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Abstrakt 
The status of different herring stocks in the Northeast Atlantic will be observed in this thesis, 

along with the development of spawning stocks between 1990-2014 with the forecast for the 

next few years also being examined. 

Developments of catch figures regarding different herring stocks throughout 2000-2014 

were examined as well. ICES’s long-term assessment of TAC for the coming year 

concerning Norwegian spring-spawning herring, North Sea herring and Icelandic summer 

spawning herring were also examined. 

Trade flow with herring was studied for the years 2010-2014. With influence on major 

export countries of whole herring, fresh and frozen along with frozen fillets and flaps. The 

exports of major herring producing countries and their businesses were investigated with 

research into quantity, price, and of the products they are selling. 

The aim of the project was to reveal whether opportunities existed for Icelandic herring 

producers in view of stocks and trade flow. 

The main findings are that the biggest herring stocks are decreasing in the coming years. 

Declining quotas can be expected in the recent future in both the Norwegian spring-

spawning herring and North Sea herring. The Icelandic summer-spawning herring stock is 

still in good shape and predictions assume that quotas will rise in the coming years. 

Key words: Atlantic herring, stock status , Trade flow, whole herring, herring flaps, 

herring fillets 
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Útdráttur 
Í þessu verkefni var staða mismunandi síldarstofna í Norðaustur-Atlantshafi greind. Könnuð 

var þróun hrygningarstofna frá árunum 1990-2014 ásamt spám fyrir næstu ár. Þróun á 

veiðum á árunum 2000-2014 var jafnframt skoðuð. Einnig var gert grein fyrir spám ICES á 

aflamarki næstu ár á norsk-íslenskri vorgotssíld, Norðursjávarsíld og íslenskri sumargotssíld. 

Viðskipti með síldarafurðir á árunum 2010-2014 voru greind. Þau lönd sem flytja út mest af 

heilli síld, ferskri og frosinni ásamt frosnum flökum og flöpsum voru skilgreind. Þá var 

útflutningur þeirra landa greindur m.t.t. magns, verðs og til hvaða landa þau voru að selja 

afurðirnar. 

Markmiðið með verkefninu var að leiða í ljós hvort tækifæri væru til staðar fyrir íslenska 

síldarframleiðendur í ljósi stöðu stofna og viðskipta.  

Helstu niðurstöður eru þær að spáð er samdrætti í stærstu síldarstofnum á næstu árum. Því 

má búast við minna aflamarki á næstu árum bæði í norsk-íslenskri vorgotssíld og 

Norðursjávarsíld. Staða íslensku sumargotssíldarinnar virðist vera í jafnvægi og gera spár 

ráð fyrir að aflamark muni aukast.  

Í ljósi stöðu stofnanna eru líklegt að það opnist tækifæri fyrir Íslendinga til að selja frosin 

flök til Þýskalands og frosin samflök til Hvíta-Rússlands. Þó verður að tryggja að 

mikilvægum mörkuðum verði viðhaldið líkt og Pólland til að halda sterkri stöðu Íslendinga í 

flökum. Jafnframt er möguleiki á að hækka verð með endurbætingu á vinnslu og pakka 

frystiblokkir í loftþéttar og sjófylltar umbúðir líkt og Norðmenn gera. Jafnvel að seinka 

veiðum á árinu til að ná síldinni í sínu verðmætasta ástandi. 

Lykilorð: Atlantshafssíld, staða stofna, viðskipti, heil síld, síldar samflök, síldar flök. 
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1 Inngangur 
Heildarársafli af Atlantshafssíld í Norðaustur-Atlantshafi á árunum 2003-2013 var 1,9 

milljón tonn (FAO, 2014). Þetta er mikið magn og gerir síld að einum mest veidda fisk í 

heimi.  

Síldarstofnar í Norðaustur-Atlantshafi eru fjölmargir og eru nýttir af mörgum veiðiþjóðum. 

Aflinn er síðan seldur að miklu leyti til landa sem sérhæfa sig í framleiðslu á síld sem 

neytendaafurð (Ganslmayr, 2000). 

Í þessu verkefni verður gert grein fyrir helstu síldarstofnum í Norðaustur-Atlantshafi og í 

Eystrasalti. Þá verður útskýrður munur á stofnum innan hafsvæðanna hvað varðar, lífsferla, 

þyngd, sem og útbreiðsla og göngumynstur. Gert verður grein fyrir því hvað áhrif þessir 

líffræðilegu þættir hafa á síld sem afurð. Einnig verður fjallað verður um stofnstærð, afla og 

kvóta síðustu ára. 

Þá verður einnig gert grein fyrir því hvaða þjóðir það eru sem veiða síldina og vinna úr henni 

flök og heil síld. Að lokum verða viðskipti landanna með flök og heila síld skoðuð með það 

að leiðarljósi að finna tækifæri fyrir íslenska síldarframleiðendur. 

Markmið verkefnisins var að kanna stöðu síldarstofna í Norðaustur-Atlantshafi, ásamt því að 

skoða helstu viðskipti með síld sem hrávara (heil og flök). Í kjölfarið leiða í ljós hvort 

tækifæri séu fyrir íslenska síldarframleiðendur inn á nýja markaði. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er staða síldarstofna í Norðaustur-Atlantshafi og viðskipta 

með síldarafurðir? Eru tækifæri fyrir íslenska síldarframleiðendur í ljósi þeirrar stöðu? 
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2 Gögn og aðferðir 
Við gerð fræðilega kaflans var notast við bókina Silfur hafsins - Gull Íslands, 1. bindi og þá 

sérstaklega kaflann um helstu síldarstofna eftir Jakob Jakobsson (2007). Einnig var bókin 

Íslenskir fiskar eftir Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson (2006) notuð í kaflanum um 

almenna líffræði. 

Við greiningu á mismunandi stofnstærðum og aflaheimildum voru notaðar skýrslur ICES um 

síldarstofna í Norðaustur-Atlantshafi, ásamt skýrslu Hafró um nytjastofna sjávar við Ísland. 

FishStatJ gagnagrunnur FAO (FAO, 2014) skilgreinir ekki Atlantshafssíld í undirstofna. Við 

gerð þessar verkefnis fannst ekkert áreiðanlegt gagnasafn um stofna Atlantshafssíldar. Því 

þurfti að færa sérstaklega inn afla-, hrygningarstofns- og aflamarksgögn úr skýrslum ICES 

yfir í Excel töflureikni til að vinna úr þeim gögnum. 

Við öflun gagna um veiðar og vinnslu var stuðst við FishStatJ gagnagrunn FAO (FAO, 

2014). Skýrslur frá Norwegian Seafood Council ásamt gagnasafni frá Markó Partners var 

notað til að greina helstu viðskipti með afurðir. 

Við upphaf þessa verkefnis var leitað til nokkra einstaklinga sem hafa á einhverjum 

tímapunkti unnið við síld á sinni starfsævi, eða vinna við síld í dag. Hvort sem um er að ræða 

framleiðslu á síld eða sölu á síld. Viðtöl voru tekin við þessa einstaklinga til að auka við 

þekkingargrunn. Við undirbúning viðtala var stuðst við bókina Handbók í aðferðafræði 

rannsókna (2013) sem var ritstýrt af Sigríði Halldórsdóttir. Þá var sérstaklega notast við 

kafla 10. Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Viðtölin voru stöðluð með markvissa viðtalsáætlun en þó með opnum spurningum. 

Sendir voru spurningalistar til framleiðenda á neytendafurðum síldar í Evrópu. Markmiðið 

með spurningalistunum var að auka við þekkingargrunn og komast að kröfum framleiðenda 

á síld og gæðastöðlum sem þeir fara eftir. Spurningalistarnir áttu einnig að draga fram helstu 

áherslur um framleiðslu á neytendasíld.  

Spurningalistar voru staðlaðir með bæði lokuðum og opnum spurningum. Lokuðu 

spurningarnar komu annaðhvort sem fjölvalsspurningar eða röðunarspurningar. Aðeins 3 

svöruðu.  

Spurningarnar má sjá í viðauka IV. 
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3 Síld  
Í þessum kafla mun síld almennt vera skilgreind fyrir lesendum. Almenn líffræði verður 

kynnt ásamt útbreiðslu hennar. Þá verður einnig farið dýpra ofan í helstu nytjastofna í 

Norðaustur-Atlantshafi og gert grein fyrir mismunandi útbreiðslu og göngumynstri 

síldarinnar. 

Stærstu stofnarnir eru norsk-íslensk vorgotssíld og Norðursjávar haustgotssíld. Íslensk 

sumargotssíld, vestur-Eystrasaltssíld og síld við Bretlandseyjar koma þar á eftir ef talað er 

um stóra síld. Aðrir stofnar í Eystrasaltinu líkt og mið-Eystrasaltssíld og síld í Helsingjabotni 

eru líka nokkuð stórir stofnar en síldin þó mun smærri og eru hér eftir kallaðar smásíld 

(ICES HAWG, 2014; ICES WGBFAS, 2014; ICES WGWIDE, 2014). 

3.1 Almenn líffræði 
Síld (Clupea harengus) er uppsjávar- og miðsævisfiskur. Hún er göngufiskur sem heldur sig 

í stórum torfum. Hún er bæði þunn- og langvaxinn, bollöng, með stutta stirtlu en 

meðalstóran haus. Síldin er dökk að ofan eða blágræn. Á hliðum og kviði er hún silfurlituð, 

enda oft nefnd silfur hafsins. Hreistrið er stórt og laust í sér (Gunnar Jónsson, Jónbjörn 

Pálsson, 2006). 

 

Mynd 1: Síld (Clupea harengus) (Samherji hf, 2010) 

Síld getur bæði synt langt á degi hverjum sem og kafað hratt. Hún lifir frá yfirborði og niður 

á 250 m dýpi. Síld þolir þrýstibreytingar mjög vel þar sem hún hefur opin sundmaga 

andstætt við t.d. þorsk eða karfa. Einnig þolir síld breytingar á seltu afar vel. Síld hefur góða 

sjón og heyrir hún nokkuð vel (Jakob Jakobsson, 2007). 

Aðalfæða síldar eru dýrasvif og þá helst rauðáta (Calanus finmarchicus), sem er af ætt 

krabbaflóa (Copepoda). Síldin étur einnig ljósátu (Euphausiacea), marflær (Amphipods), 

vængsnigla (Clione limacina) og pílorma (Chaetognatha). Síldin nærist með því að synda í 
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gegnum rauðátuflekki með opin kjaft og síar rauðátuna úr sjónum. Seiðin éta svo 

smáþörunga og ungar krabbaflær (Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson, 2006). 

Nefnt var hér að ofan að síld er göngufiskur en hún gengur milli hrygningarsvæðis, 

uppeldisstöðva, aðalætissvæða og vetrarsetustöðva. Síld í norðanverðu Atlantshafi hrygnir á 

hörðum botni, grófum sandbotni, milli steina og í möl. Dýpið getur verið misjafnt, allt innan 

við örfáa metra og niður á 200 metra dýpi, þó oftast á bilinu 50-150 m. Eggin límast við 

botnsandinn eða mölina og er fjöldi þeirra um 20-300 þúsund og fer eftir síldarstofnum og 

stærð hrygnu. Eftir klak berast svifseiðin með straumum að uppeldisstöðvum. 

Uppeldisstöðvarnar eru nær oftast inn í flóum og fjörðum þar sem þau dvelja fyrstu árin. 

Eftir uppvaxtarár gengur síldin á slóðir foreldra sinna bæði í ætisleit og til hrygningarslóða. 

Síldin lifir mest á svifdýrum og þarf þar af leiðandi að taka vetrarsetu þar sem lítið 

fæðuframboð er yfir veturinn. Þá er gott að þola bæði lágt hita- og seltustig. Það á þó ekki 

við um alla stofna að taka vetrarsetu (Gunnar Jónsson, Jónbjörn Pálsson, 2006). 

 

Mynd 2: Útbreiðsla síldar í Norður-Atlantshafi (Aquamaps, 2009) 

Útbreiðslan í Norður-Atlantshafi er mikil eins og sjá má á mynd 2. Síldarstofnar í 

norðanverðu Atlantshafi eru mjög margir og eru ýmsir þættir sem greina þá að, þ.á m. stærð, 

vaxtarhraði, hrygningartími og göngur. Síldina má finna í Barents-, Kara- og Hvítahafi, 

meðfram ströndum Noregs sem og í Norðursjó, Skagerrak, Kattegat, í Eystrasaltinu og í 

kringum Bretlandseyjar. Einnig finnst hún í Noregshafi milli Noregs og Íslands sem og við 

Ísland og Færeyjar. Þá er líka að finna síld við suðurströnd Grænlands og við austurströnd 

Norður Ameríku, sú síld er innan bláa hringsins á mynd 2 (Gunnar Jónsson, Jónbjörn 

Pálsson, 2006). Ekki verður þó fjallað frekar um síld í Norðvestur-Atlantshafi í þessu 

verkefni. 

Einnig er að finna síld í Kyrrahafi sem er þó önnur tegund (Clupea pallasii). Síldina er að 

finna við vesturströnd Norður-Ameríku og samanstendur af mörgum hrygningarstofnum. 
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(Jakob Jakobsson, 2007). Þar sem Kyrrahafssíld er í raun önnur tegund og ekki hluti af 

markaðnum á Atlantshafssíld er hún ekki hluti af þessu verkefni. 

3.2 Norsk-íslensk vorgotssíld 
Norsk-íslensk vorgotssíld er stærsti síldarstofninn og einn sá allra mikilvægasti. 

3.2.1 Almennt 

Norsk-íslensk sumargotssíld er þekkt undir öðru nafni, Norwegian spring spawning herring 

(NVG) og eru það í raun bara Íslendingar sem kalla hana norsk-íslenska. Norsk-íslenska 

vorgots- og íslenska sumargotssíldin eru saman þekktar undir nafninu Atlanto-Scandian 

Herring (Ganslmayr, 2000). 

Norsk-íslenska vorgotssíldin er stór stofn sem gengur inn á mörg hafsvæði. Hún hrygnir við 

Noreg og eru uppeldisstöðvar bæði í norskri og rússneskri lögsögu. Ætissvæði síldarinnar ná 

síðan inn á lögsögu Íslands, Færeyja og alþjóðlegt hafsvæði í Noregshafi. Vetursetustöðvar 

eru svo við Noreg en voru áður fyrr einnig við Ísland (Jakob Jakobsson, 2007). 

Hrygning á sér stað í febrúar og mars á 50-150 m dýpi við vesturströnd Noregs. Aðal 

hrygningarstöðvar eru utan við Mæri en ná þó norður með strandlengjunni að Vesterålen (sjá 

mynd 3). Klakning á sér stað eftir u.þ.b. þrjár vikur og berast lirfurnar norður með 

strandlengjunni með hjálp strauma. Þar dreifast þau snemma sumars um stórt svæði í 

Barents-, Kara- og Hvítahafi. Strax fyrsta sumarið breytast lirfurnar í seiði og byrja að vaxa. 

Á uppeldisstöðvum er síldin í þrjú til fjögur ár. Eftir að hún hefur náð þeim aldri heldur hún 

á suðurleið meðfram strandlengjunni og sameinist hrygningarstofninum 

(Havforskningsinstituttet, 2009). 

N-Í sumargotssíldin hefur náð 40% kynþroskahlutfalli við 4 ára aldur, 80% við 5 ára og 

100% við 6 ára aldur. Þetta hefur verið eins síðan 2010 (ICES WGWIDE, 2014).  
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3.2.2 Útbreiðsla og göngur 

 

Mynd 3: Lífsferill norsk-íslensku vorgotssíldar á síðasta áratug (Havforskningsinstituttet, 2009). Mynd 
eftir höfund 

Á mynd 3 má sjá útbreiðslusvæði norsk-íslensku vorgotssíldarinnar. Hrygningarslóðir eru 

merktar með gulum lit, uppeldisstöðvar með grænum lit, ætisstöðvar með rauðum lit og 

vetrarsetustöðvar með hvítum lit.  

Eftir hrygningu (febrúar/mars) heldur síldin út á Noregshaf í ætisleit, þar dreifist hún yfir 

stórt svæði og hefur á undanförnum árum fært sig sífellt meira inn í lögsögu Íslands. Hún er í 

æti fram að hausti en gengur til baka í september/október til vetrarsetustöðva utan við Troms 

og Finnmörku. Hún er í vetrarsetu fram til janúar og gengur þá suður með vesturströnd 

Noregs til hrygningar að nýju (Havforskningsinstituttet, 2009). 

3.3 Norðursjávarsíld 
Norðursjávarstofninn er einn af mikilvægustu nytjastofnunum, ásamt norsk-íslensku 

vorgotssíldinni. 

3.3.1 Almennt 

Reynt hefur verið að skipta Norðursjávarsíldinni í nokkra stofna, þá aðallega eftir því hvar 

hrygningarstöðvar stofnanna eru eða hvenær innan árs síldin hrygnir. Allar 

hrygningarstöðvarnar eru þó vestan megin í Norðursjó. Þessir stofnar hrygna á tveimur 

mismunandi tímum. Stærsti hrygningarstofninn er haustgotssíld en hún hefur stundum verið 

flokkuð í þrjá stofna eftir hrygningarstöðvum. Einnig er að finna vetrargotssíld í Norðursjó 
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(Havforskningsinstituttet, 2009). 

Haustgotssíldin er sú síld sem almennt er talað um sem Norðursjávarsíld og hrygnir í 

ágúst/september. Innan þeirrar skilgreiningar er Orkn- og Hjaltlandseyjarsíldin sem hrygnir í 

kringum þær eyjar og Buchan-síld sem hrygnir við austurströnd Skotlands og út frá Buchan 

héraðinu. Einnig er það Banks-síldin sem hrygnir við norðausturströnd Englands og nálægt 

Doggerbanka (Jakob Jakobsson, 2007). 

Vetrargotssíldin er einnig þekkt sem Downs-síld og hrygnir í desember/janúar allra syðst í 

Norðursjó, við Ermasundið (Jakob Jakobsson, 2007). 

Allir þessir stofnar eiga það sameiginlegt að hafa sömu uppeldisstöðvar. Eftir að klakning 

hefur átt sér stað, 15-20 dögum eftir hrygningu, berast lirfurnar til suðausturs við strendur 

Þýskalands og Danmerkur og jafnvel í Skagerrak og Kattegat hafsvæðin. Lirfurnar eru fyrsta 

veturinn við strandlengjuna en þegar vorar og æti verður meira í sjónum ganga þær lengra út 

á sjóinn og vaxa hratt. Þær eru þó á þessum slóðum í þrjú ár en ganga svo aftur til vesturs í 

átt að hrygningarstöðvum (Jakob Jakobsson, 2007). 

Í þessu verkefni er öll Norðursjávarsíld flokkuð undir einn stofn, Norðursjávar haustgotssíld 

(e. NSAS) líkt og ICES gerir. Norðursjávarsíldin hefur náð 87% kynþroskahlutfalli við 2 ára 

aldur, 93% við 3 ára og 99% við 4 ára aldur (meðaltal á árunum 2011-2013). ICES reiknar 

með því að sama kynþroskahlutfall verði í stofninum út árið 2016. Síldin verður því 

kynþroska nokkuð snemma og er flest öll orðin kynþroska við 4 ára aldur. Á meðan eru aðrir 

stofnar með rétt um 50% kynþroskahlutfall við 4 ára aldur (ICES HAWG, 2014).  
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3.3.2 Útbreiðsla og göngur 

 

Mynd 4: Lífsferill Norðursjávarsíldar (Jakob Jakobsson, 2007). Mynd eftir höfund 

Hrygningarstöðvar þekktustu stofnanna má sjá á mynd 4. Norðursjávarsíldin gengur í 

norðanverðan Norðursjó til ætis að sumarlagi, apríl-júní. Downs-síldin gengur eftir 

hrygningu en hinir þrír stofnarnir fyrir hrygningu (Jakob Jakobsson, 2007).  

Eftir að síldin hefur náð sér í góðan forða og er tilbúin til hrygningar gengur hún að 

hrygningarstöðvum að nýju og endurtekur ferlið (ICES HAWG, 2014). 

Erfitt hefur reynst að greina hvort að síldin taki einhverja fasta vetrarsetu þar sem engar 

veiðitölur né mælingar greina frá því að þær haldi sig á einhverju einu svæði (Petitgas, P., 

2010). 

Þó þekkist það að síldin þvælist stundum í Skagerrak-Kattegat svæðið (ICES HAWG, 2014). 

3.4 Íslensk sumargotssíld 
Íslensku sumargotssíldina ber sérstaklega að skoða með tilliti til framboðs frá Íslandi og 

hlutdeild Íslendinga sem söluaðili á hrávöru markaðnum í Evrópu. 

