,6:1 (lítrar pækill:kg fiskur). 

2.3.4 Sprautusöltun 

Sprautusöltun er nýleg aðferð til söltunar. Flökum eða flöttum fiski er rennt eftir færibandi 

og er grönnum nálum stungið inn í fiskholdið og pækli af ákveðnum styrkleika er sprautað 

inn í holdið. Hingað til hefur verið algengt að nota frekar mettaðan pækil, 20-24 %. Eftir 

sprautusöltun er fiskurinn pæklaður í saltpækli með 12-22 % saltstyrk í 1-2 daga. 

2.4 Nýting í saltfiskvinnslu 

Við framleiðslu á saltfiski þarf að skipta nýtingarhugtökunum upp í a.m.k. vinnslu-, 

verkunar- og pökkunarnýtingu. Verkunarnýting er þar sem helst er hægt að ná fram 

aukningu í nýtni sem skilar sér svo í betri heildarnýtingu. 
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ƞh = ƞvi · ƞve · ƞp · 100 

 

2.4.1 Heildarnýting 

Heildarnýting er samsett úr vinnslunýtingu, verkunarnýtingu og pökkunarnýtingu. 

     (2 – 1) 

 

ƞh = Heildarnýting 

Ƞvi = Vinnslunýting 

Ƞve = Verkunarnýting 

Ƞp = Pökkunarnýting 

Mynd 2-8 lýsir framleiðsluferli saltfisk þar sem sést hvar nýtingarhugtökin eru skilgreind.  

 

Mynd 2-8 Framleiðsluferill saltfisks þar sem sést hvar nýtingarhugtökin koma inn í ferlið 

(Sigurjón Arason, 2006)  

Heildarnýting nær yfir þyngdarbreytingar frá slægðum fiski allt til pakkaðra lokaafurða og 

fæst með að margfalda vinnslunýtingu, verkunarnýtingu og pökkunarnýtingu. Breytileiki 

hráefnis eftir árstímum getur verið þónokkur og haft áhrif á heildarnýtinguna eins og sést á 

mynd 2-9. Myndin sýnir heildarnýtingu sem margfeldi af vinnslunýtingu og 

verkunarnýtingu (pökkunarnýting ekki tekin með) miða við árstíma frá júní 2002 til apríl 

2005. Ferlar hafa ekki breyst síðan þá, þ.e. nýting er meiri vetrarmánuðina. 

Mynd 2-10 sýnir hvernig þróun á heildarnýtingu hefur verið frá 1970 til 2010. 

Heildarnýting hefur aukist stöðugt. Þekking hefur aukist og notast er við verkunar og 

flutningaferla sem skila betri nýtingu ásamt bættri meðhöndlun hráefnis, stýrðum 

aðstæðum á hita og rakastigi bæði við verkun og geymslu. 
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Mynd 2-9 Heildarnýting ásamt vinnslu og verkunarnýtingu miða við árstíma frá júní 2002 

til apríl 2005. (Erla Pétursdóttir, 2011). 

 

Mynd 2-10. Þróun á heildarnýtingu. (Erla Pétursdóttir, 2011) 

2.4.2 Vinnslunýting 

Vinnslunýting ræðst mest af efniseiginleikum hráefnis og meðferð aflans frá veiðum til 

vinnslu og spilar árstími og holdafar fisksins mikið inn í hver flatningsnýting eða 

flakanýting verður í vinnslunni. 

Vinnslunýting nær yfir þyngdarbreytingu við forvinnslu hráefnis við söltun, þ.e. nýtingu 

við flökun og flatningu fisks. Helstu áhrifaþættir eru árstími og holdafar sem erfitt er að 

hafa áhrif á. 
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           (2 – 2) 

 

Breytileiki hráefnis eftir árstímum getur verið þónokkur og haft áhrif á nýtinguna eins og 

sést á mynd 2-9. Einnig geta veiðisvæði haft áhrif eins og sést á mynd 2-11. Eftirfarandi 

breytur eru helstu áhrifaþættir. 

Stærð fisks hefur áhrif á nýtinguna. Los af völdum náttúrulegra eiginleika. Fisktegundir eru 

misviðkvæmar fyrir losi og aukið los í fiskholdi er oft snemmsumars og um eða eftir 

hrygninguna. Oft er aukið los snemmsumars, svo og ef fiskurinn er í miklu æti, en 

samband milli loss og sýrustigs í fiskholdi. Holdastuðull hefur áhrif. Vatnsinnihald er 

breytilegt eftir árstímum, sjá mynd 2-4. 

Flakanýting er mismunandi háð hafsvæði við Ísland. Mynd 2-11 sýnir flakanýtingu í 

prósentum á tímabilinu desember til febrúar 2001 til 2005 við Íslandsstrendur. 

 

Mynd 2-11. Flakanýting (%) í des – feb. fyrir árin 2001 til 2005. (Sveinn Margeirsson, 

2006 ) 

Nýting véla er að miklu leyti háð hráefninu, holdafari og stærð, einnig hvernig vélin er 

stillt hverju sinni og hvernig raðað er í hana. Nokkur munur er á nýtingu eftir tegund og 

gerð véla. Einnig skiptir miklu máli að stilla vélarnar rétt miðað við aflann því illa stilltar 

vélar gefa lélegri nýtingu. Nýting getur einnig minnkað ef vélarnar eru keyrðar ýmist of 

hægt eða of hratt því þá geta þær rifið holdið í stað þess að skera það. 

Ƞvi = 
Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑙æ𝑔ð𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠
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Við val á tækjabúnaði skiptir mestu máli að velja búnað sem hentar aflanum. Sumar vélar 

eru gerðar fyrir stóran fisk á meðan aðrar henta betur fyrir smáan fisk. Nýting hverrar vélar 

er hæst fyrir ákveðna stærð en lækkar ef hún er notuð fyrir stærri eða minni fisk sbr. Mynd 

2-13. En þar sést munurinn á þremur Baader vélum, 184, 185 og 189. Baader vélar hafa 

verið ráðandi á markaði. 

Tafla 2-2 Tæknilegar upplýsingar Baader véla. (Ljósrit úr Baader handbók,   

ártal óþekkt) 

  Baader 184 Baader 185 Baader 189 

Hámarks nýtni (%) 48 50 45 

Stærð (cm) 40-85 50-100 40-85 

Þyngd (kg) 0,6-4,5 1,0-8,5 0,6-4,5 

Afkastageta(fjöldi/mín) 24-40 24-32 24-34 

Orkunotkun (kW) 10 10 3 

Vatnsnotkun (l/mín) 25 28 15 

 

Þessar þrjár Baader vélar hafa ekki verið framleiddar í yfir 20 ár en eru ennþá í notkun. Til 

eru endurbættar útgáfur af þessum vélum og eru þær orðnar tölvustýrðar. Hjá Agli áður 

Fiskvélar og tæki er til endurbætt útgáfa af upprunalegu Baader 189 en hún heitir F-189-

PLC og er til í tveimur útgáfum, ein fyrir smáan fisk og önnur fyrir stærri fisk. Minni er 

fyrir þorsk frá 0,7 til 3,0 kg og stærri fyrir þorsk sem er 2,0 til 5,5 kg. 

2.4.3 Verkunarnýting 

Verkunarnýting snýr að verkunarferlinu og stýringu í gegnum söltun og verkun 

fiskvöðvans og þurrefnis innihald. Verkunarnýtingin er mest skoðuð því hana er hægt að 

bæta. En einnig er hægt að bæta gæðin s.s. með viðbættum pp-fjölfosfötum, en þau gera 

hann hvítari eða að hafa lægri saltstyrk og gera hann blæfallegri. Svo einnig hráefnisval 

sem skiptir miklu máli, lélegt hráefni er sýnilegt í fullunni vöru (kraminn, blóðgun, 

dauðastirðnun). 

           (2 -3) 

 

Eftirfarandi er verkunarnýting mismunandi söltunaraðferða: 

 Stæðusöltun/þurrsöltun      60-68% nýting 

 Pækilsöltun          65-70% nýting 

 Pæklun           75-80% nýting 

 Sprautusöltun og pæklun    77-85% nýting 

Mesta nýtingin fæst með forsöltun, þ.e. með sprautusöltun og pæklun (bláa línan á mynd 2-

12) og er þessi aðferð notuð í dag, sjá mynd 2-12 sem lýsir hlutfallslegri verkunarnýtingu 

sem fall af pæklunartíma. Aðrar söltunaraðferðir hafa lakari verkunarnýtingu. 

Ƞve= 
Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎ð𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠
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Mynd 2-12 Hlutfallsleg breyting við söltun. (Sigurjón Arason, 2006). 

2.4.4 Pökkunarnýting 

Pökkunarnýting er pökkunarþyngd, lokavigtun í umbúðir (þyngd verkaðs fisks) að 

frádreginni yfirvigt deilt með þyngd verkaðs fisks. Pökkunarnýtingin er í dag 97 % miðuð 

við 3 % yfirvigt. 

           (2 – 4) 

 

 

  

Ƞp = 
𝑃ö𝑘𝑘𝑢𝑛𝑎𝑟 𝑦𝑛𝑔𝑑

Þ𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎ð𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑠
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3 Aðferðafræði 

Aðferðafræði verkefnisins byggir á því að rannsaka þætti sem hafa áhrif á verðmyndun á 

bolfiski. Mynd 3-1 sýnir ferlið sem var fylgt við lausn verkefnisins. 

 

 

 

 

Rannsóknin byggir á gögnum frá Hafrannsóknarstofnun, fiskvinnslufyrirtæki, Hagstofu 

Íslands og Verðlagsráði skiptaverðs. 

Rannsóknin fellst í greiningu á stærðardreifingu og verðbreytingum þorskafla árin 2003 til 

2011. Gögnin eru notuð til að greina hvernig forsendur hafa breyst. Greint er hvernig stærð 

og þyngd hefur breyst og greind er breyting skiptaverðs í beinum viðskiptum og þróun 

afurðaverðs á mörkuðum. Gengisþróunin er einnig skoðuð. 

3.1 Gagnaöflun 

Við gagnaöflun voru gögn fengin frá Verðlagsstofu skiptaverðs, fiskvinnslu, 

Hafrannsóknarstofnun og Hagstofu Íslands sjá mynd 4-2. Einnig voru upplýsingar fengnar 

með samtölum og tölvupóstsamskiptum. Helstu aðilar sem byggt er á upplýsingum frá eru 

listaðir upp í mynd 3-2. 

 

 

Verðlagsstofa skiptaverð 

Haft var samband símleiðis við Gunnar H. Sigurðsson hjá Verðlagsstofu skiptaverðs ásamt 

því að nálgast viðmiðunarverð frá árinu 2003 til og með 2011 á heimasíðu þeirra, 

verdlagsstofa.is.  

Gagnaöflun 

Verðlagsstofa 
skiptaverðs 

Fiskvinnslur 
Hafrannsóknar-

stofnun 
Hagstofa 
Íslands 

Mynd 3-2 Skipting gagnaöflunar. Aðilar sem gögn eru fengin frá. 

Gagnaöflun 
Úrvinnsla 

gagna 
Greining Niðurstöður 

Mynd 3-1 Ferli sem fylgt var við lausn verkefnisins 
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Fiskvinnslur 

Afurðaverð eftir stærðar og gæðaflokkum voru fengin frá fiskvinnslu. Gögnin voru notuð 

til samanburðar við verð í beinum viðskiptum frá Verðlagsstofu skiptaverðs. 