3.4.1 Almennt 

Íslenska sumargotssíldin samanstendur af einum stofni sem heldur sig alfarið innan íslensku 

lögsögunnar allt sitt líf. Hún hrygnir um miðjan júlí á 50-150 m dýpi en þó líka innan við 50 

m dýpi við strandlengjuna frá suðvestri til suðausturs (mynd 4). Eftir klak, berast lirfurnar 
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norður fyrir land með straumum þar sem uppeldisstöðvar eru víða í fjörðum og flóum (mynd 

5). Lirfurnar ná ekki miklum vexti fyrsta hálfa árið og eiginlegur vaxtartími byrjar ekki fyrr 

en vorið eftir, þá orðin seiði og 8-9 mánaða gömul. Á uppeldissvæðum dvelur síldin í tvö ár 

og heldur svo á slóðir foreldra sinna (Jakob Jakobsson, 2007). 

Hlutfall kynþroska er 20% við 3 ára aldur, 85% við 4 ára aldur og 100% við 5 ára aldur. 

Þessar tölur byggjast á meðaltali frá árunum 1987-2013 (Hafrannsóknastofnun, 2014). 

3.4.2 Útbreiðsla og göngur 

 

Mynd 5: Lífsferill íslensku sumargotssíldar (Jakob Jakobsson, 2007) með breytingum frá Guðmundur 
J. Óskarsson (2012). Mynd eftir höfund 

Á mynd 5 má sjá útbreiðslusvæði íslensku sumargotssíldarinnar. Hrygningarslóðir eru 

merktar með gulum lit, uppeldisstöðvar með grænum lit, ætisstöðvar með rauðum lit og 

vetrarsetustöðvar með hvítum lit.  

Jakob Jakobsson (2007) setti fram þennan lífsferil síldarinnar en þó er myndin uppfærð með 

nýjum vetrarsetustöðvum (Guðmundur J. Óskarsson, 2012). Höfundur setti myndina saman. 

Göngur síldarinnar eru fjórar. Fyrsta gangan til ætissvæða fer fram eftir hrygningu í lok júlí. 

Þar dvelur hún í nokkra mánuði þar til hún nær upp vetrarforða. Því næst gengur hún til 

vetrarsetustöðva í október, þar sem hún dvelur fram í apríl. Þá gengur hún aftur til ætissvæða 

og er þar fram að júlí þangað til hún gengur aftur til hrygningarstöðva (Jakob Jakobsson, 

2007). 
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Vetrarstöðvarnar hafa verið mjög breytilegar síðustu áratugi en hafa þó verið í Breiðafirði frá 

2006 til 2012. Ástæður fyrir breytileikanum geta verið mismunandi og sjaldan þær sömu. 

Sem dæmi gæti það verið breytingar á umhverfisskilyrðum í sjó (hitastig, straumar), 

breytingar á stærð stofna eða tilkoma nýrra sterkra árganga sem velja aðrar farleiðir 

(Guðmundur J. Óskarsson, 2012).  

Nú gæti verið að síldin sé að velja sér enn eina vetrarsetustöð þar sem mikið hefur gengið á 

síldinni síðustu ár. Nýliðun í stofnhluta Breiðafjarðar virðist heldur dræm á meðan nýliðun 

annarra stofnhluta sunnan lands virðist aukast (Guðmundur J. Óskarsson, 2012). 

Mikil afföll hafa verið undanfarið á stofninum í Breiðafirði. Afföllin stafa af sýkingu af 

völdum bakteríunnar Ichthyophonus, þó eru nýliðunarárgangar ekki sýktir. Einnig stafa 

afföll af síldardauða í Kolgrafafirði desember 2012 og febrúar 2013 þar sem talið er að um 

53 þúsund tonn hafi drepist. Jafnframt er mesta veiðin búin að vera í Breiðafirði undanfarin 

ár (Hafrannsóknastofnun, 2014). 

3.5 Aðrir síldarstofnar í Evrópu 
Síld er að finna í öðrum hafsvæðum í Evrópu, bæði í Eystrasaltinu og vestur og sunnan af 

Bretlandseyjum. Þá eru nokkrir stofnar í Eystrasaltinu og nokkrir stofnar vestur og suður af 

Bretlandseyjum (ICES HAWG, 2014; ICES WGBFAS, 2014). 

3.5.1 Síld í Eystrasaltinu 

Síld úr Eystrasaltinu er nokkuð frábrugðin Atlantshafssíldinni. Síldin hefur af mörgum verið 

flokkuð sem undirtegund af hinni hefðbundinni síld, þá Clupea harengus membras, að 

undanskildum vestur-Eystrasaltssíldinni sem elst jafnan upp í Skagerrak-Kattegat 

hafsvæðinu og gengur þar á milli (Jakob Jakobsson, 2007). 

Umhverfisskilyrði eru töluvert öðruvísi í Eystrasaltinu en eyjarnar í Danmörku stífla 

sjóskipti og er seltan mun minni en tíðkast í heimshöfunum og minnkar eftir því sem innar 

dregur. Síldin hrygnir líka á þang- og þarablöðkur í mjög grunnu vatni á meðan hefðbundin 

síld hrygnir í möl eða í sandbotn á 50-250 metra dýpi (Jakob Jakobsson, 2007).  

Síldarstofnum í Eystrasaltinu er skipt í fjóra stofna af ICES, þó eru mögulega fleiri 

undirstofnar innan þessara stofna. Stofnunum eru skipt upp eftir því hafsvæði innan 

Eystrasaltsins sem þeir búa. Stofnarnir eru vestur-Eystrasaltssíld (e. western Baltic Spring 

Spawners/WBSS) , mið-Eystrasaltssíld (e. central Baltic herring), síld í Helsingjabotni og 

síld í Rígaflóa. Í kafla 4.4. er betur gert grein fyrir því hvar þessir stofnar eru veiddir og hvar 
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í Eystrasaltinu búsvæði þeirra eru (ICES WGBFAS, 2014; ICES HAWG, 2014).  

Síld í Eystrasaltinu er almennt mjög lítil og ekki af sömu stærð og þeir stofnar sem hafa 

verið fjallað um í köflum 3.2 -3.4. Sá stofn í Eystrasaltinu sem kemst næst því að vera líkur 

þeim stofnum og þá helst Norðursjávarsíldinni, í stærð og lögun er vestur-Eystrasaltssíld. 

Ástæðan fyrir því af hverju vestur-Eystrasaltssíld er líkari Norðursjávarsíldinni er að hún fer 

í göngur upp í Skagerrak-Kattegat hafsvæðið og jafnvel aðeins inn á Norðursjóinn líka 

(ICES WGBFAS, 2014; ICES HAWG, 2014). 

3.5.2 Síld vestur og suður af Bretlandseyjum og Írlandi 

Nokkrir stofnar eru sunnan og vestan megin af Bretlandseyjum. Þeim er skipt upp eftir 

hafsvæðum og eru það síld vestur af Skotlandi, síld vestur af Írlandi, Írlandshafssíld og 

Keltnesk síld. Síldin í þessum stofnum svipa nokkuð til Norðursjávarsíldarinnar og hafa 

nokkrir þeirra sömu uppeldissvæði og Norðursjávarsíldin, þ.e.a.s. við strendur Þýskalands og 

Danmerkur. 

3.6 Samanburður á meðalþyngd eftir aldri. 
Í þessum kafla verður farið í samanburð á þeim stofnum sem hafa verið til umfjöllunar. 

Athuguð verður þyngd eftir aldri þar sem það gefur nokkra góða mynd á mismunandi vexti, 

stærð og aldur þessara mismunandi stofna. 

3.6.1 Meðalþyngd eftir aldri 

 

Mynd 6: Samanburður á meðalþyngd eftir aldri, mismunandi stofna (Hafrannsóknastofnun, 2014; 
ICES HAWG, 2014; ICES WGBFAS, 2014; ICES WGWIDE, 2014) 

0"

50"

100"

150"

200"

250"

300"

350"

400"

450"

0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15+"

M
eð

al
þy
ng
d+

(g
)+

Aldur+

Íslensk"sumargotssíld" Norsk=íslensk"vorgotssíld"
Norðursjávarsíld" Síld"vestur"af"Skotlandi"
Keltnesk="og"Írlandshafssíld" Mið=Eystrasaltssíld"
Vestur=Eystrasaltssíld" Helsingjabotns="og"Rígaflóasíld"



 

 12 

Á mynd 6 má sjá útreiknað tíu ára meðaltal (2003-2013) á þyngd eftir aldri mismunandi 

stofna. 

Á myndinni má sjá greinilegan mun á þyngd þessara stofna. Norsk-íslenska vorgotssíldin og 

íslenska sumargotssíldin vega u.þ.b. það sama frá 8 ára og eldri. Íslenska sumargotssíldin er 

ávallt einu ári á undan norsk-íslensku síldinni að ná ákveðinni þyngd þar til þær hafa náð 6 

ára aldri og renna þær þá saman í svipaða aukningu. Við 4 ára aldur hefur íslenska síldin náð 

um 225 g að þyngd en sú norska við 5 ára aldur. Báðar geta þær náð 400 g að þyngd við 14 

ára aldur og er það afgerandi þyngsta síldin eins og sést á mynd 6 (Hafrannsóknastofnun, 

2014; ICES WGWIDE, 2014). 

Norðursjávarsíldin er orðin um 200 g við 4 ára aldur en þá er farið að hægjast verulega á 

vexti hennar og verður hún um rúmlega 250 g að þyngd við 7 ára aldur og þyngist lítillega 

eftir það enda verður hún ekki mikið eldri (ICES HAWG, 2014). 

Síld vestur af Skotlandi er þyngsta síldin miðað við aldur af þeim stofnum sem eru sunnan 

og vestan við Bretlandseyjar. Skoska síldin nær um 200 g að þyngd við 4 ára aldur eins og 

Norðursjávarsíldin. Sú skoska verður þó ekki mikið þyngri en 225 g og það við 8 ára og 

eldri. Síld í Írlandshafi sem og keltneska síldin vex nokkuð línulega og verður ekki orðin 200 

g fyrr en við 8 ára aldur og þá komin á sitt síðasta skeið. Það gildir þó um alla stofna við 

Bretlandseyjar að síldin er ekki gömul þegar hún verður 100 g að þyngd, tæplega 2 ára, líkt 

og Norðursjávarsíldin (ICES HAWG, 2014). 

Vestur-Eystrasaltssíldin er nokkuð lengi að þyngjast. Hún er orðin um 4 ára þegar hún er 

orðin 100 g og verður tæplega 200 g við 8 ára og eldri. Ekki gildir það sama um hina 

stofnana í Eystrasaltinu en það eru allt afar smávaxnar síldir og verða ekki mikið þyngri en 

50 g. Mið-Eystrasaltssíldin er þyngst og verður um 50 g við 7 ára aldur og getur orðið um 75 

g við 10 ára og eldri. Aðrir stofnar ná varla 50 g að þyngd og hefur vöxturinn verið að 

minnka á síðustu áratugum. Þá var hann í algjöru lágmarki árið 2000 og hefur verið á 

svipuðum stað síðan þá. Mest verða þessar síldir rúmlega 40 g í Helsingjabotni en aðeins 

rúmlega 30 g í Rígaflóa (ICES WGBFAS, 2014). 

3.6.2 Fituinnihald 

Fituinnihald síldarinnar sveiflast mikið yfir árið. Sveiflurnar stafa af hrygningar- og 

ætisgöngum síldarinnar. Fituinnihaldið getur farið niður í 1% hjá sumum stofnum strax eftir 

hrygningu. Síðan getur fituinnihaldið farið upp fyrir 20% rétt fyrir hrygningu. Almennt 

þegar síldin gengur á ætissvæðin er fitan í kringum 12-15% og hækkar eftir því sem lengur 
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líður á ætistímabilið. Að því loknu er holdið orðið vel feitt og fituinnihaldið þá orðið í 

kringum 17-22% (Murray & Burt, 2001). 

 

Mynd 7: Fituinnihald norsk-íslenskrar vorgotssíldar eftir mánuðum (Ganslmayr, 2000) 

Síld er verðmætust þegar hún er hvað feitust og þá helst nokkrum vikum eftir að hún hefur 

lokið ætistímabilinu. Á mynd 7 má sjá hvernig fituinnihaldið þróast á einu ári hjá norsk-

íslenskri síld. Hún hrygnir í febrúar/mars og er þá með lægsta fituinnihaldið á næstu 

mánuðum eftir hrygningu. Síðan gengur hún til ætissvæðanna og byrjar að byggja upp fitu 

og hold aftur. Í ágúst er toppurinn og fer hún þá að ganga aftur til Noregs í átt til 

vetrarsetustöðva. Þá liggur fitan utan á holdinu, innan við roðið og er holdið fremur laust í 

sér. Það er í raun ekki fyrr en í kringum september/október þegar fitan hefur náð að setjast 

inn í holdið sem síldin er verðmætust (Ásbjörn Jónsson, Hannes Hafsteinsson, Irek 

Klonowski, Valur N. Guðmundsson, 2007). 

Mynd 7 er aðeins dæmi um hvernig fituinnihaldið getur þróast og fer það eftir göngumynstri 

stofnanna. Það á því ekki alltaf við að fituinnihaldið sé í hámarki í ágúst. Þó er það ákveðið 

munstur á því hvenær fituinnihaldið er í hámarki. En það er rétt fyrir vetrarsetu eða rétt fyrir 

hrygningu (Murray & Burt, 2001). 

Í kafla 4.6 er farið yfir hvenær mismunandi stofnar eru veiddir innan ársins. Nokkuð 

greinileg tenging er á milli veiðanna og hvenær holdafar síldarinnar og fituinnihaldið er í 

bestu ásigkomulagi. 
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Tafla 1: Stofn, hrygningartímabil, aflahlutfall eftir ársfjórðungum og afli á árinu 2013 (ICES HAWG, 
2014; ICES WGBFAS, 2014; ICES WGWIDE, 2014; Hafrannsóknastofnun, 2014) 

 

Eins og sjá má í töflu 1 þá er íslenska sumargotssíldin og norsk-íslenska vorgotssíldin feitust 

á síðasta ársfjórðungi rétt fyrir vetrarsetu. Norðursjávarsíldin er feitust á þriðja ársfjórðungi 

rétt fyrir hrygningu. Vestur- og mið-Eystrasaltssíldin er feitust á fyrsta ársfjórðungi rétt fyrir 

hrygningu. Rígaflóa- og Helsingjabotnssíld er í feitust á öðrum ársfjórðungi rétt fyrir 

hrygningu. Síld vestur af Skotlandi og í Írlandshafi er feitust á þriðja ársfjórðungi rétt fyrir 

hrygningu. Síldin vestur af Írlandi og keltneska síldin er vetrargotssíld og því feitust frá 

október til janúar. 

 

Afli 2013
jan-mars apríl-júní júlí-sept okt-des (tonn)

Íslensk sumargotssíld 1% 1% 11% 88% 72.000
Norsk-íslensk vorgotssíld 24% 1% 23% 52% 685.000
Norðursjávar haustgotssíld 10% 17% 45% 28% 511.000
Vestur-Eystrasalts vorgotssíld 40% 15% 25% 20% 44.000
Mið-Eystrasalts vorgotssíld 51% 23% 13% 13% 101.000
Rígaflóa vor-/sumargotssíld 20% 51% 10% 19% 26.500
Helsingjabotns vorgotssíld 30% 46% 8% 16% 114.390
Vestur af Skotlandi haustgotssíld 6% 0% 86% 8% 23.000
Vestur af Írlandi haust-/vetrar-/vorgotssíld 64% 0% 0% 36% 4.000
Keltnesk vetrargotssíld 0% 0% 15% 85% 16.200
Írlandshafs haustgotssíld 0% 0% 86% 14% 4.800
Allir stofnar 21% 12% 29% 39% 1.601.890

Stofn Hrygningartímabil
Veiðitímabil
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4 Staða stofna og veiðar 
Þróunin á hrygningarstofnum verður skoðaður aftur til ársins 1990 og veiðidánartala 

samhliða því. Einnig verður reynt að segja til um stærð hrygningarstofna á næstu árum eftir 

því sem ICES gefur út. 

Aflaheimildir og veiðar verða skoðaðar á stofnunum frá árinu 2000 fram til ársins 2014. Þá 

verður reynt að gera grein fyrir því hvaða þjóðir veiða hvaða stofna. 

Norsk-íslenska vorgotssíldin og Norðursjávarsíldin eru bæði deilistofnar og veiddir af 

mörgum þjóðum (ICES, 2014a,b). Því verður skoðað hvernig stjórnun á fiskveiðum er háttað 

hjá þessum tveimur stærstu stofnum og hvernig aflamarki er úthlutað til mismunandi landa.  

Í lokin verður gerður samanburður á því hvenær innan ársins stofnarnir eru veiddir. Ásamt 

því að skoða hvenær síld í heild er veidd sem hlutfall innan árs. 

Þau gögn sem notuð voru við gerð þessara kafla eru nær eingöngu úr skýrslum ICES um 

stofnanna ásamt hefti Hafró um nytjastofna sjávar við Ísland. 

Síldarmarkaðir í Evrópu velta á framboði hina ýmsu stofna. Á mynd 8 má sjá samantekt yfir 

heildarafla Atlantshafssíldar á árunum 2000-2013 (svarta línan og vinstri ás). Þá er einnig 

hlutfallslegt magn hvers stofns af heildarafla á árunum 2000-2013 (Litir og hægri ás). Á 

mynd 8 er búið að sameina úr mismunandi stofnum í Eystrasaltinu þ.e.a.s. mið-

Eystrasaltssíld, Helsingjabotnssíld og Rígaflóasíld í einn flokk, Eystrasaltssíld (smásíld). Það 

sama er búið að gera við stofna við Bretlandseyjar, þ.e.a.s. síld vestur af Skotlandi, síld 

vestur af Írlandi, Írlandshafssíld og keltnesk síld er einn flokkur, Síld við Bretlandseyjar. 

 

Mynd 8: Heildarafli á Atlantshafs síld í þúsund tonnum (vinstri ás)  og hlutfall stofna af heildarársfafla 
síldar(hægri ás) (ICES, 2014a; b ; c; d; e; f; g; h; i; j; FAO, 2014) 
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Mest er veitt af norsk-íslensku vorgotssíldinni í Norðaustur-Atlantshafi, rúmlega 40% árið 

2013 (mynd 8). Norsk-íslenska vorgotssíldin hefur verið stærsti síldarstofninn í fjölda ára. 

Stofninn hrundi á seinni hluta sjöunda áratugarins en eftir að hann náði sér aftur á strik hefur 

hann haldið stórri stofnstærð (ICES WGWIDE, 2014). 

Norðursjávarsíld er nokkuð stór hluti af heildarafla eða rúmlega 30% árið 2013. 

Norðursjávarsíldin er einnig eina síldin sem er sérstaklega veidd til að framleiða hefðbundna 

matjes síld (nl. Hollandse Nieuwe) sem er verðmætasta síldarafurðin og er sérstakt 

veiðitímabil fyrir hana (PVIS, 2011).  

Síld í Eystrasaltinu var 15% af heildarafla árið 2013. Það er þó allt smásíld eins og komið 

var inn á í kafla 3.5.1. 

Íslenska sumargotssíldin var tæplega 5% og síld við Bretlandseyjar og vestur-Eystrasaltssíld 

voru báðar tæplega 3% af heildarafla árið 2013.  

4.1 Norsk-íslensk vorgotssíld 

4.1.1 Hrygningarstofn 

 

Mynd 9: Stærð hrygningarstofns (vinstri ás, stöplar) og vegin meðalveiðidánartala (5-14 ára) (hægri 
ás, rauð lína) á norsk-íslenskri vorgotssíld frá árunum 1990-2014 (ICES WGWIDE, 2014) og spá um 
hrygningarstofn árin 2015 og 2016 (ICES, 2014a) 

Hrygningarstofninn hefur verið sveiflukenndur frá árinu 1990. Fyrst var stofnvöxtur árin 
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1995 til 1999 frá rúmlega 3,8 milljónum tonnum og upp í rúmlega 6,3 milljónir tonn. Árið 

2002 var stofninn aftur orðin 3,8 milljónir tonn. Annar stofnvöxtur var frá árunum 2006 til 

2009 þegar hrygningarstofninn náði tæplega 7,9 milljónum tonnum. Síðan þá hefur 

hrygningarstofninn verið á niðurleið og var kominn í 4 milljónir tonna sem er undir 

varúðarmörkum (Bpa = 5.000.000 tonn). Á þessu ári (2015) er hrygningarstofninn metin 3,5 

milljónir tonna (ICES WGWIDE, 2014). 