Hafrannsóknarstofnun 

Gögn um stærðardreifingu þorskafla voru unnin úr Ástandsskýrslu 

Hafrannsóknarstofnunar. Notast var við töflu 3.12 í skýrslunni sem sýnir skiptingu 

þorskafla í fjölda eftir aldri á árunum 1955-2011 og töflu 3.1.3 sem sýnir meðalþyngd í 

þorskafla eftir aldri á árunum 1955-2012. Þessi gögn voru notuð til að finna hver 

stærðardreifing þorskafla væri. 

Hagstofa Íslands 

Gögn frá Hagstofu Íslands voru fengin af heimasíðu hennar hagstofa.is. Gögnin sem notast 

var við eru Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum 1979-2011 og Verðmæti útfluttra 

sjávarafurða eftir afurðaflokkum og löndum 1999-2011. Þessi gögn voru notuð til að finna 

útflutningsverðmæti og magn, afurðaflokka og helstu markaðssvæði. 

3.2 Gagnaúrvinnsla 

Í kafla 4 eru gögn frá fyrrnefndum aðilum unnin og sett upp í töflur og gröf í Excel. Gögn 

frá Verðlagsstofu skiptaverðs voru flokkuð í sömu afurðaflokka og hjá fiskvinnslum með 

tilliti til nýtni, hversu mikið hráefni þarf fyrir full unna afurð. Gögn frá fiskvinnslum voru 

flokkuð og sett upp í línurit.  Þannig er fenginn samanburður á verði miðað við 

markaðssvæði og þyngd (þyngdarflokka). Gögn frá Hafrannsóknarstofnun voru notuð til 

að finna stærðardreifingu þorskafla árin 2003 til 2012. Gögn frá Hagstofu Íslands voru 

notuð fyrir markaðsgreininguna.  

3.3 Greining 

Í kafla 5 eru gögnin greind varðandi hvernig er staðið að skiptaverði í beinum viðskiptum, 

hverjar eru breyttar forsendur og hvort skiptaverð í beinum viðskiptum sé í samræmi við 

breyttar aðstæðu. 

3.4 Niðurstöður 

Í kafla 6 eru niðurstöður greiningar, rannsóknarspurningunum svarað og dregnar ályktanir 

varðandi stærðarþróun og breytingar á mörkuðum varðand sölu og hvernig fiskverð hefur 

þróast á mörkuðum. 
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4 Gagnaúrvinnsla 

Í þessum kafla eru gögn frá Verðlagsstofu skiptaverðs flokkuð í sömu afurðaflokka og hjá 

fiskvinnslum með tilliti til nýtni og hversu mikið hráefni þarf fyrir full unna afurð. Gögn 

frá fiskvinnslum eru flokkuð og sett upp í línurit.  Þannig er fenginn samanburður á verði 

miða við markaðssvæði og þyngd (þyngdarflokka). Gögn frá Hafrannsóknarstofnun eru 

notuð til að finna stærðardreifingu þorskafla árin 2003 til 2012. Gögn frá Hagstofu Íslands 

eru notuð við markaðsgreiningu árin 2003 til 2012. 

4.1 Stærðardreifing þorskafla 

Stærðardreifing þorskafla var unnin úr ástandsskýrslu Hafrannsóknarstofnunar. Tekin voru 

gögn um aldur, meðalþyngd og fjölda í hverjum aldursflokk og sett í línurit. 

Stærðardreifing þorskafla í kg árin 2008 til 2012 er sýnd í mynd 4-1 og stærðardreifingin 

árin 2003 til 2007 er sýnd í mynd 4-2. Myndirnar sýna að hlutdeild þyngri fisks í afla hefur 

aukist. 

 

Mynd 4-1 Stærðardreifing þorskafla árin 2008-2012 

 

Mynd 4-2 Stærðardreifing þorskafla árin 2003-2007 
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Mynd 4-3 sýnir stærðardreifingu þorsks frá línuskipum hjá Þorbirni hf. árin 2006-2012. 

Grænt, rautt og blátt í neðri hluta línurits sýnir hlutfall fisks undir 4 kg og fjólublátt, 

ljósblátt og appelsínugult í efri hluta línurits sýnir hlutfall fisks yfir 4 kg. Fiskur 4 kg og 

yfir er um 30 % aflans 2006 til 2008 en hefur vaxið í að vera um 39 % aflans 2010, um 50 

% aflans árið 2011 og um 69 % aflans 2012. Þessu ber saman við mynd 4-1 að hlutdeild 

þyngri fisks í afla hefur aukist. 

 

Mynd 4-3 Stærðardreifing þorsks línuskipa hjá Þorbirni hf árin 2006-2012 (Sigurjón 

Arason, 2012) 

Stærðardreifing þorskafla hefur þróast undanfarinn ár í að hlutfallslega meira er veitt af 

stærri fiski. Kúrfur hafa hliðrast töluvert, sem sýnir að mun meira er veitt af 5 kg fiski og 

stærri (þyngri). Íslenskir saltfiskframleiðendur hafa fyrst og fremst séð um að vinna allt 

það hráefni sem er yfir 5 kg og jafnframt því hafa afurðir sem unnar eru úr 5 kg hráefni og 

stærri lækkað mikið í verði á mörkuðum á sama tíma og framboð hefur aukist mikið. 

4.2 Útflutningsverðmæti og markaðir 

Gögn frá Hagstofu Íslands eru notuð til að gera grein fyrir útflutningsverðmætum og 

hverjir eru helstu markaðir. Í kafla 4.2 er gerð grein fyrir skiptingu eftir afurðaflokkum og 

hverjir eru helstu markaðir fyrir þorskafurði. 

Markaðir fyrir þorskafurðir eru skoðaðir fyrir tímabilið 2003 til 2011, en þorskur er 

verðmætasta fisktegundin með um 33 % af heildarútflutningsverðmæti sjávarafurða.  

Sundurliðuðu ferli markaðsgreiningarinnar er lýst á mynd 4-4.  
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Mynd 4-4. Markaðsgreining þorskafurða, sundurliðað ferli 

4.2.1 Útflutningsverðmæti og magn 

Heildar útflutningsverðmæti þorskafurða hefur farið vaxandi frá árinu 2008 í kjölfar 

veikingu krónunnar. 

Heildarútflutt árlegt magn á árunum 2003 til 2011 er breytilegt, minnst rúmlega 83 þúsund 

tonn árið 2008 og mest tæplega 124 þúsund tonn árið 2004. Útflutningsverðmæti hefur 

verið frá minnst um 42 milljarðar kr. árið 2005 til um 77 milljarðar kr. árið 2011, sjá töflu 

4-1 og mynd 4-5.  

Tafla 4-1. Heildar útflutningsverðmæti (FOB) þorskafurða í milljörðum króna ásamt 

útfluttu magni í þúsundum tonna 2003-2011. (Hagstofa Íslands,2012). 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FOB(ma.kr.) 43,91 48,04 41,97 47,91 49,43 59,52 75,53 72,29 77,16 

Magn(þús.tonn) 112,70 123,87 113,93 109,25 100,38 88,26 109,47 95,40 94,75 

 

Hráefni 

•Verðmæti 

•Magn 

•Útflutningur 

Vinnsla 

•Afurðir 

•Ferskt 

•Fryst 

•Söltun 

•Annað 

Sala 

•Markaðir 

•Bretland 

•Spánn 

•Frakkland 

•Portúgal 

•Belgía 

•Holland 

•Nígería 

•Bandaríkin 

•Ítalía 

•Grikkland 

•Önnur lönd 
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Mynd 4-5. Útflutningsverðmæti (FOB) þorskafurða í milljörðum króna ásamt útfluttu 

magni í þúsundum tonna 2003-2011. (Hagstofa Íslands, 2012). 

 

4.2.2 Afurðaflokkar 

Gerður er greinamunur á fjórum afurðaflokkum, ferskt, fryst, söltun og annað sjá töflu 4-2. 

           Tafla 4-2 Skipting í afurðaflokka 

Ferskt Söltun 

Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur Þurrkaður saltfiskur 

Ný, kæld eða ísvarin fiskflök Blautverkaður saltfiskur 

Annað ferskt kælt sjávarfang Saltfiskflök, bitar o.fl. 

  Söltuð hrogn 

  Fryst Annað 

Sjófrystur heill fiskur Skreið 

Sjófryst, blokkfryst flök Þurrkaðir hausar 

Sjófryst flök Annar hertur, þurrkaður saltaður fiskur 

Heilfrystur fiskur ót.a. Lýsi 

Landfryst, blokkfryst flök 

 Landfryst flök ót.a.   

Fiskmarningur, frystur 

 Fryst hrogn   

Annað fryst sjávarfang   
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Tafla 4-3 og mynd 4-6 sýna útflutningsverðmæti afurðaflokka þorskafla í milljörðum 

króna, og tafla 4-4 sýnir hlutfallslega skiptingu afurðaflokka af heildar útflutningsverðmæti 

þorskafla og útflutningsverðmæti eftir afurðaflokkum í þúsund milljörðum króna árin 

2003-2011. 

Tafla 4-3. Útflutningsverðmæti afurðaflokka þorskafla í milljörðum króna 2003-2011 

(Hagstofa Íslands, 2012) 

 

Tafla 4-4. Hlutfallsleg skipting afurðaflokka af heildar útflutningsverðmæti þorskafla 

2003-2011 (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

Mynd 4-6. Útflutningsverðmæti eftir afurðaflokkum í milljörðum króna árin 2003-2011 

(Hagstofa Íslands, 2012) 

Tafla 4-5 og mynd 4-7 sýna útflutt magn í hverjum afurðaflokki þorskafla í þúsund 

tonnum, og tafla 4-6 sýnir hlutfallslega skiptingu afurðaflokka þorskafla og útflutt magn af 

þorski eftir afurðaflokkum í þúsund tonnum árin 2003-2011.  

Hlutdeild söltunar var 34 til 35 % árin 2003 til 2007. Árið 2008 minnkaði hlutdeild 

söltunar í 31% og er 29% árin 2009 til 2011. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ferskt 6,5 9,2 8,7 10,8 9,8 12,8 19,1 19,1 21,3

Fryst 17,5 17,5 14,8 17,2 18,8 22,0 25,8 27,6 27,9

Söltun 17,3 18,4 16,0 17,2 18,3 20,7 22,8 20,6 22,1

Annað 2,6 2,9 2,5 2,7 2,5 3,9 7,8 5,0 5,8

Samtalls 43,9 48,0 42,0 47,9 49,4 59,5 75,5 72,3 77,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ferskt 15% 19% 21% 23% 20% 22% 25% 26% 28%

Fryst 40% 37% 35% 36% 38% 37% 34% 38% 36%

Söltun 39% 38% 38% 36% 37% 35% 30% 29% 29%

Annað 6% 6% 6% 6% 5% 7% 10% 7% 7%

Samtalls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tafla 4-5. Útflutt magn afurðaflokka af þorskafla í þús. tonn 2003-2011 (Hagstofa Íslands, 

2012)

 

Tafla 4-6. Hlutfallsleg skipting afurðaflokka þorskafla 2003-2011 (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

Mynd 4-7. Útflutt magn af þorski eftir afurðaflokkum í þús. tonn árin 2003 til 2011 

(Hagstofa Íslands, 2012) 

Tafla 4-7 og mynd 4-8 sýna hvernig  útflutningsverð í kr/kg hefur þróast frá 2003 til 2011. 

Ferskar afurðir hafa verið á hraðri uppleið, en frystar og saltaðar afurðir  hafa hækkað 

lítillega árin 2008 til 2011. 