Ástæðan fyrir minnkandi hrygningarstofni eru nýliðunarárgangar frá 2005-2012 sem allir 

voru litlir. Einnig má gera ráð fyrir að hrygningarstofninn fari minnkandi næstu 2-3 ár þrátt 

fyrir að hóflegri sókn sé fylgt (ICES, 2014a). 

Það bendir þó til þess að sterkur nýliðunarárgangur (2013) komi upp í hrygningarstofninn 

árið 2017 og 2018. Þá má búast við því að hrygningarstofninn taki við sér en þó ber að taka 

því með fyrirvara þar sem stórir nýliðunarárgangar hafa ekki alltaf skilað sér í 

hrygningarstofn (Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Spá ICES um hrygningarstofn árið 2016 er 3,2 milljónir tonna að því gefnu að farið sé eftir 

ráðlögðum heildarafla árið 2015 sem eru 283 þúsund tonn og því fylgt eftir (ICES, 2014a).  

4.1.2 Fiskveiðistjórnun 

Þar sem stofninn er deilistofn margra strandríkja er erfitt að uppfylla sjálfbærni stofnsins. 

Árið 1999 lögðu Ísland, Noregur, Færeyjar, Rússland og Evrópusambandið fram 

langtímamarkmið að sóknarstýrikerfi sem hljómar eftirfarandi:  

• Sett var upp sú regla að ávallt ætti að reyna að halda hrygningarstofninum hærri en 

við hættumörk (Blim) sem eru 2.500.000 tonn.  

• Árið 2001 ákváðu strandríkin að ákvarða heildaraflamark sem fæst með því að nota 

aflareglu lægri en 0,125 fyrir veiðistofn (5-14 ára) nema að vísindaleg ráðgjöf í 

framtíðinni bendi til að nota megi aðra aflareglu.  

• Einnig var lagt fram að ef hrygningarstofn færi niður fyrir varúðarmörk (Bpa) sem er 

5.000.000 tonn ætti aflareglan (0,125) að aðlagast eftir vísindalegri þekkingu til að 

tryggja að hrygningarstofninn nái aftur upp fyrir viðmiðunarmörk 

hrygningarstofnsins á sem skemmstum tíma. Grunnur fyrir slíkri aðlögun væri að 

minnsta kosti línuleg minnkun á aflareglu frá 0,125, þegar SSB < Bpa (5.000.000 

tonn), til 0,05 þegar SSB < Blim (2.500.000 tonn). 

• Strandríkin skulu, eftir því sem við á, endurskoða fiskveiðistjórnunaraðferðir og 
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nýtingarstefnu á grundvelli nýrra ráðgjafa sem ICES gefur út, ár hvert.  

(ICES, 2014a). 

4.1.3 Aflaheimildir og veiðar 

 

Mynd 10: Tillaga að aflamarki, úthlutað aflamark og afli á árunum 2000-2014 á norsk íslenskri 
vorgotssíld ásamt tillögu að aflamarki árið 2015, og hugsanleg tillaga að aflamarki árið 2016 (ICES, 
2014a) 

Árið 2014 var heildarveiði allra þjóða um 436 þúsund tonn, sem var úthlutað aflamark en þó 

19 þúsund tonnum umfram ráðgjöf ICES. Árið 2014 var stærð hrygningarstofnsins undir 

varúðarmörkum og spá ICES um hrygningarstofninn árið 2015 er ennþá minni. Samkvæmt 

aflareglu skal því lækka veiðihlutfallið. Því hefur ICES lagt til að hámarksafli fyrir árið 2015 

verði 238 þúsund tonn sem samsvarar fiskveiðidánartölu nálægt 0.08. Ef fylgt er eftir 

ráðlögðu aflamarki ICES árið 2015 (283.000 tonn) áætlar ICES að hrygningarstofn verði 3,2 

milljónir tonna árið 2016. Út frá því má áætla að að veiðidánartalan verði einhversstaðar á 

bilinu 0,05 og 0,08. Heildaraflamark árið 2016 yrði þá líklega á bilinu 160 - 256 þúsund tonn 

(rauður punktur á mynd 10, með skekkjumörkum) (ICES, 2014a). 

Í janúar, 2015 hittust strandríkin til að semja um aflamark á kolmunna og norsk-íslenskri 

síld. Ekki tókst að semja á þessum fundi og þegar þetta er skrifað eiga strandríkin eftir að 

hittast aftur og semja um skiptingu aflans (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2015). 

Stærsta spurningin er hvort að Færeyjar sýni samstöðu með hinum strandríkjunum og 

skipting aflans verði innan ráðgjafa ICES. Síðustu tvö ár hafa Færeyjar ekki sýnt samstöðu 
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og úthlutað sér sjálfum aflamarki þannig að heildaraflinn verður umfram ráðgjöf ICES. 

(Hafrannsóknastofnun, 2014).  

Að venju er aflahlutdeild að gefnu aflamarki hvers árs nær oftast það sama eða með svipuðu 

móti og dreifist þannig; Noregur 61%, Ísland 14,5%, Rússland 13% Evrópusambandið 6,5% 

og Færeyjar 5% (ICES, 2014a). Á mynd 11 má sjá hlutfallslega skiptingu af aflanum milli 

veiðiþjóða á árunum 2000-2013. 

Þau lönd innan Evrópusambandsins sem veiða norsk-íslenska vorgotssíld eru eftirfarandi í 

röð eftir afla á árunum 2000-2013: Danmörk, Holland, Bretlandseyjar, Þýskaland, Írland og 

Grænland. Svíþjóð átti líka aflahlutdeild að stofninum en hefur ekki veitt úr honum að ráði 

síðan árið 2006 (ICES WGWIDE, 2014).  

 

Mynd 11: Hlutfall afla veiðiþjóða (hægri ás) af heildarafla (vinstri ás) á norsk-íslenskri vorgotssíld 
(ICES, 2014a) 

Að því jöfnu að aflahlutdeild Íslendinga sé nálægt 14,5% yrði úthlutun til Íslands af 

heildarafla NÍ-síldar um 41 þúsund tonn árið 2015. Ef þróunin á stofninum verður áfram líkt 

og ICES gerir ráð fyrir ætti tillaga ICES að aflamarki árið 2016 að vera á bilinu 160-256 

þúsund tonn. Þá fengi Ísland úthlutað árið 2016 u.þ.b. 23-37 þúsund tonn (ICES WGWIDE, 

2014).  
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4.2 Norðursjávar haustgotssíld 

4.2.1 Hrygningarstofn 

 

Mynd 12: Stærð hrygningarstofns (vinstri ás, stöplar) og vegin meðalveiðidánartala (2-6 ára) (hægri 
ás, rauð lína) á Norðursjávarsíld frá árunum 1990-2014 og spá um hrygningarstofn árin 2015 og 
2016 (ICES, 2014b). Athuga skal að skalinn á þessari mynd nær frá 0-3 milljón tonn en hjá norsk-
íslensku vorgotssíldinni náði skalinn frá 0-9 milljón tonn. 

Á mynd 12 má sjá hrygningarstofn Norðursjávarsíldar ásamt meðalveiðidánartölu 

veiðistofns (2-6 ára) 

Veiðar á síld í Norðursjó eru sjálfbærar og þeim er vel stjórnað. Hrygningarstofninn er búinn 

að vera yfir viðmiðunarmörkum (Bpa = 1,5 milljón tonn) síðan árið 1998. Framhaldið lítur 

líka mjög vel út þar sem nýliðunarárgangar eru sterkir og góðir. Það sem sker Norðursjávar 

haustgotssíldina frá Norsk-íslensku vorgots- og íslensku sumargotssíldinni er hversu fljótt 

hún kemur inn í veiði og hversu stutt hún lifir. Endurnýjung á stofninum er því afar tíð 

(ICES HAWG, 2014). 

Eins og sést á mynd 12 hefur hrygningarstofninn minnkað frá 2012-2014, úr tæplega 2,5 

milljón tonn í 1,9 milljón tonn. ICES spáir að hrygningarstofninn muni minnka fram að árinu 

2016 og verði þá rúmlega 1,7 milljón tonn. Hrygningarstofn Norðursjávarsíldarinnar hefur 

tekið tvær uppsveiflur á árunum 2000-2014. Það má gera ráð fyrir að önnur uppsveifla sé 

væntanleg á hrygningarstofninum ef farið er eftir tillögum ICES að aflamarki (ICES 

HAWG, 2014). 

4.2.2 Fiskveiðistjórnun 

Noregur og Evrópusambandið standa saman að fiskveiðistjórnunarsamningi sem var síðast 
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uppfærður í mars 2014 (sjá viðauka I) (ICES, 2014b). Aðaláherslurnar eru eftirfarandi: 

• Að halda stærð hrygningarstofns yfir hættumörkum sem eru 0,8 milljón tonn 

(SSB>Blim). 

• Ef hrygningarstofn er áætlaður undir 0,8 milljónum tonn (SSB<Blim) er aflamarki 

úthlutað þar sem veiðidánartala er F<0,1 fyrir 2 ára og eldri og F<0,04 fyrir smásíld. 

• Ef hrygningarstofninn er áætlaður stærri en 1,5 milljón tonn (SSB>Bpa) þá er úthlutað 

aflamarki með tilliti til 0,26 í veiðidánartölu fyrir 2 ára og eldri en 0,05 í smásíld. 

• Ef hrygningarstofn er áætlaður minni en 1,5 milljón tonn er úthlutað aflamarki með 

tilliti til jöfnunnar 0,26-(0,16*(1.500.000 t - SSB)/700.000) í veiðidánartölu fyrir 2 

ára og eldri en F<0,05 fyrir smásíld. 

• Skipting úthlutaðs aflamarks skal fara 29% til Noregs og 71% til 

Evrópusambandsins. 

Í fyrri samningi frá árinu 2008 voru varúðarmörkin sett við 1,3 milljón tonn og aflaregla var 

Fpa = 0,25 þegar hrygningarstofn var stærri en varúðarmörkin (ICES, 2014b). 

Þau lönd innan Evrópusambandsins sem voru með stærstu aflahlutdeild að 

Norðursjávarsíldinni frá árinu 2004 eru Danmörk, Holland, Bretlandseyjar, Frakkland, 

Þýskaland og Svíþjóð. 

4.2.3 Aflaheimildir og veiðar 

 

Mynd 13: Úthlutað aflamark (fjólubláa línan) og afli (stöplar) á árunum 2001-2013 á Norðursjávar 
haustgotssíld eftir veiðisvæðum ICES (ICES, 2014b). Athuga skal að skalinn nær frá 0-800 þúsund 
tonn, en skalinn á afla norsk-íslensku vorgotssíldarinnar var frá 0-1.800 þúsund tonn 
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Á mynd 13 má sjá úthlutað aflamark Norðursjávar haustgotssíldar á öllum svæðum ICES í 

Norðursjó. 

Svæði IVa og IVb eru aðal veiðisvæðin í Norðursjó sem eru norður- og miðsvæðið. IVc og 

VIId er suðursvæðið milli Bretlands og Hollands, Belgíu og Frakklands. IIIa er hafsvæðið 

sem er þekkt sem Skagerrak-Kattegat eða suður af Noregi og á milli Svíþjóðar og 

Danmerkur (veiðisvæði ICES má sjá í viðauka II). Frá árunum 2001 hefur afli sveiflast í takt 

við hrygningarstofn. Veiðar hafa farið mest upp í rúmlega 670 þúsund tonn árið 2005. 

Minnst var veitt árið 2009, þá rétt rúmlega 170 þúsund tonn. Árið 2014 var afli 483 þúsund 

tonn. ICES spáir því að ef aflareglum verði fylgt eftir að þá haldist afli nokkuð stöðugur á 

næstu árum eða um 400-500 þúsund tonn og gæti svo aukist. Tillaga ICES að aflamarki árið 

2015 er 461,6 þúsund tonn (ICES, 2014b). 

 

Mynd 14: Aflahlutfall veiðiþjóða (hægri ás, litir) af heildarafla (vinstri ás, svört lína) á Norðursjávarsíld 
(ICES, 2014b). Athuga skal að skalinn nær frá 0-800 þúsund tonn, en skalinn á afla norsk-íslensku 
vorgotssíldarinnar var frá 0-1.800 þúsund tonn 

Norðmenn og Danir eru með mestu aflahlutdeild eins og sjá má á mynd 14. Árið 2013 voru 

Norðmenn með 28% og Danir með 23%. Holland var með 16% og Bretlandseyjar með 

12,5% af aflanum. Frakkland, Þýskaland og Svíþjóð voru með 3-9% af heildarafla árið 2013.  
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4.3 Íslensk sumargotssíld 

4.3.1 Hrygningarstofn 

 

Mynd 15: Stærð hrygningarstofns (vinstri ás, stöplar) og vegin meðalveiðidánartala (5-10 ára) (hægri 
ás, rauð lína) á íslenskri sumargotssíld frá árunum 1990-2014 (Hafrannsóknastofnun, 2014). Athuga 
skal að skalinn á myndinni nær frá 0-900 þúsund tonn en skalinn hjá norsk-íslenska 
hrygningarstofninn var frá 0-9 milljón tonn. 

Á mynd 15 má sjá hrygningarstofn (SSB) íslensku sumargotssíldarinnar ásamt vergri 

veiðidánartölu (5-10 ára síldar) frá árunum 1990-2014. 

Hrygningarstofn hafði verið í kringum 300 þúsund tonn frá árunum 1996 til 2002. Vegna 

minnkandi sóknar frá árunum 2002, (0,35), til 2006, (0,12) og stórum nýliðunarárgöngum á 

árunum 1999, 2000 og 2001 stækkaði hrygningarstofninn í rúmlega 770 þúsund tonn árið 

2008. Árið 2008 varð síldarstofninn fyrir sýkingu af völdum bakteríunnar Ichthyophonus 

sem olli því að mikið af síld drapst og var metið að náttúruleg dánartala M hafi hækkað úr 

0,10 upp í 0,49 árið 2009 og 0,62 árið 2010. Í kjölfarið minnkaði hrygningarstofninn og varð 

rúmlega 390 þúsund tonn árið 2011. Ichthyophonus sýking er ennþá nokkuð mikil í 

stofninum. Þó eru afföll vegna sýkingar minni og sáralítil síðan 2010. Þá er einnig lítið um 

nýsmit. Því hefur náttúruleg dánartala (M) verið 0,10 síðan 2011. Veturinn 2012/2013 

drápust um 53 þúsund tonn í Kolgrafafirði og lækkaði því hrygningarstofn úr 450 þúsund 

tonn árið 2012 niður í 412 þúsund tonn árið 2013 (Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Stofnmat og framreikningar fyrir árið 2014 tóku mið af sýkingu í síldinni og þeim 53 þúsund 

tonnum sem drápust í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013. Hrygningarstofninn árið 2014 var 

metin 430 þúsund tonn. Lagt var til að miðað væri áfram við aflaregluna F0,10, eins og frá 
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árinu 2004, veiðidánartalan því 0,22 og var ráðlagt aflamark fyrir fiskveiðiárið 2014/2015 83 

þúsund tonn. Við þá sókn ætti hrygningarstofn árið 2015 að vera 420 þúsund tonn 

(Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Í langtíma spá ICES, spá þeir fyrir að hrygningarstofninn stækki í 428 þúsund tonn árið 2016 

og 445 þúsund tonn árið 2017 ef veiðidánartalan verður áfram 0,22 (ICES NWWG, 2014). 

4.3.2 Aflaheimildir og veiðar 

 

Mynd 16: Tillaga að aflamarki, aflamark og afli á fiskveiðiárunum 2000/01 til 2014/15 á íslenskri 
sumargotssíld (Hafrannsóknastofnun, 2014; Fiskistofa, 2015). Athuga skal að skalinn á myndinni nær 
frá 0-180 þúsund tonn en á mynd sem sýndi afla norsk-íslensku vorgotssíldina var skalinn frá 0-1.800 
þúsund tonn 

Á mynd 16 má sjá tillögu að aflamarki (Hafrannsóknastofnun, 2014), aflamark og afli 

(Fiskistofa, 2015) íslensku sumargotssíldarinnar á fiskveiðiárunum 2000/01 til 2014/15. 

Síðustu sjö ár hefur verið úthlutað sérstakt aflamark sem voru samtals 12.961 tonn, mest á 

yfirstandandi fiskveiðiári eða 4.452 tonn. Sérstakt úthlutað aflamark er undir aflamarki 

(TAC) á mynd 16. Taka skal fram að meginveiðin á íslenskri sumargotssíld á sér stað á 

síðustu þremur mánuðum ársins og verður því talað um fyrra árið sem gefið er upp í 

fiskveiðiárinu (dæmi: 2014 í 2014/15). Á mynd 16 sést að aflamark var að hækka á árunum 

2006-2008 og fór afli úr 100 þúsund tonnum árið 2005 upp í 160 þúsund tonn 2007. Árið 

2008 kom sýkingin fram í síldinni og aflamark sem og afli lækkaði eftir því og var orðin 44 

þúsund tonn árið 2011. Afli hefur síðan verið að aukast frá árinu 2011 þrátt fyrir 

síldardauðann í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013. Búið er að veiða 87.936 tonn á þessu 
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fiskveiðiári þó að útgefið aflamark hafi verið 82.295 tonn. Aflahorfur á næstu árum munu 

standa nokkurn veginn í stað þar sem engir mjög sterkir nýliðunarárgangar eru væntanlegir. 

Árgangarnir 2007 og 2008 þóttu nokkuð sterkir en nú virðist sem þeir hafi verið ofmetnir 

(Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Langtímaspá ICES gerir þó ráð fyrir stækkandi hrygningarstofni og að aflamark árið 2015 

verði 79 þúsund tonn og 83 þúsund tonn árið 2016 (ICES NWWG, 2014). 

Það eru aðeins Íslendingar sem veiða íslenska sumargotssíld. Frá árunum 2007 til 2012 hefur 

megnið af aflanum (um 90%) verið veiddur í Breiðafirði eða vestur af honum með nótum. 

Hins vegar árið 2013 var einungis 60% af aflanum veiddur í Breiðafirði, 24% voru tekin í 

Breiðamerkurdjúpi við suðausturströndina (Hafrannsóknastofnun, 2014). Það bendir því til 

þess samkvæmt aflatölum að vetrarsetustöðvarnar eru að færast við strendur suðausturlands.  

4.4 Eystrasaltssíld 

 

Mynd 17: Afli á síld úr mismunandi stofnum í Eystrasaltinu á árunum 2000-2013 (ICES, 
2014c,d,e,f,g). Athuga skal að skalinn á myndinni er frá 0-450 þúsund tonn en skalinn á mynd sem 
sýnir afla á norsk-íslensku vorgotssíldinni er frá 0-1.800 þúsund tonn. 

Á mynd 17 má sjá afla á síldarstofnum í Eystrasaltinu. 

Í heildina hefur aflinn á síld úr Eystrasaltinu farið niður á við frá árinu 2000, þá tæplega 420 

þúsund tonn en stóð í 285 þúsund tonnum árið 2013 eins og má sjá á mynd 17.  
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Mið-Eystrasaltssíld 

Mið-Eystrasaltssíldin gaf af sér mestan afla fram að árinu 2011. Aflinn hefur þó lækkað úr 

200 þúsund tonnum árið 2000 og niður í 92 þúsund tonn árið 2005. Árið 2012 og 2013 hefur 

hann verið í kringum 100 þúsund tonn (mynd 18). Mið-Eystrasaltssíld veiðist á veiðisvæðum 

ICES 25-29 og 32 (sjá viðauka II). Árin 2011-2013 hefur veiði verið undir úthlutuðu 

aflamarki og eru veiðar sjálfbærar. Stærð hrygningarstofnsins er einnig fyrir ofan 

varúðarmörk (ICES, 2014d). Þær þjóðir sem veiða mið-Eystrasaltssíld má sjá á mynd 18 hér 

að neðan. Stærstu veiðiþjóðirnar eru Svíþjóð, Pólland, Finnland, Eistland og Rússland.  

 

Mynd 18: Hlutfall afla eftir veiðiþjóðum (hægri ás, litir) af heildarafla (vinstri ás, svört lína) á mið-
Eystrasaltssíld (ICES, 2014d) 

Vestur-Eystrasaltssíld 

Dregið hefur mikið úr afla á vestur-Eystrasaltssíldinni, eins og sjá má á mynd 17. Hún 

heldur sig í suðvestur hlutanum af Eystrasaltinu ásamt því að teygja sig upp í Skagerrak-

Kattegat hafsvæðið (ICES svæði 22-24 og IIIa, sjá viðauka II). Aflinn hefur minnkað frá 

árinu 2000, þá 120 þúsund tonn niður í 44 þúsund tonn árið 2013. Minnstur var aflinn árið 

2011, þá tæplega 30 þúsund tonn (mynd 17). Á árunum 2011 til 2013 hefur alltaf verið meiri 

afli en aflamark segir til um. Þó var stærð hrygningarstofns árið 2014 fyrir ofan varúðarmörk 

og veiðin á mörkunum við að vera sjálfbær (ICES, 2014c).  

Á árunum 2000-2013 var 53% af aflanum á vestur-Eystrasaltssíld fengin á veiðisvæðum 

undir eyjum Danmerkur og suður af Svíþjóð (ICES svæði 22-24) og 42% af aflanum fékkst í 
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Skagerrak-Kattegat hafsvæðinu (ICES svæði IIIa). Restin af aflanum eða 5% var fengin í 

Norðursjó (ICES svæði IV). Svíþjóð, Danmörk og Þýskaland eru stærstu veiðiþjóðirnar á 

vestur-Eystrasaltssíld. Í Skagerrak-Kattegat eru það nær eingöngu Svíþjóð og Danmörk sem 

veiða, en Noregur kemur aðeins að veiðum í Skagerrak. Sunnan við Danmörku og Svíþjóð 

bætast síðan Pólland og Þýskaland inn í veiðarnar og á því svæði eru Þýskaland með mestan 

aflann, yfirleitt í kringum 50% á því veiðisvæði. 

Síld í Rígaflóa 

Veiðar á síld í Rígaflóa (ICES svæði 28.1, sjá viðauka II) hefur sveiflast á bilinu 27 til 40 

þúsund tonn. Mestar voru veiðarnar árið 2003 en hefur afli minnkað síðan og stóð í 27 

þúsund tonnum árið 2013 (mynd 17). Árið 2011 og 2012 var veitt umfram úthlutað aflamark 

en fyrir neðan árið 2013. Stærð hrygningarstofns er fyrir ofan varúðarmörk og telur ICES 

(2014d) að veiðar séu sjálfbærar. Það eru aðeins tvær þjóðir sem skipta með sér veiðunum í 

Rígaflóa. Það eru Lettland með um 58% og Eistland með 42% af aflanum úr Rígaflóa á 

árunum 2000-2013. 

Síld í Helsingjabotni 

Mesta aukning á afla hefur verið á síld úr Helsingjabotni (ICES svæði 30 og 31, sjá viðauka 

II). Mesti síldaraflinn úr Eystrasaltinu árið 2013 kom frá síld í Helsingjabotni. Veiðar hafa 

farið úr rúmlega 50 þúsund tonnum árið 2000 og upp í rúmlega 110 þúsund tonn árið 2013 

(mynd 17). Afli hefur verið undir úthlutuðu aflamarki á árunum 2011-2013, veiðar eru 

sjálfbærar og var stærð hrygningarstofns árið 2014 yfir varúðarmörkum samkvæmt ICES 

(2014f, g). Finnland veiddi 95% af aflanum í Helsingjabotni og Svíþjóð 5% á árunum 2000-

2013.   
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4.5 Síld við Bretlandseyjar 

 

Mynd 19: Afli á síld úr mismunandi stofnum vestur og suður af Bretlandseyjum og Írlandi á árunum 
2000-2013 (ICES, 2014h,i,j,k). Athuga skal að skalinn á mynd nær frá 0-70 þúsund tonn en á mynd 
sem sýndi afla norsk-íslensku vorgotssíldarinnar var skalinn frá 0-1.800 þúsund tonn. 

Eins og sést á mynd 19 hefur heildarafli á síld vestur og suður af Bretlandseyjum og Írlandi 

verið nokkuð sveiflukenndar á milli ára. Sveiflurnar standa aðallega af síldarafla vestur af 

Skotlandi.  

Síld vestur af Skotlandi 

Mestur var aflinn á síld vestur af Skotlandi. Á árunum 2002 og 2007 var hann mestur, þá í 

kringum 30 þúsund tonn. Árið 2013 var aflinn í kringum 23 þúsund tonn og verður aflinn í 

svipuðu magni á næstu árum til að stækka hrygningarstofninn. Árið 2013 var veitt aðeins 

ofan við úthlutað aflamark og er hrygningarstofninn rétt fyrir ofan varúðarmörkin. 

Veiðisvæðið vestur af Skotlandi er veiðisvæði VIa samkvæmt ICES (sjá viðauka II) (ICES, 

2014h). 

Bretlandseyjar veiða mestan afla, um 60-70% af heildaraflanum af síld vestur af Skotlandi. 

Aðrar þjóðir sem veiða síldina eru Þýskaland, Írland, Holland og Frakkland. Á árunum 

2002-2009 veiddu Færeyjar milli 500 og 1800 tonna afla á ári (ICES, 2014h). 

Keltnesk síld 

Afli á keltneskri síld er á mestri uppleið. Aflinn hefur farið úr 6,9 þúsund tonnum árið 2008 

og upp í 16,2 þúsund tonn árið 2013 sem er svipað magn og veitt var árið 2000-2001. Veiðar 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 
20

00
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

A
fli

 
(þ

ús
un

d 
to

nn
) 

Ár 

Síld vestur af Skotlandi Keltnesk síld Síld vestur af Írlandi Írlandshafssíld 



 

 29 

eru taldar sjálfbærar af ICES (2014k) og hefur afli verið fyrir neðan úthlutað aflamark á 

árunum 2011-2013. Hrygningarstofn er fyrir ofan varúðarmörk en munu veiðar þó vera á 

svipuðu magni á næstu árum. Keltneska síldin veiðist á ICES veiðisvæðunum VIIa (sunnan 

við 52°30'N), VIIg, h, j, k (sjá viðauka II). 

Írar eru einir með aflamark að keltneskri síld og voru með 97% af aflanum á árunum 2000-

2013. Þessi 3% voru meðafli eða afli utan kvóta (ICES, 2014k). 

Síld vestur af Írlandi 

Afli á síld vestur af Írlandi er aðeins veidd af Írlandi og hefur verið á sífelldri niðurleið frá 

árinu 2000, þá 20 þúsund tonn en árið 2013 voru það 4 þúsund tonn. Veiðar eru taldar 

ósjálfbærar, ávallt er veitt meira en úthlutað aflamark segir til um og telur ICES (2014i) að 

það þurfi að stöðva veiðar árið 2015 til að leyfa hrygningarstofninum að jafna sig og komast 

yfir hættumörkin. Veiðisvæðið vestur af Írlandi er ICES veiðisvæði VIa (syðri hluti) og 

VIIb,c (sjá viðauka II). 

Írlandshafssíld 

Veiðar á síld í Írlandshafi hafa verið frekar litlar frá árunum 2000. Árið 2000 voru veiðar 

einungis 2 þúsund tonn en hafa verið í kringum 5 þúsund tonn frá árinu 2007. Þó er vel 

staðið að veiðum og hafa veiðar verið fyrir samhliða úthlutuðu aflamarki frá árinu 2000. Það 

eru aðeins Bretlandseyjar sem veiða þessa síld, þó áttu Írar um 1000 tonn árið 2001 og 2004-

2006. Hrygningarstofn er fremur lítill en góð nýliðun hefur verið á síðustu fimm árum. Þó er 

ekki búist við að afli aukist á næstu árum (ICES, 2014j).  
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4.6 Veiðitímabil  
Veiðitímabil verða athuguð til þess að fá mynd á hvenær innan árs veiði fara fram af þeim 

stofnum sem hafa verið skoðaðir hér að ofan. Ásamt samantekt á því hvenær allir stofnar eru 

veiddir innan ársins með það í huga hvenær innan árs framboð myndast. 

Tafla 2: Stofn, hrygningartímabil, aflahlutfall eftir ársfjórðungum og afli á árinu 2013 (ICES HAWG, 
2014; ICES WGBFAS, 2014; ICES WGWIDE, 2014; Hafrannsóknastofnun, 2014) 

 

Í töflu 2 má sjá hlutfallslega skiptingu afla ársins 2013 eftir ársfjórðungum fyrir alla þá 

stofna sem hafa verið skilgreindir fyrr í kaflanum. Mesti afli árið 2013 kom frá norsk-

íslensku vorgotssíldinni eða 685 þúsund tonn. Meirihlutinn, 52% af aflanum veiðist á síðasta 

ársfjórðungi (ICES WGWIDE, 2014). 

Norðursjávarsíldin var næst aflamest árið 2013, rúmlega 500 þúsund tonn. Hún veiðist nær 

allt árið en þó er mestur afli í þriðja ársfjórðungi eða 45% (ICES HAWG, 2014). 

Aflinn árið 2013 af íslensku sumargotssíldinni var 72 þúsund tonn og er hann veiddur 

aðallega í október-nóvember eða 88%. Afli á öðrum ársfjórðungum er aðallega meðafli í 

öðrum veiðum (Hafrannsóknastofnun, 2014). 

Vestur-Eystrasaltssíldin veiðist yfir allt árið þó mest sé um veiði á fyrsta ársfjórðungi, 40%. 

Heildarafli af vestur-Eystrasaltssíld var 44 þúsund tonn árið 2013 (ICES HAWG, 2014). 

Eystrasaltssíldirnar að undanskildari vestur-Eystrasaltssíld, eru allar fremur smáar eins og 

kom fram á mynd 6 í kafla 3.6.1. Þó var aflinn nokkuð mikill á árinu 2013, rúmlega 140 

þúsund tonn. Afli úr Eystrasaltinu veiðist aðallega á fyrstu tveimur ársfjórðungunum (ICES 

WGBFAS, 2014). 

Heildarafli af síld sem veiðist vestur og sunnan af Bretlandseyjum var 48 þúsund tonn. 

Helstu veiðitímabil eru mismunandi eftir stofnum. Af stærsta stofninum sem er vestur af 

Afli 2013
jan-mars apríl-júní júlí-sept okt-des (tonn)

Íslensk sumargotssíld 1% 1% 11% 88% 72.000
Norsk-íslensk vorgotssíld 24% 1% 23% 52% 685.000
Norðursjávar haustgotssíld 10% 17% 45% 28% 511.000
Vestur-Eystrasalts vorgotssíld 40% 15% 25% 20% 44.000
Mið-Eystrasalts vorgotssíld 51% 23% 13% 13% 101.000
Rígaflóa vor-/sumargotssíld 20% 51% 10% 19% 26.500
Helsingjabotns vorgotssíld 30% 46% 8% 16% 114.390
Vestur af Skotlandi haustgotssíld 6% 0% 86% 8% 23.000
Vestur af Írlandi haust-/vetrar-/vorgotssíld 64% 0% 0% 36% 4.000
Keltnesk vetrargotssíld 0% 0% 15% 85% 16.200
Írlandshafs haustgotssíld 0% 0% 86% 14% 4.800
Allir stofnar 21% 12% 29% 39% 1.601.890

Stofn Hrygningartímabil
Veiðitímabil
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Skotlandi, veiðist 86% á þriðja ársfjórðungi. Af þeim næststærsta, keltneskri síld þá er 85% 

á fjórða ársfjórðungi (ICES HAWG, 2014). 

Neðst í töflu 1 má sjá hvernig heildarafli allra stofna veiðist innan ársins. Afli dreifist 

nokkuð en 68% af aflanaum veiðist eftir júní.  

Tafla 3: Afli ársins 2013 af öllum stofnum, undanskildum mið-Eystrasalts, Rígaflóa og 
Helsingjabotnasíld eftir ársfjórðungum 

 

Tafla 3 er unnin úr töflu 1 og sýnir hvernig heildarafli stofna, þar sem síldin verður þyngri en 

100 g, skiptist innan ársins. Þriðjungur veiðist eftir júlí og tæplega 20% frá apríl til júní. Því 

má segja að nýtt framboð á síld til fullvinnslu eykst eftir því sem líður á árið. 

4.7 MSC vottun 
Marine Stewardship Council  (MSC) gerir úttekt á veiðum ákveðna samtaka eða fyrirtækja 

og meta veiðarnar með tilliti til sjálfbæra veiða bæði fyrir stofna og umhverfi. Í töflu 4 má 

sjá úttekt af þeim stofnum sem eru með vottun, hverjir ekki og hverjir eru í skoðun, ásamt 

löndum sem eiga hlutdeild að vottuninni. Veiðar á eftirfarandi stofnum eru með MSC 

vottun: íslensk sumargotssíld; norsk-íslenska vorgotssíld; Norðursjávar haustgotssíldin; 

vestur-Eystrasaltssíld; mið-Eystrasaltssíld (aðeins ICES veiðisvæði 27); síld vestur af 

Skotlandi; keltnesk síld og Írlandshafs haustgotssíld. Þær veiðar á stofnum sem ekki hafa 

fengið MSC vottun eru síld vestur af Írlandi, Rígaflóa- og Helsingjabotnssíld (MSC, 2015). 

Tímabil Magn (tonn) Hlutfall innan árs

jan-mars 101.912 7%

apríl-júní 238.898 18%

júlí-sept 433.176 32%

okt-des 586.014 43%

Samtals: 1.360.000 100%
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Tafla 4: MSC vottun eftir stofnum, ICES veiðisvæðum, stöðu, útgefið og löndum (ICES, 2014b; ICES, 
2014c; ICES, 2014f) 

 

Athugið að í töflu 4 hér að ofan er vottunin merkt eftir landi en ekki eftir samtökum eða 

útgerðum sem veiða síldina og hafa sótt um og fengið vottun. Þannig hafa samtök/útgerðir í 

þessum löndum vottun á sjálfbærum veiðum og geta selt síld sem þeir veiða með vottun 

MSC á bakvið afurðina. Ef áhugi er fyrir að sjá hvaða félög eða útgerðir það eru sem eru 

með Marine Stewardship Council í ákveðnu landi er hægt að heimsækja slóð í heimildarskrá 

(MSC, 2015). 

staða gefið út land
Norsk-íslensk vorgotssíld I, II, V, IVa, XIVa vottað júlí.2009 Danmörk

mars.2010 Færeyjar
maí.2014 Ísland
apríl.2009 Noregur
júlí.2010 Holland
júlí.2010 Þýskaland
júlí.2010 Frakkland
júlí.2010 Bretland
júlí.2010 Litháen
júlí.2010 Svíþjóð
júlí.2010 Írland

mars.2010 Skotland
Norðursjávar haustgotssíld IV, IIIa, VIId vottað júní.2008 Svíþjóð

júní.2009 Danmörk
apríl.2015 FROM
arpíl 2009 Noregur
maí.2006 Holland
maí.2006 Þýskaland
maí.2006 Frakkland
maí.2006 Bretland
maí.2006 Litháen
maí.2006 Svíþjóð
júlí.2008 Skotland

Íslensk sumargotssíld Va vottað maí.2014 Ísland
Vestur-Eystrasalts vorgotssíld IIIa, 22-24 vottað apríl.2015 EU

Mið-Eystrasalts vorgotssíld 25-27, 28.2, 29, 32 vottað (27) apríl.2015 EU
Vestur af Skotlandi haustgotssíld VIa norður vottað apríl.2015 Skotland

Keltnesk vetrargotssíld VIIa suður, VIIg,h,j,k vottað mars.2012 U.K / Írland
Írlandshafs haustgotssíld VIIa N vottað ágúst.2014 U.K / Írland

Rígaflóa vor-/sumargotssíld 28.1 ekki vottað
Helsingjabotns vorgotssíld 30, 31 ekki vottað

Vestur af Írlandi haust-/vetrar-vorgotssíld VIa suður,VIIb,c ekki vottað

Stofn ICES veiðisvæði MSC vottun
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5 Vinnsla á síld 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu vinnsluleiðir á síld sem eru notaðar í dag. Þá verður 

farið í skilgreiningu á frumvinnslu. Eftir að síldin er seld frá frumvinnslu fer hún oftar en 

ekki í frekari vinnslu. Farið verður lítillega ofan í hvernig áframhaldandi vinnsla er háttað. 

Hálfvinnsla er þar sem síldin er lögð í pækil, hún söltuð eða marineruð áður en hún er flutt 

til fullvinnslu. Fullvinnslan er þá það þegar síld er sett í neytendaumbúðir og/eða sósum eða 

olíum bætt við. Síldarsalöt eru líka þekkt vara en þá búið að bæta við öðru hráefni við 

afurðina. Frum-, hluta- og fullvinnsla er einnig þekkt sem fyrsta stigs-, önnur stigs- og þriðja 

stigs vinnsla (Ganslmayr, 2000).  

5.1 Frumvinnsla 
Við frumvinnslu er síldin tekin um borð í skip og hún flutt kæld til landvinnslu og unnin í 

landvinnslunni eða unnin um borð í skipi. Síldin er aðallega unnin á nokkra vegu; heil (e. 

round), hausuð og slægð (e. headed & gutted/H+G), flökuð (e. fillets) eða samflök (e. 

flaps/butterfly).  

Einnig er búin til marningur eða hakk úr síld. Þá er líka unnið úr henni mjöl og lýsi. Það er 

þó ekki viðfangsefni í þessu verkefni. 

Þegar hún er unnin heil þá er hún annað hvort blokkfryst eða hún kæld niður og er þá fersk. 

Síld er líka hausuð og slægð, þá blokkfryst eða kæld niður. Síðan er hún flutt til 

viðskiptavina sem vinnur hana áfram í hálf- eða fullvinnslu. Þá þarf viðskiptavinurinn oftast 

að afþýða síldina og flaka hana. Nema þá að viðskiptavinurinn fái ferska heila síld. 

Flakavinnslan fer þannig fram að síldin er flökuð og úr hverri síld koma tvö flök. Flökin eru 

þá annaðhvort roðflett (mynd 20, vinstri) eða eru með roði. Á Íslandi og Noregi eru flökin að 

jafnaði fryst og tilbúinn til frekari vinnslu eftir þýðingu hjá viðskiptavini erlendis. 

 

Mynd 20:Síldar flök án roðs til vinstri og samflök með roði til hægri (Róbertsson, 2015) 

Samflök er önnur gerð á vinnslu á síld og eru þá búið að skera síldina þannig að flökin hanga 
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saman á roðinu eins og sjá á mynd 20 hægra megin. Afurðin eru þá tvö flök saman, með 

roði.  

Í Evrópu þar sem styttra er milli frumvinnsla og hluta-/fullvinnsla eru flök stundum kæld. Þá 

þarf ekki að þýða áður en frekari vinnsla fer fram. 

5.2 Hluta- og fullvinnsla 
Hlutavinnsla er í raun marinering á síldinni. Þá er hún verkuð þannig að holdið taki 

einhverjum efnaskiptum og fái nýtt bragð. 

Þegar talað er um fullvinnslu er átt við að síldin er orðin að lokaafurð, neytendaafurð í 

neytendaumbúðum. 

5.2.1 Hlutavinnsla 

Hlutavinnsla getur átt sér stað í verksmiðju sem er líka í frumvinnslu eða líka í fullvinnslu. 

Vinnslan fer þannig fram að síldin, flök eða flapsar, liggja í salti eða pækli.  

Pæklun er í raun marinering á síld. Pækillinn er í grunninn með salti og ediki, getur þó líka 

verið með einhverjum kryddum. Síldin er látin verkast í nokkra daga. Þá er 

vetnisperoxíðlausn (H2O2) bætt í pækilinn í ferlinu til að hvítta holdið. Mismunandi 

kryddblöndur í marineringunni henta mismunandi mörkuðum. Reynslan hefur sýnt að fólk í  

Skandinavíu er hrifnari af sætari síld á meðan fólk í Þýskalandi, Belgíu og Hollandi eru 

hrifnari af súrari síld (Ganslmayr, 2000). 

Söltun fer þannig fram að síldin er lögð í tunnur, oftast 20-25 kg af salt á móti 75-80 kg af 

síld í tunnu. Síldin er látin verkast í að minnsta kosti mánuð og allt upp í sex mánuði. Í dag 

er farið að stytta verkunartímann með því leyfa síldinni að liggja í sterkum saltpækli áður en 

hún er lögð í tunnurnar. Þá er einnig hægt að búa til kryddsíld með því að bæta við sykri og 

kryddum í saltið og láta það verkast með (Ganslmayr, 2000; Jóakimsson, 2015). 