Útflutningsverð á söltuðum afurðum var 400 - 450 kr/kg árin 2003 til 2006, hækkaði í um 

500 kr/kg árið 2007 og hefur verið á bilinu 750 – 800 kr/kg árin 2008 til 2011. 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ferskt 14,5 20,5 19,5 19,6 16,2 17,2 22,6 17,5 17,5

Fryst 45,6 47,3 41,5 40,2 38,1 31,9 40,1 39,8 38,4

Söltun 38,2 41,0 39,9 36,6 34,3 27,5 31,3 27,6 27,3

Annað 14,5 15,2 13,1 12,8 11,9 11,6 15,5 10,5 11,6

Samtalls 112,7 123,9 113,9 109,2 100,4 88,3 109,5 95,4 94,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ferskt 13% 17% 17% 18% 16% 19% 21% 18% 18%

Fryst 40% 38% 36% 37% 38% 36% 37% 42% 40%

Söltun 34% 33% 35% 34% 34% 31% 29% 29% 29%

Annað 13% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 11% 12%

Samtalls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tafla 4-7 Útflutningsverð kr/kg eftir afurðaflokkum (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

 

Mynd 4-8 Útflutningsverð kr/kg eftir afurðaflokkum (Hagstofa Íslands, 2012) 

4.2.3 Markaðssvæði 

Stærstu markaðir fyrir íslenska þorskafurð eru Bretland, Spánn, Frakkland og Portúgal. 

Bretland er stærst með 25,1 % hlutdeild árið 2011, Spánn með 19,5 %, Frakkland 12,9 % 

og Portúgal með 10,4 % hlutdeild, sjá töflu 4-8. 

Tafla 4-8. Stærstu markaðir fyrir íslenska þorskafurðir 2011 (Hagstofa Íslands, 2012) 

Lönd ISK (milljarðar) Hlutdeild 

Bretland 19,3 25,1 % 
Spánn 15,1 19,5 % 

Frakkland 10,0 12,9 % 
Portúgal 8,0 10,4 % 

Belgía 5,6 7,2 % 

Holland 5,6 7,2 % 
Nígería 5,0 6,5 % 

Bandaríkin 2,9 3,8 % 
Ítalía 1,7 2,2 % 

Grikkland 0,7 0,9 % 
Önnur lönd 3,3 4,3 % 

Samtals 77,2 100,0 % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ferskt 447 448 446 550 607 747 848 1086 1221

Fryst 384 371 357 428 495 691 644 692 727

Söltun 454 449 401 470 533 751 727 748 810

Annað 181 193 188 211 211 340 503 481 501
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Myndir 4-9 og mynd 4-10 sýna hlutdeild útflutningsverðmætis í milljörðum króna og 

hlutfallslegt útflutningsverðmæti eftir löndum árin 2003 til 2011. Bretland hefur stærsta 

hlutdeild, síðan Spánn. Holland er alþjóðleg umskipunarstöð, en ekki liggja fyrir 

upplýsingar um hvert fiskurinn fer þaðan.  

Mynd 4-9. Hlutdeild útflutningsverðmætis í milljörðum króna eftir löndum árin 2003-2011 

(Hagstofa Íslands, 2012) 

 

Mynd 4-10. Hlutfallslegt útflutningsverðmæti eftir löndum árin 2003-2011 (Hagstofa 

Íslands, 2012) 

Mynd 4-11 sýnir svo hlutdeild afurðaflokka eftir löndum. Hlutdeild Bretlands fellst að 

mest leyti í ferskum og frystum fiski. Hlutdeild Frakklands fellst mest í ferskum fiski. 

Saltaður fiskur fer að mestu leyti á Spánar og Portugalsmarkað. 
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Mynd 4-11. Hlutdeild afurðaflokka eftir löndum (Hagstofa Íslands, 2012) 

4.2.4 Saltfisksafurðir 

Þegar skipting saltfisks eftir útflutningsverðmæti er skoðuð, á blautverkaður saltfiskur 

stærstu hlutdeildina eða 70 %, næst eru saltfiskflök og bitar með 24 % hlutdeild, þurrkaður 

saltfiskur 5 % og söltuð hrogn 1 %, sjá mynd 4-12. 

 

 Mynd 4-12. Hlutfallsleg skipting útflutningsverðmætis saltfisksafurða (Hagstofa Íslands, 

2012) 

Helstu markaðssvæði fyrir saltfisk eru Portúgal, Spánn, Ítalía, Grikkland. Stærsti hlutinn er 

blautverkaður og fer á Portúgalsmarkað eða 50 %. Saltfiskflök og bitar fara aðallega til 

Spánar eða 90 %. Þurkaður saltfiskur fer aðallega til Nígeríu en það ræðst af því að 

þurrkaðir hausar eru seldir þangað á háu verði. 
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Portúgal er stærsti markaðurinn fyrir blautverkaðan saltfisk með um 50 % hlutdeild, og 

Spánn er með 21 % hlutdeild og Ítalía, Grikkland og önnur lönd með minna. Mynd 4-13 

sýnir hlutfallslega skiptingu markaða fyrir blautverkaðan saltfisk. 

 

Mynd 4-13. Helstu markaðir fyrir blautverkaðan saltfisk (Hagstofa Íslands, 2012) 

Spánn er langstærsti markaðurinn fyrir saltfiskflök, bita og fleira með um 90 % hlutdeild af 

útflutningsverðmæti saltfiskflaka, bita. Aðrir markaðir eru samtals 10 %, sjá mynd 4-14. 

 

   Mynd 4-14. Helstu markaðir fyrir saltfiskflök, bita o.fl. (Hagstofa Íslands, 2012) 

 

4.2.5 Gengi og vísitölur 

Gögnin eru gengi krónu í evru fyrir sama tímabil og gögnin hér að ofan og tekin á sömu 

tímapunktum og markaðsverðin. Mynd 4-15 hér að neðan sýnir tímaröð fyrir gengi krónu í 

evru fyrir tímabilið janúar 2003 til mars 2012.  
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Mynd 4-15 Gengisþróun krónu í EUR janúar 2003 til mars 2012 (Seðlabanki Íslands, 

2012) 

Verðvísitala á söltuðum þorski hækkaði um 1,9 % milli mánaða janúar til febrúar 2012 og 

hefur hækkað um 5,7 % á tímabilinu febrúar 2011 til febrúar 2012 samanber mynd 4-16. 

 

Mynd 4-16 Verðvísitala fyrir saltaðar þorsk afurðir frá janúar 2006 til júlí 2012 (Hagstofa 

Íslands, 2012) 

 

4.3 Afurðarverð 

Þorskafurðaverð árin 2001 til 2011 eru fengin frá fiskvinnslufyrirtækjum. Gögn um 

afurðaverð eru af mismunandi markaðssvæðum. 

Við pökkun eru saltaðar afurðir flokkaðir eftir stærð og gæðaflokki (PORT/SPIG). PORT 

stendur fyrir að afurð fer á markað í Portúgal og SPIG að afurð fer til Spánar, Ítalíu og 
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Grikklands. Ásýnd eða litarháttur fisksins er mikilvægasta breytan við gæðaflokkunina. 

Meiri kröfur eru gerðar til SPIG fisks, hann á að vera hvítari og þéttari en PORT fiskur. 

Innann SPIG flokksins eru tveir gæðaflokkar, I og II: 

 SPIG I: Flök skulu vera þétt með ljósu yfirbragði en enga galla (PORT AB má hafa 

minniháttar galla og örlítið dekkri lit). 

 SPIG II: Flök eru svipuð og í SPIG I, fyrir utan að minniháttar gallar eru leyfðir. 

Þrír gæðaflokkar eru fyrir PORT fisk, AB og CD. 

 PORT AB: Flök af gæðaflokk A og B pakkað saman. Hámarkshlutfall af B flökum 

er 50 %. Þar sem flök A eru ljós yfirbragðs, þétt og án blóðbletta. Flök B eru ekki 

af gæðaflokki A vegna smá galla, litur er dekkri, þéttleiki minni ásamt meira losi. 

 PORT CD: Flökum af gæðaflokk C og D er pakkað saman. Flök í flokk C hafa 

gæðagalla, eins og los eða sjáanlega galla í fiskholdinu úr vinnslu, litur er of dökkur 

fyrir gæðaflokk B. Flök í flokk D eru af lægri gæðum en C vegna þess að los er 

meira eða aðrir sjáanlegir gallar. 

Þyngdarflokkarnir skiptast í 4/5, 5/8, 8/12, 12/17, 17/27, 27/40 og 40/upp, sjá töflu 4-9. þar 

sem þyngdarsvið hvers flokks er sýnt. 

       Tafla 4-9 Þyngdarflokkar 

 

Gögn um þorskafurðaverð eru fengin frá fiskvinnslu. Unnið er með gögn frá árunum 2001 

til 2011. Þau eru sett upp í töflur 4-11 til 4-15 og línurit í myndir 4-17 til 4-21. 

Meðalársgengi í EUR 2001 til 2011 er fengið frá Seðlabanka Íslands og sett upp í töflu 4-

10 og notað við útreikning á afurðaverði. 

Tafla 4-10 Meðalársgengi 2001 til 2011 í EUR (Seðlabanki Íslands, 2012) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EUR 87,61 86,43 85,41 87,50 79,02 80,90 90,56 132,84 171,01 161,68 158,64 

 

 

Þyngdarflokkur Kg

40/upp 4 kg og stærri

27/40 2,7 - 4,0 kg

17/27 1,7 - 2,7 kg

12/17 1,2 - 1,7 kg

8/12 0,8 - 1,2 kg

5/8 0,5 - 0,8 kg

4/5 0,4 - 0,5 kg
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4.3.1 Þróun afurðaverðs  SPIG 

Þróun verðs í kr/kg fyrir SPIG 1 og SPIG 2 árin 2001 til 2011 sést á töflu 4-11 og mynd 4-

17. Stökkið frá 2007 til 2008 skýrist að mestu af veikingu krónunnar í kjölfar hrunsins í 

október 2008. Hins vegar hefur afurðaverð verið að lækka í evrum síðan 2008 og gerir enn. 

Veiking krónunnar heldur ekki afurðaverðinu uppi lengur. 

Verðmunur þyngdarflokka innann gæðaflokkanna SPIG 1 og SPIG 2 hefur minnkað síðan 

2010 hvað varðar þyngdarflokka 0,8 – 1,2 og stærri, þ.e. fiskur um 1 kg og stærri. 

Verðmunurinn á milli gæðaflokkanna SPIG 1 og SPIG 2 hefur einnig minnkað þar sem 

m.a. efnahagsástandið beinir fiskkaupum að ódýrari fiskinum fyrst þannig að verðbilið 

minnkar. 

Tafla 4-11 Afurðaverð SPIG 1 saltfisks í kr/kg árin 2001 til 2011 

 

 

Mynd 4-17 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir SPIG 1 árin 2001 til 2011 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40/upp 762,54 681,34 649,49 654,04 626,87 663,38 778,84 1211,03 1158,36 1208,68 949,46

27/40 678,14 615,30 566,88 568,73 529,68 558,21 668,66 1059,59 1014,31 1066,29 868,55

17/27 566,96 517,89 477,69 463,96 429,32 522,61 619,45 952,00 920,17 948,72 840,79

 12/17 477,99 475,11 460,49 464,83 422,74 481,36 579,61 923,66 864,84 903,68 840,79

 8/12 435,15 429,99 430,47 446,24 405,62 453,04 561,49 898,86 778,41 876,78 815,41

 5/8 385,51 358,78 355,43 373,61 345,04 404,50 495,08 770,45 643,45 734,03 624,25

 4/5 249,70 246,33 239,76 244,99 221,25 226,52 253,58 371,94 384,05 273,51 268,37
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Tafla 4-12 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir SPIG 2 árin 2001 til 2011 

 

 

 

Mynd 4-18 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir SPIG 2 árin 2001 til 2011 

 

4.3.2 Þróun afurðaverðs PORT 

Þróun afurðaverðs í kr/kg fyrir gæðaflokka PORT AB og PORT CD árin 2001 til 2011 sést 

á myndum 4-19 til 4-20 (tafla 4-13 til 4-14). Gæðaflokkur CD er töluvert lægri í krónum 

talið en gæðaflokkur AB. Verðhækkun frá 2007 til 2008 skýrist að mestu af veikingu 

krónunnar í kjölfar hrunsins í október 2008, sjá mynd 4-15 í kafla 4.2.5. Verðmunur 

þyngdarflokka hefur minnkað síðan 2010. 