Síldin eru síðan unnin í neytendaafurðir eða seld til annarra vinnsla sem sérhæfa sig í 

fullvinnslu. Vinnslur sem eru í hlutavinnslu geta líka selt beint til viðskiptavina líkt og 

hótela, veitingastaða og mötuneyta (HoReCa - Hotel, Restaurants, Canteens). Þá er síldin 

pökkuð í stórar einingar. HoReCa geta síðan útbúið síldina líkt og þau vilja. Stundum eru 

viðskiptavinir með ákveðna uppskrift að marineringu sem hlutavinnslan framleiðir eftir 

(Sigmundsson, 2015).  
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5.2.2 Fullvinnsla 

Í þessum kafla eru sagt frá vinsælustu og verðmætustu neytendaafurðunum til að kynna 

lesenda fyrir þeim afurðum sem oft er framleiddar í fullvinnslu. 

Hefðbundin Matjes 

Hin hefðbundna hollenska Matjes (nl. Hollandse Nieuwe) er veidd og framleidd frá maí og 

til enda júlí, ca. 6-8 vikur. Þetta er stutt veiðitímabil í Norðursjónum og þá er það einungis 

Norðursjávarsíld sem fer í þessa sérstöku afurð. Fituinnihaldið skiptir miklu máli og má 

minnst vera 12-15 % en helst um 20%. Það skiptir einnig miklu máli að síldin sé full af 

rauðátu í maganum. Ætið í maganum eykur virkni náttúrulegra ensíma í verkuninni og 

þannig verður til þetta sérstaka matjes bragð (Ganslmayr, 2000). 

Síldin er slægð og síðan lögð í 3-4% saltpækil og verkuð yfir nótt áður en hún er fryst í 

sólarhring. Ástæðan fyrir frystingu er til að drepa skaðlegar örverur eða sníkjudýr. Eftir 

þýðingu er síldin flökuð og roðflett á sérstakan hátt þannig að flökin hanga saman á 

sporðinum. Matjes síld hefur frekar rautt hold (Ganslmayr, 2000).  

Matjes líki 

Þar sem hin hefðbundna matjes er aðeins veidd og framleidd á stuttu tímabili hafa orðnar til 

margar gerðir af matjes líki sem eru framleidd allt árið. Hún getur bæði verið framleidd úr 

ferskum eða frosnum, flökum eða samflökum sem og heilli síld. Síldin verður þó að vera 

með að minnsta kosti 12% fituinnihald. Ef hún kemur fryst til vinnslunnar er farið í 

þýðingarferlið fyrst áður en vinnslan hefst (Ganslmayr, 2000). 

Ef síldin kemur heil inn í vinnsluna þá er hún flökuð á hefðbundin hátt og hún roðflett. 

Flökin eru síðan lögð í saltpækil með aðeins meira saltstyrk heldur en hin hefðbundna 

matjes. Einnig eru tilbúin ensím notuð í pækilinn. Síldinni er höfð í pæklinum í þrjá til fimm 

daga og síðan fryst. Holdið á þessari síld er mun hvítara heldur en á hinni hefðbundnu matjes 

(Ganslmayr, 2000). 

Marineruð síld 

Búið var að fjalla um hvernig vinnslu ferill marineraðar síldar er í kafla 5.2.1. Marineruð síld 

er síðan notuð í margskonar neytendarafurðir t.d. síldarsalöt, síld í olíu/sósu o.fl. Síldarsalöt 

er afurð þar sem síld er aðalhráefnið en öðrum hráefnum er bætt við eins og kartöflu, lauk, 

o.s.frv. og sósu. Allt hráefnið er síðan hrætt saman og sett í umbúðir.  
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Reykt síld 

Reykt síld er nokkuð vinsæl í Bretlandi og Suður-Evrópu. Reykt síld í Bretlandi er oftast 

kaldreykt og kölluð kippers eða blouters. Reykt síld í Suður-Evrópu er heitreykt og jafnvel 

tvíreykt (Bannerman, 2001) 

Niðursoðin síld 

Niðursoðin síld í dós er ein af hinum hefðbundnu vörum sem hafa verið lengi á markaði. 

Síldin, flök eða smásíld, fer í gegnum gufuofn og svo komið fyrir í dósinni og mismunandi 

sósum eða olíu er bætt við. Þá er dósinni lokað og komið fyrir í þrýstikatli (e. autoclave) í 

17-23 mínútur við 123°C (Ganslmayr, 2000; IMO foods, 2007). 
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6 Viðskipti með síld 
Í þessum kafla verða gerð skil á því hvaða lönd það eru sem standa undir útflutningur á 

afurðum af Atlantshafssíld. En kaflinn fjallar um viðskipti með síldarafurðir eftir 

frumvinnslu. Þá verða þau lönd sem eru í mestum útflutningi skilgreind. Útflutningur þeirra 

landa verður sýndur eftir afurðum og til hvaða landa afurðin er seld. Ásamt því hver þróunin 

hefur verið á viðskiptum með þessar afurðir á árunum 2010-2014. 

 

Mynd 21:Útflutningur á frosinni heilli síld, ferskri heilli síld, frosnum samflökum og flökum og öðrum 
afurðum sem eru fersk flök, reykt, þurrkuð og söltuð síld á árunum 2010-2014 (Markó Partners, 
2015) 

Á mynd 21 má sjá samsetningu á stærstu afurðarflokkunum í útflutningi ásamt öðrum 

afurðum sem eru fersk flök, þurrkuð, söltuð og reykt síld. Heil frosin síld er sú afurð sem er 

flutt út mest af 65% árið 2010 og var komið í 69% árið 2014. Fersk heil síld er næst mest 

útflutta afurðin og voru það 16-18% á árunum 2010-2014. Frosin samflök voru tæplega 13% 

árið 2010 en var komin í rúmlega 8% árið 2014. Fryst flök hafa verið í kringum 5-6% af 

útflutningi á þessum afurðum á árunum 2010-2014, árið 2014 voru frosin flök 4,80% af 

útflutum afurðum. Ef samflök og flök eru saman í afurðaflokk hefur hlutfall þeirra farið úr 

18,84% árið 2010 og niður í 12,90% árið 2014.  

Töflurnar í þessum kafla eru unnar úr gagnasafni Markó Partners ásamt útflutningsskýrslum 

NSC. Skýrslur NSC voru notaðar í útflutningi frá Noregi, Íslandi og Færeyjum en hjá öðrum 

löndum var stuðst við gögn frá Markó Partners. Almennt þegar talað er um flök hjá öðrum 
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löndum en hjá Noregi og Íslandi er átt við bæði flök og samflök þar sem flök og samflök 

renna saman í flokkinn flök í gagnagrunni Markó-Partners. 

Afli eftir löndum 

Aflatölur er fengnar frá gagnagrunni FAO. Tekið skal fram að gagnagrunnur FAO nær 

aðeins til ársins 2013, ólíkt öðrum gagnagrunnum í þessum kafla sem ná yfir 5 ára tímabil til 

ársins 2014. 

Tafla 5: Árleg löndun helstu landa í tonnum (FAO, 2014) 

 

Heildarafli á síld hefur minnkað úr 2.5 milljón tonn niður í 1.8 milljón tonn á árunum 2009-

2013 eða um rúm 700 þúsund tonn eins (töflu 5). Það stafar aðallega af miklum samdrætti, 

eða 1,0 milljón tonn á afla norsk-íslensku síldarinnar á árunum 2009-2013 (mynd 10, kafli 

4.1.3.). Norðursjávarsíldin hefur aukist um 340 þúsund tonn á sama tíma (mynd 13, kafli 

4.2.3.). 

Í töflu 5 má sjá að afli sem veiðist af Norðmönnum er mesti afli allra veiðiþjóða. Aflinn hjá 

Norðmönnum samanstendur aðallega af norsk-íslenskri vorgotssíld og Norðursjávarsíld. Afli 

sem veiðist af Kanadamönnum og Bandaríkjamönnum eru eingöngu af stofninum í 

Norðvestur-Atlantshafi. Íslendingar veiða bæði af norsk-íslenskri vorgotssíld sem og 

íslenskri sumargotssíld. Finnar veiðir síðan aðallega síld úr Helsingjabotni. Hinar þjóðirnar í 

töflu 5 veiða síld úr nokkrum stofnum. Önnur lönd samanstendur af tíu öðrum þjóðum sem 

veiða síld úr nokkrum stofnum en veiði hverrar þjóðar er frekar lítil.   

Lönd 2009 2010 2011 2012 2013

Noregur 1.077.250 923.741 633.103 610.713 507.119
Ísland 331.200 254.476 198.463 115.181 157.537
Danmörk 92.049 77.445 85.934 125.117 141.028
Kanada 155.178 149.883 134.468 113.989 126.102
Finnland 90.833 92.757 98.002 117.866 122.318
Færeyjar 94.538 87.575 72.952 51.352 115.552
Bandaríkin 101.133 65.138 78.507 86.415 93.967
Bretland 67.113 66.891 61.570 90.419 93.570
Rússland 222.283 208.729 152.957 131.692 88.626
Holland 56.934 55.782 45.467 85.091 88.010
Svíþjóð 76.234 71.117 60.879 66.968 77.225
Þýskaland 37.453 37.038 37.023 51.214 71.841
Frakkland 3.752 4.421 12.879 24.372 30.142
Pólland 22.232 24.897 29.296 27.114 23.560
Önnur lönd 88.573 83.797 78.768 75.732 80.390
Samtals: 2.516.755 2.203.687 1.780.268 1.773.235 1.816.987
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Stærstu útflutningslöndin á flökum/samflökum og heilli síld. 

Tafla 6: Útflutningur eftir löndum á ferskum og frosnum afurðum; flökum/samflökum og heilli á 
árunum 2010-2014 (Markó Partners, 2015; NSC, 2014a,b,c) 

 

Í töflu 6 má sjá að Norðmenn eru afgerandi stærstir í útflutningi á þessum síldarafurðum 

enda líka með mestan afla (tafla 5). Eins og sjá má í töflu 6 eru það eiginlega sömu þjóðir 

sem eru stærst í útflutningi á flökum/samflökum og heilli síld, þ.e.a.s. Norðmenn, 

Hollendingar, Þjóðverjar, Danir, Bretar, Færeyingar og Svíar. Útflutningur þessa þjóða 

ásamt útflutningi Íslendinga verður tekin fyrir í þessum kafla. Þá verður skoðað hver helstu 

viðskiptalönd þessara útflutningslanda eru og hvernig afurðirnar skiptast á milli þeirra. 

Í töflu 24 (viðauka III) má sjá frekari sundurliðun hjá hverri þjóð ásamt níu næstu þjóðum. 

Útflutningur á heilli síld er búin að sveiflast á milli 0,9-1,1 milljón tonn á  árunum 2010-

2014. Þó að heildarafli á þessum árum hafi minnkað um 700 þúsund tonn hreyfir það ekki 

mikið við útflutningstölunum. Það stafar af milliliðum sem kaupa til sín heila síld og selja 

hana síðan aftur. Dæmi um þjóðir sem stunda þannig viðskipti eru Rússar og Hollending. 

Meirihlutinn af þeirra útflutningi á heilli síld fara til annarra landa en í Evrópu. Hollendingar 

selja heila síld aðallega til Nígeríu, Egyptalands og Kína og 88% af útflutningsmagni þeirra 

er selt til landa utan Evrópu. Rússar flytur út aðallega til Kína, Nígeríu og Suður-Kóreu og 

99% af útflutningsmagni er flutt út til landa utan Evrópu (Markó Partners, 2015). Þessar tvær 

þjóðir verða því ekki tekin sérstaklega fyrir í þessum kafla.  

Lönd 2010 2011 2012 2013 2014

Flök/samflök samtals: 205.242 232.588 219.277 175.416 179.408
Noregur 119.803 146.465 132.873 100.512 108.970
Ísland 53.838 57.552 59.315 44.198 40.907
Danmörk 5.409 2.662 3.479 5.709 6.522
Þýskaland 7.385 8.743 8.163 6.661 6.436
Færeyjar 8.324 6.665 3.523 11.635 6.357
Bretland 5.859 4.555 3.520 2.699 4.189
Holland 468 1.017 5.594 1.719 3.693
Svíþjóð 2.515 3.031 1.559 1.518 1.748
Önnur lönd 1.641 1.897 1.250 765 587

Heil samtals: 1.074.594 923.922 1.025.624 1.102.318 1.070.454
Noregur 487.662 298.940 228.567 227.970 166.013
Holland 93.319 78.481 132.982 133.618 218.897
Rússland 115.427 174.780 236.216 262.984 211.069
Danmörk 70.474 68.871 98.704 116.474 107.602
Þýskaland 32.347 26.074 41.908 48.676 57.019
Bretland 27.590 24.826 50.529 46.408 57.271
Svíþjóð 77.487 57.940 54.188 52.496 45.262
Færeyjar 42.996 42.021 41.007 49.666 32.305
Önnur lönd 127.293 151.989 141.523 164.026 175.017

Flök og heil samtals: 1.279.836 1.156.510 1.244.901 1.277.734 1.249.862
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Útflutningur á flökum/samflökum hefur minnkað um 26 þúsund tonn á árunum 2010-2014. 

Þar af er minnkun hjá Norðmönnum um 11 þúsund tonn og hjá Íslendingum um 13 þúsund 

tonn. Íslendingar og Norðmenn eru stærstu útflytjendur á flökum/samflökum með meira en 

80% af heildarútflutningsmagni á flökum/samflökum á árunum 2010-2014. Útflutningur 

Íslendinga á flökum/samflökum er þó aðeins helmingur af því sem Norðmenn flytja út. 

Samflök er í miklum meirihluta af útfluttum flökum/samflökum eða tæplega 70% að 

meðaltali hjá Norðmönnum og rúmlega 80% að meðaltali hjá Íslendingum á árunum 2010-

2014 

6.1 Noregur 
Þar sem Norðmenn er stærsta útflutningslandið á síldarafurðum voru tölurnar úr gagnasafni 

Markó-Partners sannreyndar með því að bera þær saman við útflutningsskýrslur NSC. Í 

flestum tilfellum pössuðu tölurnar. Í sumum tilfellum var einhver skekkja upp á nokkur tonn.  

Tafla 7: Noregur: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (NSC, 
2014c; NSC, 2015; NSC, 2014d; NSC, 2013) 

 

Í töflu 7 má sjá útflutning á heilli síld frá Noregi. Magn og verð eftir afurðum og 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Helsta viðskipti Norðmanna á ferskri heilli síld er til Danmerkur með 28 þúsund tonn árið 

2014. Bretlands þar á eftir með 3 þúsund tonn. Aukning er á útfluttu magni af ferskri heilli 

síld til Danmerkur á árunum 2011-2014, um 6 þúsund tonn og almenn aukning um 9 þúsund 

tonn. Þó var útflutningur árið 2010 mun meiri enda meiri veiði það ár. Verð var hátt á 

árunum 2011 og 2012, meðalverð 0,75 EUR/kg. Árið 2014 var meðalverð 0,47 EUR/kg.  

Noregur

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals 487.825 0,49 298.940 0,88 228.567 1,02 227.970 0,89 166.013 0,78
Heil fersk samtals: 39.561 0,40 19.182 0,75 25.766 0,74 26.512 0,61 28.291 0,47
Danmörk 30.510 0,40 18.065 0,75 16.524 0,77 21.926 0,63 24.460 0,48
Bretland 697 0,79 343 0,66 8.884 0,68 4.345 0,54 2.959 0,34
Önnur lönd 8.355 0,39 774 0,98 358 0,73 241 0,63 872 0,44
Heil frosin samtals: 448.263 0,50 272.907 0,88 202.086 1,06 200.525 0,93 136.799 0,85
Rússland 121.051 0,52 77.295 0,88 59.975 1,02 74.991 0,87 31.212 0,80
Úkraína 69.546 0,44 55.933 0,90 58.264 1,06 33.754 0,96 35.162 0,82
Litháen 22.686 0,48 22.819 0,87 26.117 1,02 35.798 0,90 25.906 0,83
Nígería 129.185 0,41 44.719 0,70 6.686 0,78 2.902 0,66 822 0,47
Holland 17.817 1,10 15.495 1,48 9.707 1,57 12.292 1,38 12.821 1,13
Egyptaland 22.698 0,46 16.325 0,74 15.315 0,97 10.885 0,83 3.353 0,73
Lettland 4.268 0,49 4.563 0,81 4.229 1,00 10.576 0,92 6.186 0,81
Kasakstan 14.394 0,50 10.858 0,89 3.247 0,98 2.108 0,84 4.721 0,76
Þýskaland 3.242 0,85 4.214 1,13 3.128 1,42 3.458 1,16 2.908 0,92
Pólland 4.923 0,55 2.794 0,90 3.279 1,01 3.794 0,91 2.495 0,79
Önnur lönd 38.454 0,56 24.743 0,90 12.854 1,09 10.900 0,99 12.136 0,91

2011 2012 2013 20142010
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Helstu viðskiptalönd Norðmanna á heilli frosinni síld eru Rússar, Úkraínubúar og Litháar. 

Þessar þjóðir fluttu inn samtals 92 þúsund tonn af frosinni heilli síld frá Noregi árið 2014. 

Útflutningur hefur almennt minnkað samhliða afla. Þá sérstaklega hefur útflutningur 

minnkað til Nígeríu, Egyptalands, Kasakstan og Rússlands. Meðalverð var 0,85 EUR/kg árið 

2014 en meðalverð var hátt árið 2012, þá almennt yfir 1 EUR/kg. Hollendingar borguðu 

hæsta verðið og Þjóðverjar þar á eftir. Verð til helstu viðskiptalandanna er í kringum 0,80 

EUR/kg árið 2014.  

Tafla 8: Noregur: Útflutningur og verð á frosnum flökum, eftir löndum og árum (Markó Partners, 2015; 
NSC, 2014c) 

 

Í töflu 8 má sjá útflutning á flökum frá Noregi. Magn og verð eftir afurðum og  

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Framleiðsla á flökum frá Noregi hefur dregist saman á árunum 2010-2015, úr 165 þúsund 

tonnum niður í 109 þúsund tonn.  

Fersk flök eru aðallega seld til Þýskalands. Útflutningur hefur þó minnkað til muna á 

ferskum flökum frá árinu 2010.  

Útflutningur á frosnum flökum/samflökum hefur minnkað um 36 þúsund tonn á árunum 

2011-2014. Helstu viðskiptavinir á frosnum flökum/samflökum eru Þjóðverjar, Pólverjar, 

Litháar, Hvíta-Rússar og Rússar. Þessi lönd fluttu inn meira en 10 þúsund tonn af 

flökum/samflökum árið 2014, Þýskaland um 31 þúsund tonn og Pólland 20 þúsund tonn. 

Útflutningur á flökum hefur minnkað um 12 þúsund tonn frá árinu 2010-2014 og var 

Noregur

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök/samflök samtals: 164.715 0,83 146.465 1,55 132.873 1,92 100.512 1,56 108.970 1,43
Flök fersk samtals: 1.882 0,81 1.884 1,32 503 1,80 306 1,45 456 1,22
Þýskaland 1.802 0,81 1.870 1,32 481 1,82 132 1,54 223 1,20
Önnur lönd 81 0,86 14 1,76 22 1,34 174 1,37 233 1,23
Flök/samflök frosin samtals: 162.833 0,83 144.581 1,55 132.370 1,92 100.206 1,56 108.514 1,43
Flök frosin samtals: 46.372 0,94 43.917 1,83 38.546 2,11 28.992 1,83 34.356 1,69
Þýskaland 19.107 0,95 17.130 1,98 15.901 2,16 7.741 1,91 8.306 1,77
Pólland 10.589 0,97 11.561 1,77 8.249 2,11 10.718 1,81 12.012 1,61
Holland 4.850 0,76 5.970 1,84 3.681 2,15 3.243 1,85 2.872 1,89
Rússland 4.818 0,95 3.517 1,56 3.402 2,29 3.095 1,79 3.064 1,56
Frakkland 3.492 1,00 2.510 1,74 4.521 1,72 889 1,73 2.992 1,75
Litháen 1.109 1,03 512 1,52 961 2,16 1.928 1,71 3.445 1,62
Önnur lönd 2.407 1,00 2.717 1,68 1.831 2,17 1.378 1,88 1.665 1,74
Samflök frosin samtals: 116.460 0,78 100.664 1,43 93.824 1,85 71.214 1,45 74.158 1,31
Þýskaland 25.316 0,76 32.736 1,41 30.384 1,78 19.344 1,38 22.683 1,07
Rússland 40.037 0,78 29.944 1,39 26.119 1,91 18.737 1,46 7.748 1,35
Hvíta-Rússland 12.788 0,75 6.278 1,81 11.865 1,92 6.592 1,56 13.120 1,57
Litháen 6.524 0,73 8.303 1,32 8.121 1,83 8.535 1,50 10.883 1,43
Pólland 15.453 0,80 9.153 1,44 7.900 1,77 6.226 1,44 7.705 1,31
Úkraína 6.804 0,69 4.986 1,42 2.163 1,81 3.030 1,42 4.099 1,33
Holland 3.365 1,04 2.588 1,54 1.959 1,81 3.487 1,40 2.937 1,32
Önnur lönd 6.174 0,85 6.676 1,47 5.313 1,90 5.263 1,55 4.983 1,31

2011 2012 2013 20142010
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útflutningur rúmlega 34 þúsund tonn árið 2014. Helstu viðskiptalönd á flökum eru Pólverjar, 

12 þúsund tonn árið 2014 og Þjóðverjar með 8,3 þúsund tonn árið 2014. Þjóðverjar, 

Hollendingar, Rússar og Frakkar hafa dregið úr innflutningi á flökum á árunum 2010-2014. 