Verðmunur milli gæðaflokka PORT er að minnka á sama hátt og milli gæðaflokka SPIG. 

Tafla 4-13 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir PORT AB árin 2001 til 2011 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40/upp 740,15 648,06 618,86 631,08 564,97 606,75 733,56 1163,21 1072,76 1119,53 935,98

27/40 655,75 582,54 532,48 534,83 485,95 515,74 633,94 1022,84 945,45 953,11 828,89

17/27 544,28 486,17 435,84 421,74 384,55 471,24 585,04 906,39 871,64 880,47 802,72

 12/17 462,80 449,70 417,42 416,71 383,23 436,86 548,81 875,39 806,62 857,60 801,13

 8/12 417,63 404,15 397,16 410,36 374,01 414,21 535,83 859,01 717,77 846,40 775,75

 5/8 359,22 332,07 327,73 353,27 363,48 364,05 463,38 748,31 597,46 709,78 609,18

 4/5 232,18 229,04 226,34 231,87 209,39 214,39 239,99 352,02 363,48 258,86 253,99
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40/upp 695,95 637,00 605,44 632,17 576,82 612,82 757,71 1025,06 948,08 838,43 935,98

27/40 603,08 543,39 514,66 535,48 468,83 523,83 676,21 912,15 801,48 718,33 789,23

17/27 520,82 452,38 414,12 427,64 387,18 449,00 594,70 788,16 643,18 563,58 723,40

 12/17 437,98 401,21 365,07 360,49 322,65 384,28 507,15 721,75 521,93 475,81 693,26

 8/12 358,34 347,19 333,59 340,37 295,79 341,80 425,65 646,47 463,74 436,54 661,53

 5/8 327,68 313,05 296,74 302,74 266,55 291,24 326,03 509,21 416,35 383,42 546,51
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Mynd 4-19 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir PORT AB árin 2001 til 2011 

Tafla 4-14 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir PORT CD árin 2001 til 2011 

 

 

Mynd 4-20 Afurðaverð saltfisks í kr/kg fyrir PORT CD árin 2001 til 2011 

Afurðaverð fyrir saltfisk til Spánar, Ítalíu og Grikklands (SPIG) er hærra en til Portúgals 

(PORT) samanber myndir 4-19 til 4-20 hér á undan.  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

40/ upp 593,25 500,44 462,32 472,81 430,90 490,25 557,87 841,85 771,89 697,56 665,49

27/40 515,08 430,69 393,01 400,41 350,04 419,06 540,96 748,87 652,20 594,96 617,11

17/27 444,40 360,24 316,51 319,48 291,31 381,65 502,93 660,20 524,99 458,50 601,25

 12/17 371,88 322,47 283,44 270,37 240,47 326,63 429,03 604,05 425,35 393,08 587,76

 8/12 304,90 294,47 268,10 257,95 228,09 290,53 360,26 540,60 378,55 369,25 560,00

 5/8 290,88 276,67 242,99 236,13 221,77 247,55 276,04 426,14 341,34 331,89 475,13
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SPIG er með 17,5 % hlutdeild af heildarútflutningsverðmæti þorsks en PORT er með 10,4 

% hlutdeild af heildarútflutningsverðmæti þorsks samanber töflu 4-8 í kafla 4.2.3. 

Til SPIG fara saltaðar og frystar þorskafurðir en til PORT fara nær eingöngu saltaðar 

afurðir samanber mynd 4-11 í kafla 4.2.3. 

 

4.4 Skiptaverð 

Tafla 4-15 og mynd 4-21 sýna skiptaverð hjá Verðlagsstofu skiptaverðs (verdlagsstofa.is) 

árin 2003-2012. Gögnin eru unnin í sömu flokka og saltfiskvinnslur notast við og er miðað 

við nýtnina 0,433 á fiski, sem er 3,0 kg og minni, og nýtnina 0,413 á fiski yfir 3,0 kg. 

Pökkunarnýtingin er ekki innifalin. Ef tekið er tillit til pökkunarnýtni fæst nýtni 0,42 á fiski 

að 3 kg og nýtni 0,40 á fiski yfir 3 kg samanber jöfnu (2-1). 

Nýtni að 3 kg ƞh = 0,53 · 0,82 · 0,97 · 100 = 42% 

Nýtni yfir 3 kg ƞh = 0,53 · 0,78 · 0,97 · 100 = 40% 

Tafla 4-15 Skiptaverð í kr/kg  fyrir þorsk árin 2003-2012 

 

 

Mynd 4-21 Skiptaverð í kr/kg fyrir þorsk 2003-2012 

 

Stærðarflokkur 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40/upp 217,50 215,28 193,29 224,89 299,00 365,84 311,48 415,75 419,87 382,60

27/40 178,85 177,02 158,94 184,93 245,87 300,83 256,13 341,88 345,26 314,61

17/27 150,83 149,29 134,04 155,95 207,35 253,70 216,00 288,31 291,17 265,32

 12/17 132,76 131,40 117,98 137,27 182,51 223,31 190,12 253,77 256,29 233,54

 8/12 117,40 116,20 104,33 121,39 161,39 197,47 168,12 224,41 226,63 206,52

 5/8 103,49 102,43 91,97 107,00 142,26 174,07 148,20 197,81 199,77 182,04

 4/5 94,19 93,22 83,70 97,38 129,48 158,42 134,88 180,04 181,82 165,68
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4.5 Samfylgni milli gagna 

Skoðuð er samfylgni afurðaverðs og skiptaverðs, en samfylgnin segir til hversu vel verðin 

fylgjast að. Samfylgnin er gildi á milli 0 og 1. Ef engin tengsl væru á milli verðanna væri 

gildið 0 eða mjög lágt. Þegar tengslin verða meiri þá hækkar samfylgnin og ef samfylgnin 

væri fullkomin þá væri gildið 1. Því hærra sem gildið er því meiri samfylgni. 

               
∑     ̅     ̅  

   

√∑     ̅   ∑     ̅   
   

 
   

     (4 – 1) 

Þar sem x er skiptaverð fengið úr töflu 4-16 og y er afurðaverð fengið úr töflum 4-11 til 4-

14. Fylgni afurðaverðs á mörkuðum við skiptaverð Verðlagsstofu fyrir árin 2003 til 2011 

sést í töflu 4-16 fyrir SPIG og í töflu 4-17 fyrir PORT. 

Samfylgni milli skiptaverðs og afurðaverðs til Spánar, Ítalíu og Grikklands (SPIG) er á 

bilinu 0,84 til 0,95 fyrir alla flokkana að undanskyldnum minnsta flokknum 4/5, en þar er 

hún 0,5. Fylgnin er mest fyrir fisk 0,5 kg til 2,7 kg en minnkar fyrir fisk yfir 2,7 kg. 

    Tafla 4-16.  Fylgni afurðaverðs við skiptaverð SPIG 

SPIG 1 
  

SPIG 2 
   Fylgni 

 
  Fylgni 

40/upp 0,84 
 

40/upp 0,86 

27/40 0,86 
 

27/40 0,86 

17/27 0,90 
 

17/27 0,90 

 12/17 0,92 
 

 12/17 0,93 

 8/12 0,94 
 

 8/12 0,95 

 5/8 0,91 
 

 5/8 0,91 

 4/5 0,50 
 

 4/5 0,50 

 

Samfylgni milli skiptaverðs og afurðaverðs til Portúgal (PORT) er á bilinu 0,80 til 0,88 

fyrir alla stærðarflokkana. 

               Tafla 4-17. Fylgni afurðaverðs við skiptaverð PORT 

  Port AB     Port CD   

    Fylgni     Fylgni 

  40/upp 0,85   40/upp 0,80 

  27/40 0,84   27/40 0,84 

  17/27 0,83   17/27 0,83 

   12/17 0,83    12/17 0,84 

   8/12 0,84    8/12 0,86 

   5/8 0,85    5/8 0,88 

 

Dæmi: Fylgni fyrir stærðarflokk 27/40 í SPIG 1 árin 2003 til 2011 er reiknuð. Skiptaverð x 

er í töflu 4-16, röð 27/40 (178,85/177,02/......../341,88/345,26), meðalgildi er  ̅        . 
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Afurðaverð y er í töflu 4-11, röð 27/40 (566,68/568,73/...../1066,29/868,55), meðalgildi er 

766,74. Innsett í formúlu (4-1) gefur fylgni 0,86. CORREL fallið í Excel gefur sömu 

niðurstöðu. 

Samfylgni afurðaverðs og skiptaverðs PORT gæðaflokkanna AB og CD er 0,80-0,88. 

Samfylgni SPIG er aftur á móti betri fyrir milliflokkana. Samfylgni afurðaverðs og 

skiptaverðs fyrir fisk 2,7 kg og stærri (stærðarflokka 27/40 og 40/upp) í flokkum PORT 

AB og CD og SPIG 1 og 2 er svipuð, 0,84 til 0,86. Samfylgni afurðaverðs og skiptaverðs 

fyrir fisk 0,5 kg t.o.m. 2,7 kg er aftur á móti betri fyrir SPIG flokkana.  Þetta skýrist af að 

verðmunur PORT og SPIG hefur minnkað.  
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5 Greining 

Í innganginum eru rannsóknarspurningar settar fram. Í þessum kafla eru spurningarnar 

greindar. 

5.1 Skiptaverð í beinum viðskiptum í dag 

Margir aðilar koma að ákvörðun skiptaverðs. Áhrifavaldar á skiptaverð eru sýndir á mynd 

5-1. Úrskurðarnefnd ákveður skiptaverð og Verðlagsstofa skiptaverðs er eftirlitsaðili 

jafnframt því að safna upplýsingum frá markaði og opinberum gögnum. Stjórnvöld geta 

með óbeinum hætti haft áhrif á verð með kvótabreytingum, ásamt því að formaður 

úrskurðarnefndar er skipaður af ráðherra.  

 

Mynd 5-1. Áhrifavaldar á skiptaverð, núverandi staða 

Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna hefur það hlutverk að ákveða fiskverð sem nota 

skal við uppgjör á aflahlut áhafna einstakra skipa. Úrskurðarnefnd hittist mánaðarlega og 

tekur ákvörðun um skiptaverð sem getur verið til hækkunar, lækkunar eða óbreytt verð 
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Eftirtaldir aðilar eiga menn í úrskurðarnefnd: (Verðlagsstofa skiptaverðs(c), 2012) 

 Farmanna- og fiskimannasamband Íslands www.mar.is/ffsi 1 

 Sjómannasamband Íslands www.ssi.is            1 

 Félag vélstjóra og málmtæknimanna www.vm.is           1  

 Landssamband í slenskra útvegsmanna www.LIU.is     3 

 Landssamband smábátaeigenda www.smabatar.is   1 

 Ráðherra skipar formann                       1 

Verðlagsstofa skiptaverðs er opinber eftirlitsaðili og starfar samkvæmt lögum nr. 13/1998. 

Stofnunin skal fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut sjómanna og stuðla að því að 

það sé rétt og eðlilegt. 