Pólverjar og Litháar hafa verið auka innflutning á flökum frá Noregi. Meðalverð á flökum 

árið 2014 var 1,69 EUR/kg sem er lækkun frá árunum 2011-2013. Hæst var meðalverð árið 

2012, þá 2,11 EUR/kg. Þjóðverjar, Pólverjar og Hollendingar borguðu allir gott verð fyrir 

frosin flök. Þá borguðu Þjóðverjar hæsta verðið að meðaltali á árunum 2010-2014. 

Útflutningur á samflökum hefur dregist saman um 26 þúsund tonn á árunum 2010-2014. 

Rússar hafa minnkað innflutning um 32 þúsund tonn mest allra viðskiptalanda. Pólverjar 

virðist hafa minnkað innflutning á samflökum en í staðinn tekið meira af flökum. Á meðan 

hefur innflutningur til Hvíta-Rússlands og Litháen verið að aukast. Meðalverð hefur lækkað 

lítillega frá árinu 2011, farið úr 1,43 EUR/kg árið 2011 og í 1,31 EUR/kg árið 2014. Hvíta- 

Rússar borguðu hæsta verðið. 

Verð árið 2010 voru almennt mjög lágt en árið 2012 voru verð mjög há. 

6.2 Ísland 
Tafla 9: Ísland: Útflutningur og verð á heilli frosinni síld eftir löndum og árum (Markó Partners, 2015; 
NSC, 2014b) 

 

Í töflu 9 má sjá útflutning á heilli frosinni síld frá Íslandi. Magn og verð eftir árum og 

innflutningslöndum. 

Útflutningur á heilli síld frá Íslandi fer nær eingöngu til Rússlands, Litháens og Úkraínu. 

Útflutningur til Rússlands hefur verið á bilinu 10-13 þúsund tonn á árunum 2010-2014 og 

meðalverð í kringum 0,90 EUR/kg á árunum 2011-2014. Á árinu 2014 var 85% af heilli síld 

frá Íslandi flutt út til Rússlands. Litháar fluttu inn 7-13,5 þúsund tonn á árunum 2010-2013 

en aðeins 1,3 þúsund tonn árið 2014. Úkraínubúar flutti inn mikið magn af heilli síld á 

árunum 2011-2013 og var stærsti innflytjandinn á heilli síld frá Íslandi árið 2013. Árið 2014 

voru þó eingöngu 840 tonn flutt út til Úkraínu frá Íslandi af heilli síld.  

Ísland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil, frosin samtals: 30.594 0,60 31.258 0,88 29.226 0,98 31.737 0,92 15.370 0,88
Rússland 13.055 0,57 11.042 0,93 10.912 0,96 7.595 0,86 12.999 0,89
Litháen 9.261 0,57 13.696 0,80 8.053 0,92 7.176 0,92 1.287 0,86
Úkraína 389 0,51 4.331 1,02 7.794 1,04 16.615 0,96 840 0,66
Bretland 888 0,51 1.151 0,91 797 0,97 181 1,01 130 1,04
Önnur lönd: 7.002 1.037 1.670 171 114

2010 2011 2012 2013 2014
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Tafla 10: Ísland: Útflutningur og verð á frosnum flökum og samflökum eftir löndum og árum (Markó 
Partners, 2015; NSC, 2014b). 

 

Í töflu 10 má sjá útflutning á frosnum flökum og samflökum frá Íslandi. Magn og verð eftir 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Stærstu markaðir fyrir fryst flök/samflök frá Íslandi eru Pólland, Litháen og Rússland. 

Útflutningur á frystum flökum/samflökum hefur verið á bilinu 41,5 þúsund tonn til 60 

þúsund tonn, mest árið 2012 og minnst árið 2014. Meðalverð hefur verið að hækka úr 0,77 

EUR/kg árið 2010 í 1,35 EUR/kg árið 2014. Hæst var verðið árið 2012.  

Útflutningur á frosnum flökum hefur verið á bilinu 5-13 þúsund tonn. Árið 2010 og 2014 var 

útflutningur um 5 þúsund tonn en á árunum 2011-2013 um 13 þúsund tonn. Meðalverð hefur 

almennt hækkað úr 0,99 EUR/kg í 1,54 EUR/kg á árunum 2010-2014. Hæsta meðalverðið 

var árið 2012, þá 1,79 EUR/kg. Útflutningur á frosnum flökum fór að stærstum hluta til 

Póllands á árunum 2010-2013. Frosin flök til Póllands árið 2014 voru þó einungis 733 tonn 

eða 13% af flökum útflutt frá Íslandi en 75 % árið 2013. Á móti jókst útflutningur til 

Hollands og Frakklands árið 2014. Frakkar og Hollendingar borguðu hæsta verðið fyrir 

frosin flök. Þó borguðu Litháar hæsta verðið árið 2013.  

Ísland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök/samflök samtals: 54.821 0,77 48.371 1,38 59.723 1,62 45.043 1,37 41.554 1,35
Flök frosin samtals: 5.165 0,99 12.694 1,72 12.623 1,78 13.318 1,46 5.549 1,54
Pólland 3.559 0,96 9.951 1,81 7.470 1,82 10.100 1,45 733 1,34
Litháen 577 0,75 2.169 1,82 1.675 1,87 637 1,73 422 1,35
Holland 119 1,05 24 2,25 1.743 1,85 368 1,39 1.400 1,88
Frakkland 307 1,08 152 1,59 323 2,15 357 1,67 1.008 1,58
Önnur lönd 603 645 1.285 1.542 1.139
Samflök frosin samtals: 48.673 0,73 44.858 1,35 46.692 1,57 30.880 1,31 35.358 1,31
Pólland 17.905 0,73 14.248 1,38 15.021 1,55 10.540 1,23 5.326 1,21
Litháen 15.838 0,71 17.033 1,24 14.104 1,51 8.086 1,30 7.535 1,22
Rússland 8.747 0,74 9.878 1,46 12.629 1,68 7.829 1,36 20.766 1,36
Úkraína 4.969 0,74 443 2,19 2.741 1,73 4.262 1,43 522 1,15
Önnur lönd 1.213 3.479 1.971 1.213 2.242

2010 2011 2012 2013 2014
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6.3 Danmörk 
Tafla 11: Danmörk: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (Markó 
Partners, 2015) 

 

Í töflu 11 má sjá útflutning á heilli síld frá Danmörku. Magn og verð eftir afurð og 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Útflutningur á heilli síld hefur aukist frá Danmörku, úr 70,4 þúsund tonn í 107 þúsund tonn 

árin 2010-2014. Verð hefur almennt lækkað úr 0,63 EUR/kg í 0,58 EUR/kg árin 2010-2014. 

Hæst voru verðin árin 2011-2012, þá í kringum 0,78 EUR/kg.  

Útflutningur Dana á heilli síld stafar aðallega af ferskri heilli síld sem fer á Þýskalands 

markað. Aukning hefur verið á útfluttri ferskri síld til Þýskalands frá Danmörku á árunum 

2010-2014. Meðalverð var 0,46 EUR/kg árið 2014. Norðmenn, Færeyingar og Hollendingar 

borguðu hæstu verðin árið 2014. Útflutningur til Noregs er þó nokkur. 

Heil frosin síld fer 70-80% til Hollands. Þeir borguðu líka hæsta verðið fyrir frosna heila 

síld.  

Danmörk

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals: 70.474 0,63 68.871 0,78 98.704 0,79 116.474 0,60 107.602 0,58
Heil fersk samtals: 60.601 0,48 60.773 0,63 92.481 0,72 109.542 0,54 99.421 0,50
Germany 42.279 0,45 42.652 0,60 60.296 0,68 74.375 0,52 73.026 0,46
Norway 3.800 0,62 4.330 0,65 6.857 0,87 19.276 0,57 9.066 0,63
United Kingdom 4.245 0,44 6.715 0,67 16.932 0,73 3.441 0,39 3.953 0,40
Sweden 8.574 0,42 5.034 0,53 5.186 0,67 8.638 0,54 4.734 0,43
Netherlands 1.346 1,44 810 1,99 2.718 1,14 3.347 0,83 3.129 0,79
Faroe Islands 0 0,00 975 0,62 0 0,00 2 4,15 4.879 0,67
Önnur lönd 357 257 492 463 635
Heil frosin samtals: 9.873 1,55 8.098 1,91 6.223 1,76 6.932 1,53 8.181 1,56
Netherlands 7.067 1,68 6.386 1,98 4.567 1,94 4.393 1,85 6.525 1,76
Poland 214 1,23 220 1,44 418 0,92 1.724 0,82 946 0,54
Germany 702 0,86 613 1,41 514 1,29 400 1,24 337 1,11
Belgium 1.020 2,09 682 2,11 386 1,97 21 2,13 20 1,71
Önnur lönd 869 197 338 394 354

2010 2011 2012 2013 2014
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Tafla 12: Danmörk: Útflutningur og verð á frosnum flökum, eftir löndum og árum  (Markó Partners, 
2015) 

 

Í töflu 12 má sjá útflutning á frosnum flökum frá Danmörku. Magn og verð eftir 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Helstu viðskiptavinir Dana á frosnum flökum eru Hollendingar, Pólverjar, Þjóðverjar og 

Tékkar. Á árunum 2010-2013 voru Hollendingar stærsti innflytjandinn og borgaði hátt verð 

en árið 2014 dró úr innflutningi til Hollands. Á móti hafa Pólverjar, Tékkar og Þjóðverjar 

aukið innflutning á frosnum flökum frá Danmörku. Af stærstu viðskiptavinum Dana árið 

2014 borguðu Þjóðverjar hæsta verðið 1,40 EUR/kg á móti 1,20 EUR/kg frá Pólverjum og 

Tékkum. 

6.4 Þýskaland 
Tafla 13: Þýskaland: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (Markó 
Partners, 2015) 

 

Í töflu 13 má sjá útflutning á heilli síld frá Þýskalandi. Magn og verð eftir afurð og 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Útflutningur Þjóðverja hefur aukist á árunum 2010-2014 úr 32,3 þúsund tonn í 57 þúsund 

tonn. Í grunninn liggur útflutningurinn á frosinni heilli síld á því magni sem fer til Hollands. 

Danmörk

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök frosin samtals: 5.409 1,37 2.662 2,07 3.479 2,23 5.709 1,79 6.522 1,35
Pólland 623 1,01 106 1,58 269 1,62 1.529 1,45 2.225 1,20
Þýskaland 1.090 1,07 321 1,80 470 2,03 1.139 1,49 1.572 1,40
Tékkland 335 0,88 213 1,61 703 1,97 411 1,50 1.249 1,23
Holland 1.151 2,37 869 2,71 1.350 2,49 2.003 2,20 559 1,30
Svíþjóð 319 1,46 318 1,76 284 2,54 324 2,13 304 1,79
Frakkland 1.782 1,08 737 1,78 168 2,29 178 1,89 291 1,79
Önnur lönd 110 98 235 126 322

2010 2011 2012 2013 2014

Þýskaland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals: 32.347 0,45 26.074 0,60 41.908 0,54 48.676 0,42 57.019 0,43
Heil fersk samtals: 7.681 0,37 5.059 0,37 3.611 0,45 3.573 0,44 5.575 0,26
Danmörk 6.192 0,37 4.375 0,35 3.293 0,42 3.348 0,43 5.173 0,25
Svíþjóð 1.300 0,28 318 0,23 0 0,00 0 0,00 253 0,23
Pólland 93 0,41 244 0,29 235 0,48 201 0,47 129 0,36
Önnur lönd 96 122 83 24 19
Heil frosin samtals: 24.665 0,47 21.016 0,65 38.297 0,55 45.104 0,42 51.444 0,45
Holland 13.825 0,42 15.689 0,52 30.801 0,45 39.481 0,37 46.805 0,43
Litháen 273 0,60 965 0,89 1.412 0,93 845 0,80 733 0,58
Pólland 327 1,40 899 1,62 1.023 0,97 246 0,62 416 0,59
Önnur lönd 10.240 3.463 5.061 4.532 3.490

2010 2011 2012 2013 2014
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Meðalverð hefur haldist í kringum 0,43 EUR/kg að undanskildum árunum 2011 og 2012.  

Þjóðverjar flytja út um 5 þúsund tonn að meðaltali af heilli ferskri síld á árunum 2010-2014. 

Mestur var útflutningur árið 2010, 7,6 þúsund tonn en hefur minnkað síðan og stóð í 5,6 

þúsund tonnum árið 2014. Verð var fremur lágt árið 2014 eða 0,26 EUR/kg. Nær allur 

útflutningur á ferskri heilli síld fór til Danmerkur.  

Frá árinu 2010 hefur útflutningur aukist á heilli frosinni síld, úr 24,6 þúsund tonn í 51 

þúsund tonn. Útflutningur til Hollands sem hlutfall af heildarútflutningi á heilli síld hefur 

aukist og farið úr 50% í 90 % á árunum 2010-2014. Meðalverð á heilli síld til Hollands hefur 

verið á bilinu 0,37-0,52 EUR/kg, hæst árið 2011 og árið 2014 var verðið 0,43 EUR/kg. 

Tafla 14: Þýskaland: Útflutningur og verð á frosnum flökum, eftir löndum og árum (Markó Partners, 
2015) 

 

Í töflu 14 má sjá útflutning á frosnum flökum frá Þýskalandi. Magn og verð eftir 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Þjóðverjar hafa minnkað útflutning á frosnum flökum frá árinu 2010. Þá er það aðallega 

minnkun á innflutningi Pólverja á árunum 2010-2014. Frakkar hafa aukið lítillega við 

innflutning á frosnum flökum. Pólverjar borguðu hæsta verðið, 1,87 EUR/kg.  

Þýskaland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök frosin samtals: 7.385 1,20 8.743 1,68 8.163 2,29 6.661 2,15 6.436 1,78
Pólland 5.821 1,24 5.441 1,75 6.832 2,31 4.744 2,27 4.449 1,87
Frakkland 1.208 1,06 2.146 1,48 949 2,14 1.453 1,83 1.822 1,54
Tékkland 201 1,08 397 1,52 321 2,17 411 1,91 19 1,23
Önnur lönd 155 759 62 54 146

2010 2011 2012 2013 2014
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6.5 Bretland 
Tafla 15: Bretland: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (Markó 
Partners, 2015)  

 

Í töflu 15 má sjá útflutning á heilli síld frá Bretlandi. Magn og verð eftir afurð og 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Útflutningur á heilli síld frá Bretlandi hefur verið að aukast frá árinu 2010 til ársins 2014, úr 

27,6 þúsund tonn í 57,3 þúsund tonn. Útflutningur á heilli síld er aðallega frosin heil síld. 

Útflutningur hefur þó verið að aukast í bæði frosinni og ferskri. 

Helstu innflutningslönd á ferskri síld frá Bretlandi eru Írar og Danir. Þjóðverjar og Pólverjar 

borguðu hæstu verðin og á móti borguðu Írar og Danir mjög lágt verð. 

Heil frosin síld fer allra helst til Hollands eða Nígeríu. Útflutningur til allra landa hefur verið 

að aukast á árunum 2010-2014. Hollendingar borguðu fremur lágt verð fyrir frosna heila síld 

frá Bretlandi. Þjóðverjar borguðu hæsta verðið á árunum 2010-2014. Þó borguðu Kínverjar 

mjög hátt verð, 1,65 EUR/kg fyrir 2.000 tonn árið 2014. Verð hækkaði almennta á árunum 

2010-2014 úr 0,48 EUR/kg í 0,74 EUR/kg. 

Bretland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals: 27.590 0,49 24.826 0,56 50.529 0,86 46.408 0,72 57.271 0,74
Heil fersk samtals: 312 0,86 1.544 0,69 7.301 0,80 9.412 0,99 8.883 0,70
Írland 22 0,82 1.084 0,58 5.075 0,66 5.657 0,47 1.481 0,35
Danmörk 18 0,55 10 0,91 1.028 0,73 89 0,34 4.095 0,37
Holland 237 0,84 272 1,10 504 0,98 850 0,87 923 0,75
Þýskaland 0 0,00 10 0,80 440 1,74 919 1,22 700 0,96
Pólland 0 0,00 0 0,00 115 1,52 1.022 3,12 786 0,87
Önnur lönd 35 168 140 876 898
Heil frosin samtals: 27.278 0,48 23.282 0,55 43.228 0,87 36.995 0,65 48.388 0,74
Holland 12.203 0,33 13.782 0,35 23.613 0,39 17.556 0,44 20.172 0,47
Nígería 5.762 0,66 5.711 0,77 3.041 0,76 9.615 0,54 14.271 0,72
Þýskaland 415 0,88 253 1,12 13.144 1,69 3.170 1,38 6.251 1,02
Kína 0 0,00 22 3,04 0 0,00 0 0,00 2.047 1,65
Pólland 447 0,87 598 1,09 312 1,32 1.077 1,19 1.195 1,12
Önnur lönd 8.450 2.915 3.117 5.578 4.452

2010 2011 2012 2013 2014
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Tafla 16: Bretland: Útflutningur og verð á frosnum flökum, eftir löndum og árum (Markó Partners, 
2015) 

 

Í töflu 16 má sjá útflutning á frosnum flökum frá Bretlandi. Magn og verð eftir 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Frosin flök frá Bretlandi hafa helst farið til Hollands, Þýskalands og Írlands. Hollendingar 

fluttu inn um 1.500 tonn á árunum 2010-2013 en hefur minnkað innflutning frá Bretlandi og 

var hann 771 tonn árið 2014. Þjóðverjar fluttu inn mikið frá Bretlandi árið 2010 og 2014, þá 

2.121 og 1.489 tonn. Hollendingar voru almennt að borga gott verð í kringum 1,35-1,45 

EUR/kg á árunum 2011-2014. Verð á frosnum flökum frá Bretlandi hafa almennt verið að 

lækka frá árinu 2011 og var meðalverðið 1,20 EUR/kg árið 2014.  

Bretland

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök frosin samtals: 5.859 0,98 4.555 1,32 3.520 1,51 2.699 1,24 4.189 1,20
Holland 1.485 1,06 1.465 1,34 1.589 1,45 1.135 1,40 771 1,36
Þýskaland 2.121 0,83 725 1,46 195 1,37 196 1,21 1.489 1,36
Írland 760 1,08 696 1,06 558 1,40 795 0,99 765 0,85
Pólland 313 0,91 667 1,28 630 1,57 349 1,17 281 1,18
Rússland 600 0,79 0 0,00 124 1,82 90 1,46 277 1,30
Önnur lönd 580 1.002 424 134 607

2010 2011 2012 2013 2014
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6.6 Svíþjóð 
Tafla 17: Svíþjóð: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (Markó 
Partners, 2015)  

 

Í töflu 17 má sjá útflutning á heilli síld frá Svíþjóð. Magn og verð eftir afurð og 

innflutningslöndum á árunum 2010-2014. 

Magn útflutnings á heilli síld frá Svíþjóð hefur verið að minnka á árunum 2010-2014, úr 

77,5 þúsund tonn í 45,3 þúsund tonn. Uppistaðan í útflutningi Svía er fersk heil síld sem fer 

til Danmerkur. Árin 2013-2014 var 70% af útflutningi Svía á heilli síld, fersk heil síld til 

Danmerkur. Verð eru almennt lág en hafa verið að hækka lítillega frá árinu 2010.  

Frosin heil síld fer aðallega til Króatíu og Póllands. Útflutningur á frosinni heilli síld dreifist 

þó nokkuð á mismunandi lönd, þá komu Eistar t.d. sterkt inn á árunum 2012-2014 og var 

flutt út mest til Eistlands árið 2014. Þá eru verð fremur lág á frosinni heilli síld nema til 

Hollands og Þýskalands. 

Svíar fluttu út um 2.000 tonn af frosnum flökum að meðaltali á árunum 2010-2014. 

Innflutningslönd á frosnum flökum frá Svíþjóð eru Þjóðverjar, Frakkar og Pólverjar. 