Eftirlitshlutverk Verðlagsstofu er að meginstefnu þríþætt. (Verðlagsstofa skiptaverðs(b), 

2012) 

 Í fyrsta lagi er stofnuninni skylt að afla ítarlegra gagna um fiskverð og skal hún 

reglulega birta upplýsingar um fiskverð þannig að þær gagnist útvegsmönnum, 

sjómönnum og fiskkaupendum sem best. 

 Í annan stað getur stofnunin tekið mál upp að eigin frumkvæði, hvort sem er eftir 

ábendingum eða eftir eigin skoðun. 

 Loks skal stofnunin gera svokallaðar úrtakskannanir. Til að fylgjast með því að við 

uppgjör á aflahlut áhafna sé lagt til grundvallar söluverðmæti afla getur stofnunin 

annað hvort beitt úrtakskönnun eða skoðað einstakt mál fyrir sig. 

Aðilar sem hafa aðgang að áliti Verðlagsstofu: (Verðlagsstofa skiptaverðs(c), 2012) 

 Farmanna- og fiskimannasambands Íslands 

 Sjómannasambands Íslands 

 Vélstjórafélags Íslands 

 Landssambands í slenskra útvegsmanna 

 

5.1.1 Kjarasamningar 

Samkvæmt kjarasamningi milli Landssambands íslenskra útvegsmanna og 

Sjómannasambands Íslands frá 1. janúar 2009, grein 1.28.4 um markmið um fiskverð skal 

miða við það markmið á gildistíma samningsins að meðalverð á neðangreindum tegundum 

í beinum viðskiptum nálgist vegið meðaltal markaðar og beinnar sölu þannig að hlutfall 

verðs í beinni sölu, af vegnu meðalverði í beinni sölu og vegnu meðalverði á markaði, 

Og 1 

sameiginlega 

 
Alls 9 

manns 

http://www.mar.is/ffsi
http://www.ssi.is/
http://www.vm.is/
http://www.liu.is/
http://www.smabatar.is/
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verði ekki lægra á viðmiðunartímanum en þau hlutföll sem skilgreind eru hér að neðan. 

Verðlagsstofa skiptaverðs skal setja fram lýsingu á sambandi milli þyngdar á fiski og verðs 

á hvert kíló. Í þessu sambandi skal Verðlagsstofa setja fram lýsingu á a.m.k. slægðum og 

óslægðum þorski, slægðri og óslægðri ýsu og karfa. Skal þetta samband þyngdar og verðs 

haft til hliðsjónar til að ná þeim samningsmarkmiðum sem lýst er hér á eftir. Skal vegið 

meðalverð í beinum viðskiptum á undangengnu 12 mánaða tímabili, sem hlutfall af vegnu 

meðalverði í beinum viðskiptum og verði á innlendu fiskmörkuðunum að frádregnum 5 % 

sölukostnaði ekki vera lægra en 95,4% fyrir slægðan þorsk og 94,4% fyrir óslægðan þorsk. 

Verðlagsstofa skiptaverðs annast alla nánari útreikninga og framsetningu og sker úr 

hugsanlegum ágreiningi sem upp kann að koma um túlkun á efnisatriðum. 

Landssamband íslenskra útvegsmanna skal með þátttöku sinni í úrskurðarnefnd, samkvæmt 

lögum nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs o.fl. beita sér fyrir því, ef á þarf að halda, 

að ofangreind markmið náist (Landssamband íslenskra útvegsmanna, 2012). 

Markmið um hlutfall milli verðs í beinum viðskiptum og meðalverðs er fengið samkvæmt 

jöfnu 1-1. 

  
 

         
       (5-1) 

  
 

 
 

 
       

        (5-2) 

 

 
 

      

      
     (5-3) 

 

H: Markmið um hlutfall milli verðs í beinum viðskiptum og meðalverðs 

B: Meðalverð kr/kg í beinum viðskiptum 

M: 95% af meðalverði kr/kg á fiskmörkuðum 

X: Hlutfall magns í beinum viðskiptum 

(1-X): Hlutfall magns á fiskmarkaði 

B/M: Hlutfall verðs í beinum viðskiptum af markaðsverði (95%) 

Mynd 5-2 er fengin frá Verðlagsstofu skiptaverðs og sýnir markmið og stöðu verðs í 

beinum viðskiptum sem hlutfall af vegnu meðalverði. Bláa línan sýnir markmið verðs í % 

og græna kúrfan sýnir raunstöðu verðs í viðskiptum í %. Markmið verðs hefur verið 

stöðugt 95,4 % frá ársbyrjun 2006 og raunstaðan sveiflast. Þá hafa frávik minnkað seinni 

árin og staða verðs hefur leitast við að vera aðeins yfir markmiði. 
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Mynd 5-2 Markmið og staða verðs í beinum viðskiptum sem hlutfall af vegnu meðalverði 

(%) (Verðlagsstofa skiptaverðs(f), 2012). 

Sjómenn vilja að markmið sé virt, en útgerð vill hafa svigrúm háð rekstrarkostnaði hverju 

sinni, ekki síst þegar viðbótar álögur eru settar á útgerð svo sem auðlindagjald. 

 

5.2 Forsendur  

Helstu breytingar sem hafa átt sér stað eru í verði þorskafurða á mörkuðum og í  

stærðardreifingu þorskafla úr hafinu.  

Miklar verðlækkanir hafa átt sér stað á fiskmörkuðum við Miðjarðarhafið, þar sem 

efnahagsástandið vegur þungt. Þorskur hefur farið einna verst út úr verðlækkunum og þá 

helst stærsti fiskurinn sem er tilkomið vegna aukins framboðs af þorski úr Barentshafi og 

verulegra lækkana á hráefni frá Noregi. Verðlækkanir á mörkuðum eru breytilegar eftir 

stærð, vöruflokkum og markaðslöndum. 

5.2.1 Afurðaverð 

Samkvæmt gögnum úr kafla 4 hefur afurðaverð breyst mikið, sérstaklega árið 2011 

samanber mynd 5-3 og árið 2010, mynd 5-4. Afurðaverð hefur lækkað mikið á 

Spánarmarkaði, SPIG 1 og SPIG 2, og þá helst hefur verð á stórum fiski lækkað. 

Verðmunur á smáum og stórum fiski er orðinn mun minni og aldrei verið eins lítill og 

síðustu níu árin. Afurðaverð fyrir PORT flokkana hefur hækkað, þá fæst hlutfallslega 

meira fyrir litla fiskinn og munur á verði fyrir smáan og stóran fisk hefur minnkað töluvert. 
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Á y-ásnum á mynd  5-3 er meðalverð (kr/kg) fyrir hvern þyngdarflokk og á x-ásnum er 

þyngd (kg) innan hvers þyngdarflokks árið 2011 og mynd 5-4 sýnir meðalverð fyrir hvern 

þyngdarflokk árið 2010. Þróun afurðaverðs árin 2003 til 2009 er sýnd í viðauka D. 

 

Mynd 5-3 Afurðaverð í kr/kg árið 2011 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT  

Í töflu 5-1 sést hvernig hlutfallsleg verðbreyting afurðaverðs í kr/kg milli 1,45 kg - 3,35 kg 

og 1,45 kg - 5 kg er árið 2011. Breyting afurðaverðs milli 1,45 kg til 3,35 kg er á bilinu 3,3 

% til 13,8 %. Breyting afurðaverðs frá 1,45 kg til 5 kg er hins vegar á bilinu 12,9 % til 35,0 

%. 

Tafla 5-1 Hlutfallsleg verðbreyting í kr/kg milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2011 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

SPIG 1 841 869 3,3%   841 949 12,9% 

SPIG 2 801 829 3,5% 
 

801 936 16,8% 

Port AB 693 789 13,8% 
 

693 936 35,0% 

Port CD 588 617 5,0%   588 665 13,2% 

 

 

Mynd 5-4 Afurðaverð í kr/kg árið 2010 fyrir mismunandi gæðaflokka gæðaflokka SPIG og 

PORT 
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Í töflu 5-2 sést hvernig hlutfallsleg verðbreyting afurðaverðs í kr. er milli 1,45 kg - 3,35 kg 

og 1,45 kg - 5 kg árið 2010. Breytingin fyrir afurðaverð milli 1,45 kg til 3,35 kg er á bilinu 

11,1 % til 51,4 %. Breytingin frá 1,45 kg til 5 kg er hins vegar á bilinu 30,5 % til 77,5 % 

fyrir afurðaverð. 

Tafla 5-2. Hlutfallsleg verðbreyting í kr/kg  milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2010 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

SPIG 1 904 1066 18,0%   904 1209 33,8% 

SPIG 2 858 953 11,1% 
 

858 1120 30,5% 

Port AB 476 718 51,0% 
 

476 838 76,2% 

Port CD 393 595 51,4%   393 698 77,5% 

 

5.2.2 Stærðardreifing 

Stærðardreifing þorskafla hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Það kemur meira af stærri 

fiski uppúr hafinu eins og sést á gögnum frá Hafrannsóknarstofnun sjá á mynd 4-1 fyrir 

árin 2008 til 2012 og mynd 4-2 fyrir 2003 til 2007 í kafla 4.1. Þetta endurspeglast einnig í 

gögnum frá Þorbirni hf. um stærðardreifingu þorsks línuskipa árin 2006 til 2012, samanber 

mynd 4-3. 

Aukin stærðardreifing kemur að hluta til vegna veiðistjórnunar, en veiðum hefur verið stýrt 

um árabil á grundvelli sjálfbærar viðmiðunar, dánartíðni hefur verið haldið innan marka sjá 

mynd 5-5, veiðihlutfall hefur lækkað sjá mynd 5-6 og hrygningarstofn hefur farið vaxandi 

sjá mynd 5-7. 

 

   Mynd 5-5 Fiskveiðidánartala-F þorsks (Jóhann Sigurjónsson, 2011) 
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Mynd 5-6 Veiðihlutfall þorsks (Jóhann Sigurjónsson, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5-7 Hrygningarstofn þorsks (Jóhann Sigurjónsson, 2011) 

Meðalþyngd á þorski í Barentshafi hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 2007 til 2011, eða úr 

2,19 kg í 3,14 kg. Frekari þyngdaraukningu er spáð. Þetta gæti haft áhrif á verðmæti þess 

fisks sem Rússar og Norðmenn veiða í Barentshafi. (Frá þessu er greint á vefnum fis.com). 

Þetta skapar vandamál í fiskvinnslu og markaðsetningu því stóri þorskurinn í Noregi eins 

og hér á landi fer mikið í framleiðslu á saltfiski. Saltfiskmarkaðir á Spáni og Portúgal eru 

veikir um þessar mundir. Rússar frysta þorskinn, en markaður fyrir stóran frystan þorsk er 

verri en fyrir minni og meðalstóran þorsk. 

Íslenski saltfiskurinn er almennt talinn betri vara á mörkuðum en sá norski, sem kemur 

fram í auðveldari sölu á íslenska saltfiskinum.  

5.3 Afurðaverð og skiptaverð 

Ef borin eru saman árin 2010 og 2011 sést samanber myndir 5-3 og 5-4 að það er marktæk 

breyting milli áranna í afurðaverði á meðan skiptaverðið er hlutfallslega það sama, 

hlutfallið er fast og breytist ekki á milli ára. Verðbreyting skiptaverðs frá 1,45 kg til 3,35 

kg er 34,7 % hærri og frá 1,45 kg til 5 kg er hún 63,8 % hærri. 

Mynd 5-8 sýnir að fyrir fisk 4 kg og stærri er afurðaverð stöðugt meðan skiptaverð hækkar. 
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Efnahagsaðstæður í Evrópu hafa versnað eftir hrun og atvinnuleysi aukist. Sérstaklega eru 

aðstæður á Spáni, í Portúgal og í Grikklandi erfiðar. 

Minni markaður er fyrir stóran fisk, sem er mest seldur  í veitingahús, og fólk í Evrópu fer 

minna á veitingahús eftir hrunið.  

Afurðaverðið hefur lækkað á saltfisksmörkuðum og þá sérstaklega stærri fiskur. Erfiðara er 

því að selja stærri fiskinn sem getur valdið birgðasöfnun. 

 

Mynd 5-8 Afurðaverð í kr/kg árið 2011 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT 

ásamt skiptaverði 

Tafla 5-3 Hlutfallsleg verðbreyting í kr/kg milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2011þar 

sem skiptaverði hefur verið bætt við töfluna 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

SPIG 1 841 869 3,3%   841 949 12,9% 

SPIG 2 801 829 3,5% 
 

801 936 16,8% 

Port AB 693 789 13,8% 
 

693 936 35,0% 

Port CD 588 617 5,0%   588 665 13,2% 

        Skiptaverð 256 345 34,7%   256 420 63,8% 
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Mynd 5-9 Afurðaverð í kr/kg árið 2010 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT 

ásamt skiptaverði 

Tafla 5-4 Hlutfallsleg verðbreyting í kr/kg milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2010 þar 

sem skiptaverði hefur verið bætt við töfluna 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

SPIG 1 904 1066 18,0%   904 1209 33,8% 

SPIG 2 858 953 11,1% 
 

858 1120 30,5% 

Port AB 476 718 51,0% 
 

476 838 76,2% 

Port CD 393 595 51,4%   393 698 77,5% 

        Skiptaverð 254 342 34,7%   254 416 63,8% 

 

Ef borin eru saman árin 2010 og 2011 fæst að SPIG 1 og 2 lækka milli ára. Stærri fiskurinn 

lækkar meira.  Verð kr/kg hækkar upp í þyngd 4 kg, en er óbreytt fyrir fisk 4 kg og stærri. 

Port hækkar aftur á móti milli áranna. Verð kr/kg hækkar upp í þyngd 4 kg, en er óbreytt 

fyrir fisk 4 kg og stærri, sjá töflu 5-5, sem er unnin upp úr töflu 5-3 og 5-4. 

Tafla 5-5 Hækkun/lækkun afurða- og skiptaverðs í % við 1,45 kg, 3,35 kg og 5 kg milli ára 

2010 og 2011 
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  1,45 kg 3,35 kg 5 kg 

SPIG 1 -7,0% -18,5% -21,5% 

SPIG 2 -6,6% -13,0% -16,4% 

Port AB 45,6% 9,9% 11,7% 

Port CD 49,6% 3,7% -4,7% 

    Skiptaverð  0,8% 0,9% 1,0% 
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6 Niðurstöður 

Markmið verkefnisins er að greina hvernig staðið er að skiptaverði Verðlagsstofu 

skiptaverðs og hverjar eru forsendur skiptaverðs. Athuga hver eru helstu umhverfisskilyrði 

og hvort og hvernig skilyrðin hafa breyst. Einnig er athugað hvort skiptaverð í beinum 

viðskiptum sé í samræmi við breyttar aðstæður. 

Svör fengust við rannsóknarspurningunum, sem settar voru fram í upphafi og eiga að 

gagnast Samtökum fiskvinnslustöðva og Samtökum Íslenskra saltfiskframleiðenda. 

6.1 Hvernig er staðið að skiptaverði í beinum 

viðskiptum? 

Ástæða er til að endurskoða forsendur úrskurðarnefndar með tilliti til breyttra forsenda 

þannig að skiptaverð verði stöðugt fyrir fisk 4 til 5 kg og stærri. Það getur þó reynst erfitt 

að breyta þessu vegna tengsla skiptaverðs við kjarasamninga. Úrskurðarnefnd hefur 

heimild til breytinga á skiptaverðinu í samræmi við breyttar markaðsforsendur.  

Fiskvinnslufyrirtæki vilja hafa áhrif á skiptaverðið. Áhrif fyrirtækjanna eru nú í gegnum 

markaðinn. Erfitt er að sjá hvernig bein afskipti fiskvinnslu af ákvörðun skiptaverðs geti 

virkað. Hafa ber í huga að breytingum á skiptaverðinu er erfitt að koma í framkvæmd án 

breytinga á kjarasamningum. Telja verður hæpið að viðskiptavinurinn eigi að hafa áhrif á 

kjarasamninga, en markaðsbreytingar eru það miklar og stærðardreifing hefur breyst það 

mikið að ástæða er til að endurskoða forsendur Úrskurðarnefndar með tilliti til þess, sjá 

kafla 5.2. 

Breytingar á markaði og hugsanleg inngrip stjórnvalda gera kröfu fiskvinnslufyrirtækja um 

aðild að ákvörðun fiskverðs ákveðnari. Verð á fiski 4 kg og stærri breytist ekki árin 2010 

og 2011 meðan skiptaverð er vaxandi. Ástæða er til að endurskoða forsendur 

úrskurðarnefndar með tilliti til breyttra forsenda þannig að skiptaverð verði stöðugt fyrir 

fisk 4 kg og stærri. Með hliðsjón af þessu ætti að velja að kúrfan verði lárétt við 4 til 5 kg 

og yfir. 

Úrskurðarnefnd fær upplýsingar frá fiskvinnslum og markaði (gegnum Verðlagsráð) sem 

nægja til að taka tillit til markaðsaðstæðna hverju sinni.  Galli er samt á þessu að 

markaðsupplýsingar liggja ekki fyrir fyrr en eftir skipti, en geta virkað bæði hækkandi og 

lækkandi. Ef verðlagsráð sinnir hlutverki sínu á þessi aðferð að vera ásættanleg fyrir bæði 

útgerð og sjómenn. 

6.2 Hverjar eru breyttar forsendur?  

Forsendur stærðardreifingarinnar eru breyttar, hlutfallslega er meira veitt af stærri (þyngri) 

fiski en áður samanber greiningu í kafla 5. Sjá má út frá dreifingarkúrfum á mynd 4-7 og 

mynd 4-8 að þróunin hefur verið vaxandi fjöldi þyngri fisks í þorskafla. 
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Aðstæður eru breyttar á mörkuðum. Helstu markaðir fyrir stóran fisk eru Spánn, Ítalía, 

Grikkland og Portúgal, en þar eru miklar efnahagsþrengingar og eftirspurn hefur minnkað, 

sem hefur leitt til lægra afurðaverðs. Verðmunur milli Spánar og Portúgals hefur minnkað. 

Verð á SPIG hefur lækkað, en PORT hækkað. Einnig kemur til samkeppni norðmanna á 

saltfiskmörkuðum með aukinn þorskafla úr Barentshafi.  

Hlutdeild stærri fisks í afla hefur aukist. Nýting er verri þegar fiskurinn verður stærri. Við 

stærð um 3 kg er hámarksnýting og vélar ráða ekki vel við fisk yfir 5 kg og er fiskurinn þá 

handflakaður.  

6.3 Hvernig má bæta ákvörðun um skiptaverð í 

beinum viðskiptum í samræmi við breyttar 

forsendur? 

Á mynd 5-1 í kafla 5.1 sést hvernig skiptaverð er ákveðið í dag. Það er umdeilanlegt hvort 

það sé ástæða til að fyrirtæki sem vinna fisk, landvinnslur og vinnsluskip hafi eitthvað með 

ákvörðun skiptaverðs að gera eins og lagt er til á mynd 6-1 þar sem skiptaverð er tengt 

kjarasamningum. Sett er inn hugsanleg aðkoma fiskvinnslufyrirtækja.  

 

   Mynd 6-1. Áhrifavaldar á skiptaverð, og hugsanleg aðkoma fiskvinnslufyrirtækja  

Hallatala afurðarverðs (verðbreyting) í kr/kg hefur minnkað fyrir PORT og SPIG í öllum 

gæðaflokkum. Hún er orðin minni en hallatala skiptaverðs samanber mynd 5-9 í greiningar 

kaflanum. Breytingin frá 1,45 kg til 5 kg er hækkun á bilinu 12,9 % til 35 % fyrir 

afurðaverð en er 63 % fyrir skiptaverðið. 
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Skiptaverð fyrir fisk 4 kg og stærri er vaxandi en ætti að vera fast, sem væri þá í takt við 

afurðaverð á mörkuðum. Skiptaverðskúrfan á mynd 1–1 ætti að vera lárétt fyrir fisk 4 kg 

og stærri. 
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7 Ályktanir og umræða 

Markmið verkefnisins var að greina hvernig staðið er að skiptaverði Verðlagsstofu 

skiptaverðs einnig hverjar eru forsendur skiptaverðs og hver eru helstu markaðs- og 

umhverfisskilyrði. Í framhaldi af því greina hvort skiptaverð í beinum viðskiptum sé í takt 

við breyttar aðstæður. 

Verkefnið hefur sýnt fram á það að forsendur eru breyttar frá því sem áður var. 

Stærðardreifing þorskafla hefur breyst hratt síðustu ár. Nú er svo komið að hlutfallslega er 

veitt meira af stærri fiski en áður, það er hlutdeild þyngri fisks í þorskafla hefur aukist. 

Aðstæður á mörkuðum eru breyttar, efnahagsþrengingar eru á helstu saltfiskmörkuðum og 

eftirspurn hefur minnkað, sem hefur leitt til lægra afurðaverðs. Verðmunur milli Spánar og 

Portúgals hefur minnkað. Afurðaverð til Spánar hefur lækkað, en afurðaverð til Portúgals 

hefur hækkað. Aukinn þorskafli Norðmanna úr Barentshafi hefur leitt til aukinnar 

samkeppni Norðmanna á saltfiskmörkuðum. 

Niðurstöður þessa verkefnis benda til að það þurfi að endurskoða forsendur 

úrskurðarnefndar sjómanna með tilliti til breyttra forsenda þannig að skiptaverð verði 

réttlátt fyrir fisk 4 til 5 kg og stærri. Núverandi fyrirkomulag er ásættanlegt fyrir bæði 

útgerð og sjómenn en ekki fyrir fiskvinnslur. Skiptaverð fyrir fisk 4-5 kg og stærri ætti að 

endurspeglast af forsendum frá markaði og vinnslu í takt við breytingu á afurðaverði á 

mörkuðum, en verð á stærri fiski hefur breyst á mörkuðum þannig að verð er óbreytt kr/kg 

fyrir fisk 4 kg og stærri. 