Meðalverðið á árunum 2010-2014 er í kringum 1,70 EUR/kg og var meðalverð árið 2014 

1,73 EUR/kg. Útflutningur hefur dregist saman frá 2.515 tonnum árið 2010 í 1.748 tonn árið 

2014.  

Svíþjóð

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals: 77.487 0,32 57.940 0,47 54.188 0,59 52.496 0,56 45.262 0,45
Heil fersk samtals: 67.143 0,28 49.563 0,42 32.938 0,63 38.740 0,45 34.963 0,37
Danmörk 64.097 0,25 47.485 0,39 30.065 0,57 36.435 0,41 32.955 0,35
Finnland 1.161 1,51 944 1,57 1.315 1,70 1.162 1,33 910 1,16
Pólland 0 0,00 0 0,00 1.108 0,71 1.068 0,67 681 0,54
Þýskaland 1.831 0,44 1.052 0,65 127 1,81 0 0,00 0 0,00
Önnur lönd 54 82 324 75 417
Heil frosin samtals: 10.344 0,59 8.378 0,73 21.250 0,53 13.756 0,88 10.299 0,72
Króatía 5.001 0,63 2.906 0,75 3.600 0,85 3.532 0,79 1.972 0,57
Pólland 1.698 0,45 2.585 0,55 1.607 0,69 3.072 0,69 1.370 0,55
Eistland 560 0,40 854 0,59 1.079 0,61 1.043 0,66 2.603 0,56
Frakkland 771 0,63 286 0,97 222 1,14 2.104 0,63 1.493 0,59
Holland 723 0,78 245 1,53 865 1,41 1.703 1,56 918 1,31
Þýskaland 668 0,74 972 1,07 719 1,33 748 1,00 493 0,91
Önnur lönd 924 530 13.158 1.554 1.450

2010 2011 2012 2013 2014
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6.7 Færeyjar 
Gögn Markó Parnters náðu ekki almennilega yfir útflutning Færeyinga að mati höfundar. Því 

var leitað í gögn NSC á útflutningi Færeyinga. Þau gögn náðu þó aðeins aftur til ársins 2011 

og fram að árinu 2013.  

Tafla 18: Færeyjar: Útflutningur og verð á heilli síld, ferskri og frosinni eftir löndum og árum (NSC, 
2014a) 

 

Í töflu 18 má sjá útflutning á heilli síld frá Færeyjum. Magn og verð eftir afurð og 

innflutningslöndum á árunum 2011-2013. 

Færeyingar hafa verið að auka útflutning á heilli síld á árunum 2011-2013. Heil fersk síld á 

árunum 2011-2012 fór aðallega til Danmerkur og Noregs sem landaður afli.  

Heil fryst síld var aðallega seld til Nígeríu árið 2011, þó hefur dregið úr útflutningi til 

Nígeríu og var aðeins 3.707 tonn árið 2013. Útflutningur hefur verið að færast meira til 

Rússlands og fór úr 3.889 tonn árið 2011 í 32 þúsund tonn árið 2013. Rússar borguðu líka 

gott verð fyrir heila frysta síld frá Færeyjum, eða 0,89 EUR/kg á móti 0,46-0,57 hjá öðrum 

löndum. 

Tafla 19: Færeyjar: Útflutningur og verð á frosnum flökum, eftir löndum og árum (NSC, 2014a) 

 

Í töflu 19 má sjá útflutning á frosnum flökum frá Færeyjum. Magn og verð eftir 

innflutningslöndum á árunum 2011-2013. 

Færeyjar

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Heil samtals: 42.021 0,72 41.107 0,92 49.666 0,80
Heil fersk samtals: 16.455 0,60 4.460 0,81 3 6,69
Heil fryst samtals: 25.566 0,75 36.647 0,94 49.663 0,80
Rússland 3.889 0,98 15.719 1,05 32.186 0,89
Nígería 13.630 0,73 11.885 0,72 3.707 0,50
Holland 6.389 0,67 1.681 0,70 2.656 0,57
Litháen 999 0,72 5.442 1,02 917 0,40
Þýskaland 313 0,64 332 0,76 4.114 0,46
Úkraína 0 0,00 20 0,77 3.468 0,90
Pólland 276 0,68 1.047 1,80 510 1,10
Danmörk 0 0,00 100 0,66 1.155 1,03
Önnur lönd 0 0,00 0 0,00 771 0,53

2011 2012 2013

Færeyjar

Lönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Flök fryst samtals: 6.665 1,40 3.523 1,74 11.635 1,22
Rússland 150 1,17 6.550 1,25
Pólland 2.990 1,59 2.677 1,77 2.734 1,28
Litháen 647 0,99 183 1,25 1.099 0,77
Önnur lönd 2.459 1,36 560 1,72 1.254 1,25

2012 20132011
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Frosin flök frá Færeyjum hafa verið að aukast á árunum 2011-2013. Það stendur aðallega af 

auknum viðskiptum við Rússa. Pólverjar hafa verið með svipað magn af innfluttum frosnum 

flökum frá Færeyjum á árunum 2011-2013. Pólverjar og Rússar borguðu bæði ágætt verð 

eða í kringum 1,25 EUR/kg árið 2013. 

6.8 Helstu innflutningslönd 
Í þessum kafla eru tekin saman þau innflutningslönd sem flytja inn mesta magnið af frosinni 

heilli síld, ferskri heilli síld og frosnum flökum og samflökum á árunum 2010-2014. 

Tafla 20: Tíu stærstu innflutningslönd á frosinni heilli síld á árunum 2010-2014 (Markó Partners, 
2015). 

 

Í töflu 20 má sjá innflutning tíu landa sem flytja inn mest af frosinni síld á árunum 2010-

2014. Það sést greinilega að Kínverjar og Nígeríumenn eru þær þjóðir sem flytja hvað mest 

inn af frosinni síld. Rússar voru líka stórir í innflutningi fram að árinu 2013. Einnig er 

Egyptar búnir að auka innflutning á heilli frosinni síld frá árinu 2011.  

Þær þjóðir innan Evrópu sem flytja mest inn af heilli frosinni síld eru Hollendingar, 

Úkraínubúar, Rússar og Litháar. Hollendingar hafa verið að auka innflutninginn enda stór 

milliaðili sem selur síldina áfram og þá jafnvel til Nígeríu, Kína eða Egyptalands. 

Úkraínubúar hafa verið að minnka innflutning á heilli síld frá 80,7 þúsund tonn árið 2010 í 

55,9 þúsund tonn árið 2011. Rússar hafa farið úr því að flytja inn 147,8 þúsund tonn árið 

2010 í 54,3 þúsund tonn árið 2014. Litháar eru að flytja svipað magn og þeir fluttu inn árið 

2010. Mest fluttu Litháar inn árið 2013, þá 46,7 þúsund tonn en innflutningur árið 2014 var 

31,7 þúsund tonn . 

Meðalverð liggja á bilinu 0,42 EUR/kg (Úkraína, 2010) - 1,53 EUR/kg (Þýskaland, 2012). 

Almennt borguðu Kínverjar og Suður-Kóreubúar lægsta verðið. Þjóðverjar og Japanar 

Frosin heil síld

Innflutningslönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Kína 106.993 0,51 153.051 0,51 187.280 0,63 205.759 0,61 189.340 0,52
Nígería 192.306 0,48 93.195 0,79 95.704 0,93 88.059 0,74 144.464 0,62
Rússland 147.814 0,52 102.422 0,83 81.990 0,95 93.305 0,82 54.330 0,76
Úkraína 80.749 0,42 70.708 0,83 80.434 0,95 64.724 0,86 55.895 0,68
Holland 52.529 0,81 51.959 0,95 70.003 0,69 75.980 0,67 87.602 0,65
Egyptaland 47.787 0,53 35.480 0,77 56.272 0,93 63.251 0,84 74.610 0,66
Litháen 33.464 0,52 39.719 0,85 41.188 1,01 46.668 0,87 31.674 0,80
Suður-Kórea 16.936 0,48 30.592 0,42 41.752 0,57 53.683 0,56 18.462 0,53
Japan 25.589 0,93 24.710 0,92 15.644 1,09 25.882 1,19 25.505 0,99
Þýskaland 8.703 0,87 10.702 1,17 21.878 1,53 12.075 1,14 12.991 1,01

2010 2011 2012 2013 2014
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borguðu almennt hæsta verðið. Einnig borguðu Rússar og Litháar hátt verð fyrir heila frosna 

síld. 

Tafla 21: Tíu stærstu innflutningslönd á ferskri heilli síld á árunum 2010-2014 (Markó Partners, 
2015). 

 

Í töflu 21 má sjá innflutning tíu landa sem flytja inn mest af ferskri heilli síld á árunum 

2010-2014. Danir og Þjóðverjar er afgerandi stærstu innflutningsaðilar á heilli ferskri síld. 

Danir hafa verið að minnka innflutning á árunum 2010-2014, úr 106,7 þúsund tonn árið 

2010 í 91,9 þúsund tonn árið 2014. Þjóðverjar hafa verið að auka innflutning á árunum 

2010-2014, úr 51,1 þúsund tonn árið 2010 í 74,2 þúsund tonn árið 2014. Innflutningur á 

ferskri heilli síld er líka landanir annarra þjóða í viðkomandi viðskiptalandi. Aðrar 

veiðiþjóðir landa því mikið af síld í Danmörku og Þýskalandi.  

Meðalverð liggja á bilinu 0,16 EUR/kg (Eistland, 2010) - 1,65 EUR/kg (Holland, 2011). 

Danir, Eistar og Írar borguðu lægstu verðin en Hollendingar hæsta verðið. Danir borguðu 

undir meðalverði á öllum árunum frá 2010-2014 en Þjóðverjar yfir meðalverði á öllum 

árunum frá 2010-2014. 

Tafla 22: Sjö stærstu innflutningslönd á frosnum flökum á árunum 2010-2014 (Markó Partners, 
2015). 

 

Í töflu 22 má sjá innflutning þeirra sjö landa sem flytja inn mest af frosnum flökum á 

Fersk heil síld

Innflutningslönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Danmörk 106.718 0,29 91.310 0,42 70.422 0,53 74.671 0,45 91.905 0,35
Þýskaland 51.074 0,46 46.217 0,63 66.928 0,69 78.338 0,54 74.169 0,47
Bretland 5.250 0,49 7.350 0,68 26.653 0,71 8.157 0,48 7.485 0,38
Noregur 3.800 0,63 4.330 0,65 6.857 0,87 19.276 0,57 9.066 0,63
Svíþjóð 11.327 0,39 8.498 0,42 5.956 0,64 10.650 0,50 6.471 0,42
Holland 2.952 1,21 1.672 1,65 4.799 0,88 4.476 0,82 4.255 0,77
Eistland 3.628 0,16 1.980 0,20 3.727 0,29 4.945 0,26 3.070 0,24
Kanada 2.643 0,61 1.835 0,79 2.503 0,83 2.929 0,77 5.353 0,72
Írland 2.309 0,28 1.112 0,60 5.092 0,66 5.680 0,47 1.559 0,35
Pólland 246 0,57 680 0,44 2.614 0,64 3.283 1,38 2.464 0,70

2010 2011 2012 2013 2014

Frosin flök

Innflutningslönd
magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Pólland 21.800 1,04 20.738 1,74 24.491 2,00 28.179 1,71 19.721 1,59
Þýskaland 24.051 1,04 21.099 2,02 18.507 2,21 10.336 1,97 10.814 1,73
Frakkland 7.533 1,05 6.848 1,66 9.952 2,09 3.554 1,79 7.294 1,61
Holland 7.926 1,09 9.272 1,87 8.748 2,10 7.244 1,93 4.880 1,79
Rússland 5.419 0,94 3.520 1,55 3.780 2,27 3.434 1,79 4.371 1,54
Litháen 1.715 0,93 1.097 1,68 2.895 1,92 2.750 1,65 3.781 1,52
Japan 1.662 1,11 1.524 1,54 2.343 2,00 1.812 1,58 1.494 1,75

2010 2011 2012 2013 2014
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árunum 2010-2014. Pólverjar, Þjóðverjar og Frakkar eru stærstu innflutningslöndin á 

árunum 2010-2014. 

Frosin flök eru aðallega flutt inn frá Noregi, Danmörku, Þýskalandi og Íslandi. Innflutningur 

á flökum hefur aukist hjá Pólverjum en minnkað hjá Þjóðverjum og Frökkum á árunum 

2010-2014.  

Almennt meðalverð hefur hækkað úr 1,05 EUR/kg í 2,09 EUR/kg á árunum 2010-2012. Frá 

árinu 2012-2014 hefur almennt meðalverð lækkað í 1,62 EUR/kg. Af sjö stærstu 

innflutningslöndunum borguðu Rússar og Litháar lægsta verðið á árunum 2010-2014. 

Þjóðverjar og Hollendingar borguðu að meðaltali hæsta verðið á árunum 2010-2014.  

Tafla 23: Sjö stærstu innflutningslönd á frosnum samflökum á árunum 2010-2014 (Markó Partners, 
2015). 

 

Í töflu 23 má sjá innflutning þeirra sjö landa sem flytja inn mest af frosnum samflökum á 

árunum 2010-2014. Innflutningur hjá öllum þjóðum hefur dregist saman á árunum 2010-

2014.  

Rússar hafa minnkað útflutning úr 48,7 þúsund tonnum árið 2010 í 28,5 þúsund tonn árið 

2014 sem er mesta hlutfallslega minnkunin. Innflutningur til Rússland af samflökunum var 

að mestu leyti frá Norðmönnum á árunum 2010-2013. Árið 2014 var hins vegar útflutningur 

Íslendinga meiri en Norðmanna á samflökum til Rússlands. Norðmenn voru almennt að fá 

hærri verð á árunum 2010-2014 nema árið 2011. Árið 2014 fengu Íslendingar og Norðmenn 

Frosin samflök
Innflutningslönd 
og viðskiptaland

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

magn 
(tonn)

EUR / 
kg

Rússland 48.784 0,78 39.714 1,41 38.747 1,83 26.581 1,43 28.514 1,36
Noregur 40.037 0,78 29.944 1,39 26.119 1,90 18.752 1,46 7.748 1,36
Ísland 8.747 0,74 9.770 1,46 12.629 1,68 7.829 1,36 20.766 1,36

Þýskaland 25.316 0,76 32.736 1,41 30.384 1,78 19.344 1,38 18.681 1,05
Noregur 25.316 0,76 32.736 1,41 30.384 1,78 19.344 1,38 18.681 1,05

Litháen 22.362 0,71 25.336 1,26 22.226 1,63 16.622 1,41 15.433 1,26
Noregur 6.524 0,73 8.303 1,32 8.121 1,83 8.535 1,51 7.898 1,30
Ísland 15.838 0,71 17.033 1,24 14.104 1,51 8.086 1,30 7.535 1,22

Pólland 33.358 0,76 23.414 1,40 22.921 1,62 16.766 1,30 12.491 1,26
Noregur 15.453 0,80 9.165 1,44 7.900 1,77 6.226 1,43 7.166 1,30
Ísland 17.905 0,73 14.248 1,38 15.021 1,55 10.540 1,23 5.326 1,21

Hvíta-Rússland 12.788 0,75 8.544 1,72 12.623 1,92 6.592 1,48 10.046 1,53
Noregur 12.788 0,75 6.278 1,82 11.865 1,94 6.592 1,48 9.017 1,54
Ísland 0 2.266 1,45 758 1,64 0 1.029 1,45

Úkraína 11.773 0,71 5.429 1,48 4.904 1,77 7.291 1,42 4.139 1,30
Noregur 6.804 0,69 4.986 1,42 2.163 1,82 3.030 1,41 3.617 1,32
Ísland 4.969 0,74 443 2,19 2.741 1,73 4.262 1,43 522 1,15

Önnur lönd 10.752 0,91 10.397 1,47 8.789 1,74 9.066 1,50 7.605 1,31
Noregur 9.539 0,92 9.300 1,49 7.350 1,88 8.903 1,50 7.425 1,30
Ísland 1.213 0,84 1.097 1,32 1.439 1,02 163 1,40 180 1,43

2010 2011 2012 2013 2014
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sama verðið. 

Þjóðverjar hafa minnkað innflutning úr 25,3 þúsund tonnum árið 2010 í 18,7 þúsund tonn 

árið 2014. Þjóðverjar flytja samflök inn aðeins frá Noregi. Verð á samflökum innflutt til 

Þýskaland eru lægri en til Rússlands. 

Litháar fluttu inn 22,4 þúsund tonn árið 2010 en 15,4 þúsund tonn árið 2014. Innflutningur á 

samflökum hefur verið meiri frá Íslandi á árunum 2010-2012. Árin 2013-2014 var 

útflutningur á samflökum nokkuð svipaður frá Norðmönnum og Íslendingum. Norðmenn 

fengu alltaf hærra verð á árunum 2010-2014.  

Pólverjar fluttu inn 33,4 þúsund tonn árið 2010 og 12,5 þúsund tonn árið 2014. Innflutningur 

frá Íslandi var í meirihluta á árunum 2010-2013 en í minnihluta árið 2014. Norðmenn fengu 

hærra verð fyrir sín samflök á öllum árum frá 2010-2014. 

Hvíta-Rússar fluttu inn 12,8 þúsund tonn árið 2010 og 9,0 þúsund tonn árið 2014. 

Innflutningur er aðallega frá Norðmönnum. Hvíta-Rússar borguðu frekar hátt verð fyrir 

samflök og hæsta verðið af þeim þjóðum sem flytja inn mest af samflökum. Árið 2014 var 

verðið 1,54 EUR/kg frá Norðmönnum og 1,45 EUR/kg frá Íslendingum. 

Úkraínubúar fluttu inn 11,7 þúsund tonn árið 2010 og 4,1 þúsund tonn árið 2014. 

Innflutningur er í við meiri frá Noregi á flestum árum nema árið 2012 og 2013. Íslendingar 

eru almennt að fá hærra verð fyrir samflök nema árið 2012 og 2014. 

Ástæðan fyrir því að innflutningslönd á samflökum voru tekin fyrir betur en innflutningslönd 

á öðrum afurðum er sú að samflök er stærsta útflutningsvara Íslendinga á síld.  
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7 Umræður 

7.1 Staða stofna 
Norsk-íslensk vorgotssíld 

Norsk-íslenska vorgotssíldin hefur verið stærsti hrygningarstofninn á síðustu áratugum og 

var tæplega 8 milljón tonn árið 2009. Síðan þá hefur hann dregist saman og spár gera ráð 

fyrir áframhaldandi samdrætti fram að árinu 2016 (mynd 9). Þar sem endurnýjun er ekki 

mikil verður veiði líklega minnkuð og veiðidánartala á bilinu 0,05-0,08 notuð á næstu 

tveimur árum. Möguleiki er á að sterkir nýliðunarárgangar komi inn í veiðistofn árið 2017 en 

nýliðunarárgangar á árunum 2005-2012 voru allir litlir (kafli 4.1.1). 

Afli á norsk-íslenskri vorgotssíld hefur dregist saman síðan 2009 en var þá tæplega 1,7 

Mtonn niður í 436 þúsund tonn árið 2014 (mynd 10, kafli 4.1.3). Á næstu árum gerir ICES 

ráð fyrir að afli fari minnkandi fram að árinu 2016 og verði þá á bilinu 160-256 þúsund tonn. 

Tillaga ICES að heildaraflamarki árið 2015 er 283 þúsund tonn (kafli 4.1.3).  

Norðursjávarsíld 

Samdráttur hefur verið á hrygningarstofni Norðursjávarsíldarinnar síðan 2012. Talið er að 

hrygningarstofninn haldi áfram að minnka fram að árinu 2016. Veiðidánartala á árunum 

2015-2016 verður líklega svipuð og 2014 eða 0,26 (mynd 12). Hægt er að nota háa 

veiðidánartölu vegna mikillar endurnýjunar í stofninum (kafli 4.2.1) 

Afli á Norðursjávarsíldinni jókst á árunum 2010-2013, úr tæpum 200 þúsund tonnum í 500 

þúsund tonn. Afli 2014 var 483 þúsund tonn og spár gera ráð fyrir að hann verði í kringum 

420-460 þúsund tonn árið 2016. Tillaga ICES að heildaraflmarki fyrir árið 2015 er 461,6 

þúsund tonn (kafli 4.2.3). 

Íslensk sumargotssíld 

Hrygningarstofn íslensku sumargotssíldarinnar hefur verið í góðu jafnvægi frá árinu 2010. 