Safna þarf upplýsingum frá fleiri fiskvinnslum og setja upp útreikninga til að meta 

stærðardreifinguna og markaðinn reglulega. Við mat á upplýsingunum má framlengja 

töflur og línurit með nýjum upplýsingum. Þróa má líkan til að halda utan um og birta 

upplýsingarnar. 
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Viðauki A: Stærðardreifing þorskafla 

 

Tafla B-1 Stærðardreifing þorskafla 2012 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,20 3 1,48 6,82% 

1,79 4 3,56 16,46% 

2,49 5 3,90 18,00% 

3,61 6 4,28 19,77% 

4,55 7 4,08 18,86% 

6,02 8 1,73 7,99% 

7,85 10 0,78 3,60% 

8,06 9 1,48 6,83% 

8,81 11 0,15 0,67% 

9,80 12 0,14 0,66% 

12,53 13 0,05 0,24% 

13,03 14 0,02 0,10% 

  Alls 21,65 100,00% 

 

Tafla B-2 Stærðardreifing þorskafla 2011 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,16 3 4,78 9,97% 

1,80 4 7,26 15,14% 

2,62 5 9,28 19,37% 

3,47 6 10,74 22,40% 

4,47 7 6,03 12,59% 

5,99 8 6,15 12,84% 

6,86 9 2,36 4,93% 

7,85 10 0,67 1,39% 

8,81 11 0,46 0,96% 

9,80 12 0,15 0,32% 

13,03 14 0,01 0,02% 

13,53 13 0,04 0,09% 

  Alls 47,93 100,00% 
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Tafla B-3 Stærðardreifing þorskafla 2010 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,13 3 3,17 6,60% 

1,77 4 7,22 15,02% 

2,33 5 9,39 19,53% 

3,16 6 8,69 18,08% 

4,42 7 10,69 22,24% 

5,50 8 5,59 11,63% 

6,55 9 1,60 3,33% 

7,95 10 1,10 2,28% 

8,91 11 0,34 0,70% 

10,09 12 0,20 0,41% 

10,42 13 0,07 0,15% 

13,49 14 0,02 0,03% 

  Alls 48,06 100,00% 

 

 

Tafla B-4 Stærðardreifing þorskafla 2009 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,11 3 3,66 6,53% 

1,68 4 8,15 14,53% 

2,20 5 9,48 16,90% 

3,21 6 17,33 30,90% 

4,10 7 10,06 17,94% 

4,88 8 3,91 6,97% 

6,74 9 2,29 4,08% 

8,51 10 0,77 1,37% 

10,13 11 0,31 0,55% 

12,11 12 0,09 0,16% 

12,47 13 0,02 0,04% 

15,26 14 0,01 0,02% 

  Alls 56,08 100,00% 
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Tafla B-5 Stærðardreifing þorskafla 2008 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,16 3 2,62 5,80% 

1,63 4 4,85 10,75% 

2,32 5 12,59 27,89% 

3,12 6 11,97 26,54% 

3,85 7 5,24 11,61% 

5,37 8 4,58 10,16% 

6,77 9 2,04 4,52% 

7,65 10 0,83 1,84% 

8,28 11 0,31 0,68% 

11,18 12 0,05 0,12% 

14,27 13 0,04 0,08% 

17,32 14 0,00 0,01% 

  Alls 45,12 100,00% 

 

 

Tafla B-6 Stærðardreifing þorskafla 2007 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,08 3 2,07 3,62% 

1,56 4 11,96 20,86% 

2,14 5 15,95 27,81% 

2,75 6 8,28 14,44% 

3,92 7 9,59 16,73% 

5,26 8 5,43 9,47% 

6,27 9 2,21 3,85% 

6,48 10 1,23 2,14% 

6,53 12 0,20 0,35% 

7,14 11 0,37 0,64% 

9,72 13 0,05 0,09% 

10,14 14 0,01 0,02% 

  Alls 57,35 100,00% 
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Tafla B-7 Stærðardreifing þorskafla 2006 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,07 3 3,26 5,04% 

1,61 4 12,88 19,92% 

2,19 5 8,44 13,04% 

3,05 6 22,04 34,07% 

4,35 7 10,42 16,11% 

5,18 8 4,52 6,99% 

5,38 9 2,19 3,39% 

5,69 12 0,07 0,10% 

5,77 10 0,50 0,77% 

6,26 11 0,34 0,52% 

7,30 13 0,03 0,04% 

15,41 14 0,00 0,00% 

  Alls 64,69 100,00% 

 

 

Tafla B-8 Stærðardreifing þorskafla 2005 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,19 3 5,10 7,34% 

1,71 4 5,13 7,37% 

2,37 5 26,75 38,49% 

3,44 6 16,98 24,43% 

4,39 7 8,34 12,00% 

5,20 8 4,68 6,74% 

5,50 10 0,91 1,31% 

6,20 9 1,29 1,86% 

7,21 11 0,20 0,29% 

9,91 12 0,09 0,13% 

12,94 13 0,03 0,04% 

18,15 14 0,00 0,00% 

  Alls 69,50 100,00% 
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Tafla B-9 Stærðardreifing þorskafla 2004 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,26 3 1,78 2,26% 

1,77 4 19,18 24,37% 

2,32 5 25,00 31,76% 

3,31 6 17,38 22,08% 

4,27 7 9,93 12,61% 

5,39 8 2,73 3,47% 

5,87 9 2,02 2,57% 

7,40 10 0,48 0,61% 

10,81 11 0,13 0,16% 

11,57 12 0,06 0,08% 

12,96 14 0,01 0,01% 

13,77 13 0,01 0,02% 

  Alls 78,72 100,00% 

 

 

Tafla B-10 Stærðardreifing þorskafla 2003 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,27 3 3,95 5,53% 

1,79 4 16,16 22,64% 

2,42 5 21,87 30,65% 

3,51 6 18,15 25,42% 

4,46 7 5,06 7,09% 

5,04 8 4,42 6,19% 

5,98 9 1,12 1,57% 

7,82 10 0,40 0,56% 

8,80 11 0,17 0,24% 

10,71 12 0,03 0,05% 

12,15 13 0,02 0,03% 

13,80 14 0,02 0,02% 

  Alls 71,38 100,00% 
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Tafla B-11 Stærðardreifing þorskafla 2002 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,29 3 5,93 8,60% 

1,93 4 18,48 26,78% 

2,66 5 24,30 35,21% 

3,68 6 6,87 9,96% 

4,72 7 8,94 12,96% 

6,37 8 2,23 3,23% 

7,81 9 1,35 1,96% 

9,00 10 0,69 1,00% 

9,01 13 0,04 0,06% 

10,42 11 0,12 0,18% 

13,40 12 0,04 0,06% 

16,89 14 0,00 0,00% 

  Alls 69,01 100,00% 

 

  

Tafla B-12 Stærðardreifing þorskafla 2001 (Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Meðalþyngd (kg) Aldur Fjöldi (Miljónir) Hlutfall 

1,50 3 11,34 14,63% 

2,05 4 25,04 32,30% 

2,65 5 9,31 12,01% 

3,41 6 19,47 25,12% 

4,77 7 5,62 7,25% 

6,51 8 3,93 5,07% 

7,52 9 2,02 2,60% 

8,77 11 0,20 0,26% 

9,06 10 0,45 0,58% 

9,53 12 0,12 0,15% 

11,21 13 0,01 0,02% 

13,87 14 0,01 0,01% 

  Alls 77,52 100,00% 
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Viðauki B: Lög Verðlagsstofu 
skiptaverðs 

Lög 

Lög nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og 

útvegsmanna. 

Tóku gildi 1. júní 1998. Breytt með l. 121/1999 (tóku gildi 30. des. 1999), l. 

34/2001 (tóku gildi 16. maí 2001) og l. 63/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008). 

I. kafli. Verðlagsstofa skiptaverðs. 

1. gr. 

Hlutverk Verðlagsstofu skiptaverðs er að fylgjast með fiskverði og uppgjöri á aflahlut 

sjómanna og stuðla að réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna eins og nánar er 

kveðið á um í lögum þessum. 

[Hafi samtök útvegsmanna og sjómanna gert með sér samkomulag um tiltekin markmið 

um viðmið varðandi verðlagningu á fiski við uppgjör á aflahlut sjómanna á gildistíma 

kjarasamnings eða ákvarðanir um slíkt hafa verið teknar með öðrum skuldbindandi hætti 

skulu Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna, sbr. II. 

kafla, stuðla að því með störfum sínum og úrskurðum að þau markmið nái fram að 

ganga.]
1)

 

[Verðlagsstofa skiptaverðs skal hafa aðsetur á Akureyri, nema ráðherra ákveði annað.]
2)

 

1)
L. 34/2001, 7. gr. 

2)
L. 121/1999, 2. gr. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðherra skipar forstöðumann Verðlagsstofu skiptaverðs til fimm ára í senn. 

Forstöðumaður ræður annað starfsfólk. Sjávarútvegsráðherra getur samið við aðrar 

ríkisstofnanir um að annast rekstur skrifstofu Verðlagsstofu skiptaverðs eftir því sem 

hagkvæmt þykir. Þá er ráðherra og heimilt að semja við fagaðila um almenna öflun og 

úrvinnslu gagna skv. 3. gr. 

3. gr. 

Verðlagsstofa skiptaverðs skal afla í tarlegra gagna um fiskverð. Skal hún með skipulegum 

hætti vinna úr upplýsingunum sundurliðuð yfirlit um fiskverð miðað við einstök landsvæði, 

tiltekna viðskiptahætti og stærðar- og gæðaflokka. Stofan skal reglulega birta upplýsingar 

um fiskverð þannig að þær gagnist útvegsmönnum, sjómönnum og fiskkaupendum sem 

best. Þá skal stofan afla gagna um afurðaverð og horfur um þróun þess. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1999.121.html
http://www.althingi.is/dba-bin/2001034.html
http://www.althingi.is/dba-bin/2001034.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.063.html
http://www.althingi.is/dba-bin/2001034.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/1999.121.html
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4. gr. 

Til að Verðlagsstofa geti sinnt hlutverki sínu skv. 3. gr. ber Fiskistofu og þeim aðilum sem 

fyrir hennar hönd safna og vinna úr upplýsingum að veita Verðlagsstofu skiptaverðs 

aðgang að öllum upplýsingum um ráðstöfun afla og fiskverð. Þá er útgerð skips skylt að 

senda Verðlagsstofu án tafar alla samninga um fiskverð sem gerðir eru milli útgerðar og 

áhafnar. 

5. gr. 

Við athugun einstakra mála getur Verðlagsstofa skiptaverðs krafið sjómenn, útgerðir, 

kaupendur afla, flutningsaðila, fiskmarkaði, umboðsmenn og aðra þá sem milligöngu hafa 

um sölu á afla um allar nauðsynlegar upplýsingar. Upplýsinga er hægt að krefjast 

munnlega eða skriflega og skulu þær gefnar innan hæfilegs frests sem Verðlagsstofa setur. 

Þá getur stofan krafið framangreinda aðila um að afhenda gögn til athugunar innan 

hæfilegs frests. 

Verðlagsstofa skiptaverðs getur við athugun einstakra mála krafist upplýsinga frá öðrum 

stjórnvöldum, þar á meðal skattyfirvöldum og tollyfirvöldum, sem og bönkum og 

sparisjóðum, óháð þagnarskyldu þeirra. 

Verðlagsstofa skiptaverðs getur einnig lagt skyldur á þá aðila sem um ræðir í 1. mgr. að 

upplýsa stofuna reglulega um atriði er máli skipta við framkvæmd laga þessara. 

[Við upplýsinga- og gagnaöflun samkvæmt þessari grein skal gæta meðalhófsreglu og að 

kröfur um upplýsingar og gögn séu í samræmi við tilefni. Upplýsingar og gögn má 

einungis nýta vegna úrskurðar í einstökum málum, í almennum tilgangi skv. 3. gr. eða til 

að undirbúa ákvarðanir sem Verðlagsstofa skiptaverðs tekur skv. 6. gr. a.]
1)

 

1)
L. 63/2007, 1. gr. 

6. gr. 

[Verðlagsstofa skiptaverðs skal með athugun einstakra mála og úrtakskönnunum fylgjast 

með því að við uppgjör á aflahlut áhafna sé lagt til grundvallar söluverðmæti afla með 

þeim hætti sem kveðið er á um í lögum og samningum á hverjum tíma.]
1)

 Telji 

Verðlagsstofa misræmi milli gagna um söluverðmæti afla og þess verðs sem uppgjör við 

áhöfn hefur miðast við og framkomnar skýringar ekki fullnægjandi skal hún tilkynna það 

álit útgerð og áhöfn viðkomandi skips. Skal álit Verðlagsstofu rökstutt og skulu því fylgja 

nauðsynleg gögn. [Fulltrúar Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, 

Sjómannasambands Íslands, Vélstjórafélags Íslands og Landssambands í slenskra 

útvegsmanna skulu hafa aðgang að álitinu.]
2)

 

1)
L. 63/2007, 2. gr. 

2)
L. 34/2001, 8. gr. 

[6. gr. a. Verðlagsstofa skiptaverðs skal að beiðni Fiskistofu og í tilefni af framsali 

aflamarks skv. 15. gr. laga nr. 116/2006 , um stjórn fiskveiða, staðfesta að fyrir liggi 

samningur útgerðar og áhafnar um fiskverð til viðmiðunar hlutaskiptum sem fullnægir 

kröfum laga þessara. Leiði athugun skv. 6. gr. í ljós að útgerð skips hafi ekki gert upp við 

skipverja í samræmi við samning um fiskverð skal stofan ekki veita staðfestingu sína nema 

úr hafi verið bætt eða hlutaðeigandi útgerð sett fullnægjandi tryggingu fyrir réttu uppgjöri. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.063.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.063.html
http://www.althingi.is/dba-bin/2001034.html
http://www.althingi.is/dba-bin/2006116.html#g15
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Þá skal Verðlagsstofa skiptaverðs ekki veita staðfestingu sína hafi útgerð skips ekki veitt 

upplýsingar eða afhent gögn sem stofan hefur krafist á grundvelli 5. gr. 

Ákvörðun um synjun staðfestingar skv. 1. mgr. lýtur ákvæðum stjórnsýslulaga, nr. 

37/1993, og sætir kæru til sjávarútvegsráðuneytisins.]
1)

 

1)
L. 63/2007, 3. gr. 

7. gr. 

Víki fiskverð við uppgjör á aflahlut áhafnar í verulegum atriðum frá því sem algengast er 

við sambærilega ráðstöfun afla á viðkomandi landsvæði að teknu tilliti til stærðar og gæða 

skal Verðlagsstofa skiptaverðs taka málið til sérstakrar athugunar. Skal stofan afla allra 

gagna um ráðstöfun afla viðkomandi skips og verðlagningu hans, upplýsinga um samninga 

útgerðar og áhafnar skips um fiskverð, umsagna útgerðar og áhafnar um málið og annarra 

gagna er máli skipta. 

Telji Verðlagsstofa ekki fram komnar fullnægjandi skýringar skal hún skjóta málinu til 

úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna skv. II. kafla laga þessara með kröfu um að 

úrskurðarnefnd ákveði fiskverð er nota skal við uppgjör á aflahlut áhafnar þess skips er í 

hlut á. Skulu fylgja kæru öll gögn sem aflað hefur verið um uppgjör á aflahlut áhafnar 

skips skv. 1. mgr., svo og nauðsynlegar upplýsingar um verðlagningu sambærilegs afla í 

hliðstæðum viðskiptum. 

II. kafli. Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna. 

8. gr. 

Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna hefur það hlutverk að ákveða fiskverð sem nota 

skal við uppgjör á aflahlut áhafnar einstakra skipa svo sem nánar er kveðið á um í þessum 

kafla. 

[Í nefndinni eiga sæti níu menn skipaðir af ráðherra. Af þeim skulu Farmanna- og 

fiskimannasamband Íslands, Sjómannasamband Íslands og Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna tilnefna einn fulltrúa hvert og einn fulltrúa sameiginlega. Þá skal 

Landssamband í slenskra útvegsmanna tilnefna þrjá fulltrúa og Landssamband 

smábátaeigenda einn fulltrúa. Loks skipar ráðherra formann nefndarinnar án tilnefningar 

en að höfðu samráði við framangreind samtök sjómanna og útvegsmanna. Varamenn skulu 

skipaðir á sama hátt og aðalmenn.]
1)

 

Nýti samtök ekki tilnefningarrétt sinn skv. 2. mgr. skal sjávarútvegsráðherra skipa þá 

nefndarmenn og varamenn þeirra sem á vantar til að nefndin verði fullskipuð. 

Verðlagsstofa skiptaverðs skal annast upplýsingaöflun og skrifstofuhald fyrir 

úrskurðarnefnd. 

1)
L. 63/2007, 4. gr. 

9. gr. 

Verðlagsstofa skiptaverðs getur skotið málum til úrskurðarnefndar, sbr. 7. gr. 

http://www.althingi.is/dba-bin/1993037.html
http://www.althingi.is/dba-bin/1993037.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.063.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2007.063.html
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Takist ekki samningar milli útgerðar og áhafnar fiskiskips um fiskverð sem nota skal við 

uppgjör á aflahlut þegar afli skipsins er afhentur eða seldur aðila sem telst skyldur 

útgerðinni geta þau heildarsamtök sjómanna og útvegsmanna sem standa að tilnefningu 

úrskurðarnefndar skv. 8. gr. hver um sig skotið málinu til úrlausnar nefndarinnar, í 

samræmi við ákvæði kjarasamninga aðila þar að lútandi. 

Á sama hátt geta heildarsamtök sjómanna skotið til nefndarinnar ákvörðun fiskverðs í 

viðskiptum útgerðar við aðila sem ekki telst skyldur útgerðinni ef samningar um slíkt verð 

hafa ekki tekist innan fimm daga frá því að áhöfn skips óskaði slíkra samninga. 

Útgerð og viðskiptaaðili hennar teljast skyld í þessu sambandi ef þau eru í eigu eða rekstri 

sama aðila eða ef sami aðili á meiri hluta beggja fyrirtækjanna, svo sem meiri hluta 

stofnfjár eða hlutafjár, eða fer með meiri hluta atkvæðisréttar í þeim báðum eða hefur með 

öðrum hætti raunveruleg yfirráð þeirra beggja. Sama á við ef annað fyrirtækið hefur 

raunveruleg yfirráð yfir hinu með eignaraðild, atkvæðisrétti eða með öðrum hætti. 

10. gr. 

Úrskurðarnefnd skal ákvarða fiskverð til uppgjörs á aflahlut sjómanna í þeim tilvikum sem 

til hennar er skotið skv. 9. gr. Gildir ákvörðunin eingöngu um fiskverð gagnvart áhöfn þess 

skips sem málskotið varðar en ekki gagnvart áhöfnum annarra skipa sömu útgerðar. 

Ákvörðun nefndarinnar um fiskverð í málum sem skotið er til hennar af Verðlagsstofu 

skiptaverðs gildir um verð í öllum viðskiptum á gildistíma ákvörðunar, sbr. þó 3. mgr. 

Ákvörðun nefndarinnar um fiskverð í viðskiptum milli óskyldra aðila, sbr. 3. mgr. 9. gr., 

gildir um verð í öllum slíkum viðskiptum á gildistíma ákvörðunar. 

Ákvörðun nefndarinnar nær til verðs fyrir afla sem landað er eftir að málinu var skotið til 

hennar ef ákvörðun varðar viðskipti milli skyldra aðila, sbr. 2. mgr. 9. gr., en til verðs fyrir 

afla sem landað er eftir að ákvörðun nefndarinnar er tilkynnt aðilum, en þó aldrei síðar en 

sjö dögum eftir að málinu var skotið til hennar, ef hún varðar kæru frá Verðlagsstofu 

skiptaverðs, sbr. 1. mgr. 9. gr., eða viðskipti milli óskyldra aðila, sbr. 3. mgr. 9. gr. Nefndin 

ákveður sjálf hversu lengi ákvörðun hennar skuli gilda. Þó skal hún aldrei gilda lengur en í 

þrjá mánuði. 

Ákvörðun nefndarinnar um fiskverð gildir ekki þegar afli er seldur á innlendum eða 

erlendum uppboðsmörkuðum. 

11. gr. 

Úrskurðarnefnd skal við ákvörðun sína taka mið af upplýsingum sem Verðlagsstofa 

fiskverðs hefur safnað. 

Nefndin skal við ákvörðun sína taka mið af því fiskverði sem algengast er við sambærilega 

ráðstöfun afla. Skal í því sambandi tekið mið af verði í nærliggjandi byggðarlögum fyrir 

sambærilegan fisk að stærð og gæðum. Þá skal nefndin taka tillit til líklegrar þróunar 

afurðaverðs. Varði ákvörðun nefndarinnar fiskverð í skiptum óskyldra aðila skal og taka 

tillit til heildarráðstöfunar á afla skips 
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Viðauki C: Afurðaverð ásamt 
skiptaverði árin 2003-2009 

 

Mynd D-1 Afurðaverð 2009 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

Tafla D-1. Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2009 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 865 1014 17,30%   865 1158 33,90% 

Spig 2 807 945 17,20% 
 

807 1073 33,00% 

Port AB 522 801 53,60% 
 

522 948 81,60% 

Port CD 425 652 53,30%   425 772 81,50% 

        Skiptaverð 190 256 34,70%   190 311 63,80% 
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Mynd D-2 Afurðaverð 2008 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

Tafla D-2. Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2008 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 924 1060 14,70%   924 1060 14,70% 

Spig 2 875 1023 16,80% 
 

875 1023 16,80% 

Port AB 722 912 26,40% 
 

722 912 26,40% 

Port CD 604 749 24,00%   604 749 24,00% 

        Skiptaverð 223 301 34,70%   223 367 63,80% 
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Mynd D-3 Afurðaverð 2007 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

Tafla D-3  Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2007 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 580 669 15,40%   580 779 34,40% 

Spig 2 549 634 15,50% 
 

549 734 33,70% 

Port AB 507 676 33,30% 
 

507 758 49,40% 

Port CD 429 541 26,10%   429 558 30,00% 

        Skiptaverð 183 246 34,70%   183 299 63,80% 
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Mynd D-4 Afurðaverð 2006 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

Tafla D-4. Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2006 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 481 558 16,00%   481 663 37,80% 

Spig 2 437 516 18,10% 
 

437 607 38,90% 

Port AB 384 524 36,30% 
 

384 613 59,50% 

Port CD 327 419 28,30%   327 490 50,10% 

        Skiptaverð 137 185 34,70%   137 225 63,80% 
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Mynd D-5 Afurðaverð 2005 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði  

 Tafla D-5  Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2005 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 423 530 25,30%   423 627 48,30% 

Spig 2 383 486 26,80% 
 

383 565 47,40% 

Port AB 323 469 45,30% 
 

323 577 78,80% 

Port CD 240 350 45,60%   240 431 79,20% 

        Skiptaverð 118 159 34,70%   118 193 63,80% 
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Mynd D-6 Afurðaverð 2004 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

Tafla D-6 Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2004 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 465 569 22,40%   465 654 40,70% 

Spig 2 417 535 28,30% 
 

417 631 51,40% 

Port AB 360 535 48,50% 
 

360 632 75,40% 

Port CD 270 400 48,10%   270 473 74,90% 

        Skiptaverð 131 177 34,70%   131 215 63,80% 
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Mynd D-7 Afurðaverð 2003 fyrir mismunandi gæðaflokka SPIG og PORT ásamt 

skiptaverði 

  

Tafla D-7 Hlutfallsleg breyting milli 1,45 - 3,35 kg og 1,45 - 5 kg árið 2003 

  1,45 kg 3,35 kg     1,45 kg 5 kg   

Spig 1 460 567 23,10%   460 649,49 41,00% 

Spig 2 417 532 27,60% 
 

417 618,86 48,30% 

Port AB 365 515 41,00% 
 

365 605,44 65,80% 

Port CD 283 393 38,70%   283 462,32 63,10% 

        Skiptaverð 133 179 34,70%   133 218 63,80% 
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Viðauki D: Baader vélar 
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