ICES spáir að hrygningarstofninn fari stækkandi fram að árinu 2017 ef sama veiðidánartala 

er notuð (0,22). Ichtyophonus sýking í stofninum er talin enn nokkur en afföll af völdum 

sýkingarinnar sáralítil (kafli 4.3.1). Þá er að vona að ekkert komi fyrir íslensku 

sumargotssíldina á næstu árum svo að stofninn stækki. 

Afli íslensku sumargotssíldarinnar hefur aukist frá árinu 2010-2014 úr 45 þúsund tonn í 88 

þúsund tonn (sérstakar úthlutanir meðtaldar). Langtímaspá ICES gerir ráð fyrir að 



 

 56 

heildaraflamark árið 2015 verði 79 þúsund tonn en 83 þúsund tonn árið 2016. Þá gerir ICES 

ráð fyrir að veiðidánartala verði áfram 0,22. 

Vestur-Eystrasaltssíld 

Afli á vestur-Eystrasaltssíld hefur dregist saman á árunum 2000-2013 úr 120 þúsund tonn í 

44 þúsund tonn. Ekki er talið að afli muni aukast mikið á næstu árum. Hrygningarstofn er 

fyrir ofan varúðarmörk (Bpa) en á síðustu árum hefur ofveiði átt sér stað (kafli 4.4). 

Aukning verðmætis 

Ef litið er á mynd 6 í kafla 3.6.1 má sjá að íslenska sumargotssíldin og norsk-íslenska 

vorgotssíldin eru þeir stofnar sem mætti kalla stóra síld. Þessar tegundir eru þá í samkeppni 

við hvor aðra á mörkuðum. Meginmunurinn liggur í fituinnihaldi innan ársins. Þá er norsk-

íslenska sumargotssíldin í sínu bestu ásigkomulagi í okt-nóv en íslenska vorgotssíldin í nóv-

des (kafli 3.6.2 og tafla 1 í kafla 4.6). Oft á tíðum hefjast íslenskar veiðar of snemma á 

báðum stofnum ef veiða á verðmætustu síldina. Möguleiki væri á að auka verðmæti 

síldarinnar með því að seinka veiðum um einhvern tíma (ca. mánuð). Þannig væri hægt að 

vera með fyrsta flokks hráefni og mögulega opna leiðir Íslendinga inn á nýja markaði. 

Aflaheimildir á stórri síld 

Ef teknar eru saman spár um aflamark á næstu árum munu Íslendingar vera með um 120 

þúsund tonn í heildaraflamark á síld árið 2015. Á árinu 2016 yrði heildaraflamark á síld á 

bilinu 106-120 þúsund tonn (kafli 4.1.2-3 og 4.3.2). 

Norðmenn gætu verið með aflamark upp á 172 þúsund tonn af norsk-íslenskri síld árið 2015 

og á bilinu 98-156 þúsund tonn árið 2016 (kafli 4.1.2-2). Aftur á móti gæti aflamark í 

Norðursjávarsíld orðið 126 þúsund tonn árið 2015 og 125 þúsund tonn árið 2016 (kafli 4.2.2-

3). 

Möguleiki er á því að Íslendingar verði með meira aflamark en Norðmenn á stórri síld árið 

2016.  

7.2 Viðskipti með síld 
Norðmenn er aflahæsta þjóðin á síld í Norðaustur-Atlantshafi. Önnur lönd eru langt fyrir 

neðan Norðmenn í aflamagni. Árið 2013 voru Íslendingar næst aflahæsta þjóðin (tafla 4, 

kafli 6). 

Frosin heil síld var stærsta síldarafurðin í útflutningi árið 2014. Þar á eftir fersk heil síld 
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,frosin samflök og frosin flök (mynd 21, kafli 6). 

Með minnkandi afla á norsk-íslenskri vorgotssíld hefur útflutningur á flökum/samflökum 

verið að minnka á árunum 2010-2014. Útflutningur á heilli síld hefur þó verið svipaður á 

árunum 2010-2014 þrátt fyrir minnkandi afla á norsk-íslenskri vorgotssíld. Það stafar 

aðallega af aukningu afla á Norðursjávarsíld. Meirihlutinn af flökum/samflökum virðist því 

koma frá stofnum sem eru með stóra síld, þ.e.a.s. norsk-íslenska vorgotssíldin og íslenska 

sumargotssíldin (tafla 5, kafli 6 og mynd 6, kafla 3.6.1). 

Útflutningur á frosnum flökum/samflökum á árunum 2010-2014 var aðallega frá Noregi 

(55%) og Íslandi (30%). 

Frosin heil síld 

Á árunum 2010-2014 voru stærstu markaðirnir fyrir frosna heila síld Kína og Nígería með 

35-40% af heildarinnflutningi árið 2014. Þau lönd í Evrópu sem fluttu inn mesta magnið af 

frosinni heilli síld voru Holland, Úkraína, Rússland og Litháen (tafla 19).  

Innflutningur til Hollands var aðallega frá Þýskalandi, Bretlandi og Noregi (tafla 6, 12 og 

14) . Hollendingar voru þó stærsti útflytjandinn á heilli frosinni síld árið 2014 og þá aðallega 

til Nígeríu og Egyptalands og voru því í raun stór milliliður (tafla 5 og 22, Markó Partners, 

2015). 

Innflutningur til Úkraína var aðallega frá Noregi og Eistlandi. Verðin sem Norðmenn voru 

að fá eru oftar en ekki helmingi meiri en útflytjendur í Eistlandi fengu. Síldin sem flutt var út 

frá Eistlandi var að öllum líkindum smásíld (Markó Partners, 2015; kafli 4.4 og mynd 6). 

Árið 2013 var líka stór hluti af innflutningi Úkraínu frá Íslandi (tafla 8).  

Innflutningur til Rússlands var aðallega frá Noregi og Íslandi og voru Íslendingar að fá betra 

verð en Norðmenn nema árið 2011 (tafla 6 og 8). Rússar fluttu síðan heila frosna síld út til 

Kína, Nígeríu og Suður-Kóreu. Þó var líka einhver innanlandsneysla eða fullvinnsla. (Markó 

Parnters, 2015). 

Innflutningur til Litháen var frá Noregi og Íslandi. Norðmenn voru að fá betra verð fyrir 

síldina 2010-2012, en Íslendingar fengu betri verð 2013-2014 (tafla 6 og 8). 

Fersk heil síld 

Á árunum 2010-2014 var innflutningur til Danmörku og Þýskalands 70-80% af 

heildarinnflutningi á ferskri heilli síld.  
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Ástæðan fyrir háum innflutningi til Danmerkur á ferskri síld eru landanir í Danmörku frá 

nágrannaþjóðum. Það eru Svíþjóð, Noregur, Finnland og Þýskaland. Norðmenn fengu hæstu 

verðin og var það að öllum líkindum norsk-íslensk vorgotssíld eða Norðursjávarsíld (tafla 6). 

Svíar fengu næst hæsta verðið svo Þjóðverjar (tafla 16 og 12). Finnar fengu langtum lægsta 

verðið og var það smásíld úr Helsingjabotni (kafli 4.4; Markó Parnters, 2015). Danskur 

útflutningur situr síðan í efsta sæti sem stærsti útflytjandi á ferskri síld og flutti hana að 

stærstum hluta til Þýskalands (tafla 10). 

Frosin flök 

Mesti innflutningur á árunum 2010-2014 á frosnum flökum var til Pólland, Þýskaland og 

Frakkland. Á árunum 2010-2014 hefur innflutningur á frosnum flökum verið að aukast til 

Póllands en dregist saman til hinna landanna (Markó Partners , 2014). 

Innflutningur Pólverja var frá Noregi, Íslandi og Þýskalandi. Þjóðverjar fengu hæsta verðið, 

síðan Norðmenn og loks Íslendingar (tafla 7, 9 og 13).  

Innflutningur til Þýskalands var aðallega frá Noregi en líka Danmörku og Bretlandi. 

Norðmenn fengu hæsta verðið, síðan Danir og Bretar lægsta verðið (tafla 7, 11 og 15). 

Innflutningur til Frakkland var frá Noregi, Þýskalandi og Hollandi. Einnig frá Íslandi árið 

2014. Hollendingur fengu verðið og Norðmenn, Þjóðverjar og Íslendingar voru allir að fá 

svipað verð. 

Frosin samflök 

Á árunum 2010-2014 var mestur innflutningur á frosnum samflökum til Rússlands, 

Þýskalands, Litháen, Póllands og Hvíta-Rússlands. Innflutningur hefur dregist saman á 

frosnum flökum hjá öllum löndum á árunum 2010-2014.  

Innflutningur til Rússlands var aðallega frá Noregi á árunum 2010-2013. Árið 2014 var þó 

meirihlutinn innfluttur frá Íslandi. Norðmenn fengu almennt hærra verð heldur en 

Íslendingar á árunum 2010-2014. 

Innflutningur til Þýskalands var frá Noregi. Verð á samflökum innflutt til Þýskaland eru 

lægri en til Rússlands. 

Innflutningur til Litháen á samflökum hefur verið meiri frá Íslandi á árunum 2010-2012. 

Árin 2013-2014 var útflutningsmagn til Litháen nokkuð svipað frá Noregi og Íslandi. 

Norðmenn fengu alltaf hærra verð á árunum 2010-2014.  
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Innflutningur til Póllands var að stærstum hluta frá Íslandi á árunum 2010-2013 en Noregi 

árið 2014. Norðmenn fengu hærra verð fyrir sín samflök á öllum árum frá 2010-2014. Teitur 

Gylfason og Árni Gíslason (munnleg heimild, 16. febrúar, 2015) sögðu að Norðmenn hafa 

forskot á Íslendinganna með pökkun á frystiblokkum í lofþéttar, sjófylltar umbúðir. 

Pólverjar eru víst hrifnari af því og gæti það verið ein af ástæðunum fyrir því að Norðmenn 

fá hærra verð.  

Innflutningur til Hvíta-Rússlands er frá Noregi. Hvíta-Rússar borguðu hæsta verðið af 

stærstu innflutningslöndum á samflökum á árunum 2010-2014. 

Lág og há verð 

Árið 2010 var sérstaklega lágt verð fyrir allar afurðir miðað við árin 2011-2014. Á árunum 

2006-2009 var aukning á afla á norsk-íslensku vorgotssíldinni og var mikið magn í umferð. 

Framleiðendur voru líka að birgja sig upp, auglýstu og framleiddu mikið. En skyndilega í lok 

árs 2011 og árið 2012 var verð afar hátt á öllum afurðum almennt. Það virtist vera að 

framleiðendur væru búnir með birgðirnar og að skyndilega myndaðist eftirspurn. Verð rauk 

upp en strax árið 2013 lækkaði verð almennt þrátt fyrir að afli á norsk-íslensku 

vorgotssíldinni væri að dragast saman. Það virðist vera að verð á síld fylgi almennt ekki 

eftirspurnar og framboðs lögmáli. Ef mikið magn af síld verður í afla eitt árið, verður hún 

bara að birgðum. Það virðist sem neytendur í Evrópu geti ekki tekið við því mikla magni 

sem getur myndast á síld. Þá er meira selt til landa utan Evrópu líkt og Nígeríu, Egyptalands 

o.fl. og verð hríðlækkar (Valur Ásmundsson, munnleg heimild, 22. maí, 2015). 

7.3 Tækifæri fyrir íslenska síldarframleiðendur 
Þar sem spár segja að afli á norsk-íslensku vorgotssíldinni fari lækkandi en afli á íslensku 

sumargotssíldinni verði á svipuðum slóðum má segja að ákveðin tækifæri séu að myndast 

fyrir Íslendinga.  

Það er verðugt að skoða markaðinn í Þýskalandi fyrir flök. Norðmenn hafa verið að fá fín 

verð fyrir flök til Þýskalands. Möguleiki væri á að komast inn á markaðinn í Þýskalandi á 

næstu árum.  

Einnig er nokkuð mikilvægt að halda góðri stöðu á pólska markaðnum bæði með flök og 

samflök.  

Þá væri hægt að skoða pökkun á frystiblokkum í loftþéttar og sjófylltar umbúðir. Það fer 

betur með hráefnið og viðskiptavinir eru ánægðari með afurðina. Loftþéttu umbúðirnar virka 
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þannig að flökin eða samflökin eru sett í poka, sjór settur í pokann, hann lofttæmdur og 

lokað fyrir. Síðan fer pokinn í frysti og út kemur frystiblokk í loftþéttum umbúðum.  

Þá er einnig Hvíta-Rússlands markaðurinn á samflökum áhugaverður en þeir voru að borga 

hæstu verðin fyrir samflök. 

Að lokum þarf að hafa eitt í huga sem er MSC vottunin. Ef norsk-íslenska vorgotssíldin 

missir MSC vottunina vegna deilna Færeyinga, gæti það opnað dyr að Þýskalands 

markaðnum.  

Fullvinnsla? 

Það er líka spennandi að skoða það að fara í framleiðslu á neytendaafurðum því fylgir þó 

nokkuð mikil rannsóknarvinna. Það eru mörg atriði sem hamla því að fara í fullvinnslu á 

síld. Kostnaður við að setja upp þannig verksmiðju er mjög mikill. Þá hafa flestar 

verksmiðjur í Evrópu fengið styrk frá Evrópusambandinu til að byggja upp eða styrkja sínar 

verksmiðjur (Teitur Gylfason og Árni Gíslason munnleg heimild, 16 febrúar, 2015).  

Að auki er mikill kostnaður í umbúðum og flutningskostnaði. Ef verksmiðjan væri stödd á 

Íslandi þá myndu tollar inn í Evrópusambandið bætast við. Það eru þó einhver tollfrjáls 

tímabil á neytendaafurðum en markaðurinn krefst stöðugs framboðs. Þá komum við að öðru 

vandamáli sem er veiðitímabil á íslensku sumargotssíldinni og norsk-íslensku vorgotssíldin 

en það er ávalt síðla sumars/haust fram til nóvember (Guðmundur Stefánsson munnleg 

heimild, 16. febrúar, 2015). 

Það væri þó möguleiki á að setja upp litla verksmiðju í Evrópu og framleiða eins og matjes-

líki. Einhverja vandaða vöru sem er ekki mjög kostnaðarsöm í framleiðslu og reyna að lágan 

umbúðarkostnað. Þannig væri hægt að hafa framlegðina sem mesta. Þetta þyrfti vissulega að 

vera í einhverju magni. Afkastageta á einu ári hjá verksmiðju sem er að framleiða afurðir líkt 

og matjes-líki er um 2.000 tonn (viðmælandi 1 og viðmælandi 2, munnleg heimild, 15. maí, 

2015). 

Það þarf þó að fara í umtalsverðar markaðsrannsóknir og tilraunir áður en farið væri í það að 

setja upp fullvinnslu á Íslandi eða í Evrópu. 
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8 Samantekt 
Síldarstofnar í Norðaustur-Atlantshafi hafa minnkað síðustu ár og spáð er áframhaldandi 

samdrætti til ársins 2016. Samdráttur mun aðallega verða í stærsta stofninum, þ.e. norsk-

íslensku vorgotssíldinni (kafli 4.1.1). Spár gera ráð fyrir að aflamark á næstu tveimur árum 

verði í kringum 160-280 þúsund tonn (kafli 4.1.3). Spáð er að næststærsti stofninn, 

Norðursjávarsíld dragist einnig saman á næstu tveimur árum (kafli 4.2.1) og spáð er að 

aflamark verði í kringum 420-460 þúsund tonn (4.2.3). Þriðja stærsti stofninn í stórri síld, 

íslenska sumargotssíldin stendur vel eftir erfiðleika síðustu ár. Líklegt er að stofnstærð og 

aflamark haldast á svipuðum nótum næstu árin (kafli 4.3.1-2). Magn íslensku 

sumargotssíldarinnar er þó ekki ráðandi á heimsmarkaði en telur umtalsvert þegar norsk-

íslenska vorgotssíldin er í lægð. 

Norsk-íslenska vorgotssíldin og íslenska sumargotssíldin eru stórar síldir miðað við aðra 

stofna. Samkeppni um markaði er því aðallega hjá þessum tveimur stofnum. Samhliða því að 

stofn norsk-íslensku vorgotssíldarinnar muni minnka en íslenska sumargotssíldin muni 

standa í stað er möguleiki á því að framboð á stórri síld verði meira frá Íslandi en Noregi. 

Það fer þó eftir útgefnu aflamarki á norsk-íslensku vorgotssíldinni. 

Þau lönd sem flytja út mest af frosinni heilli síld eru Noregur, Holland, Rússland, Þýskaland 

og Bretland. Þær þjóðir sem flytja inn mest af frosinni heilli síld á heimsvísu eru Kínverjar, 

Nígerubúar og Egyptar. Í Evrópu eru það Hollendingar, Úkraínubúar, Rússar og Litháar. 

Viðskipti með ferska heila síld eru aðallega á milli landa í Skandinavíu og Þýskalands (kafli 

6.3 og 6.8). Líklega eru þetta að mestu landanir mismunandi veiðiþjóða í þessum löndum. 

Þau lönd sem standa í mestum útflutningi á flökum og samflökum eru Noregur og Ísland 

(kafli 6.1 og 6.2). Stærstu markaðirnir á frosnum flökum eru Pólland, Þýskaland og 

Frakkland en á samflökum Rússland, Þýskaland, Litháen, Pólland og Hvíta-Rússland (kafli 

6.8). 

Með minnkandi afla Norðmanna og þjóða sem veiða norsk-íslenska vorgotssíld og 

Norðursjávarsíld opnast möguleikar fyrir íslenska síldarframleiðendur. Þá sérstaklega að 

mörkuðum sem vilja stóra flakaða síld (flök og samflök). Þýskir markaðir borguðu hátt verð 

fyrir flök frá Noregi og hátt verð fæst fyrir samflök í Hvíta-Rússlandi. Þarna liggja tækifæri 

en þó er mikilvægt að viðhalda mikilvægum mörkuðum eins og Pólland. Möguleiki er að 

bæta verð á afurðum með pökkun á frystiblokkum í loftþéttar og sjófylltar umbúðir líkt og 

Norðmenn gera. Jafnvel seinka veiðum til að veiða verðmætari síld. 
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Viðauki 

I. Fiskveiðistjórnunar samningar milli 

strandríkja 
Samningur á Norsk-íslenskri vorgotssíld (ICES, 2014a) 

The EU, Faroe Islands, Iceland, Norway, and Russia agreed in 1999 on a long-term 

management plan. This plan consists of the following elements:  

1. Every effort shall be made to maintain a level of Spawning Stock Biomass (SSB) 

greater than the critical level (Blim) of 2 500 000 t.   

2. For the year 2001 and subsequent years, the Parties agreed to restrict their 

fishing on the basis of a TAC consistent with a fishing mortality rate of less than 

0.125 for appropriate age groups as defined by ICES, unless future scientific 

advice requires modification of this fishing mortality rate.   

3. Should the SSB fall below a reference point of 5 000 000 t (Bpa), the fishing 

mortality rate referred to under paragraph 2, shall be adapted in the light of 

scientific estimates of the conditions to ensure a safe and rapid recovery of the 

SSB to a level in excess of 5 000 000 t. The basis for such an adaptation should be 

at least a linear reduction in the fishing mortality rate from 0.125 at Bpa (5 000 

000 t) to 0.05 at Blim (2 500 000 t).   

4. The Parties shall, as appropriate, review and revise these management measures 

and strategies on the basis of any new advice provided by ICES.   

Samningur á Norðursjávar haustgotssíld (ICES, 2014b) 

According to the EU–Norway agreement (March 2014):  

The Parties have agreed to revise the existing long-term management plan for herring in 

the North Sea as follows:  

1. Every effort shall be made to maintain a minimum level of Spawning Stock 

Biomass (SSB) greater than 800,000 tonnes (Blim).  

2. Where the SSB is estimated to be above 1.5 million tonnes the Parties agree to set 

quotas for the directed fishery and for by-catches in other fisheries, reflecting a 
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fishing mortality rate of no more than 0.26 for 2 ringers and older and no more 

than 0.05 for 0 - 1 ringers.  

3. Where the SSB is estimated to be below 1.5 million tonnes but above 800,000 

tonnes, the Parties agree to set quotas for the direct fishery and for by-catches in 

other fisheries, reflecting a fishing mortality rate on 2 ringers and older equal to:  

0.26-(0.16*(1,500,000-SSB)/700,000) for 2 ringers and older,  

and no more than 0.05 for 0 - 1 ringers  

4. Where the SSB is estimated to be below 800,000 tonnes the Parties agree to set 

quotas for the directed fishery and for by-catches in other fisheries, reflecting a 

fishing mortality rate of less than 0.1 for 2 ringers and older and of less than 0.04 

for 0-1 ringers.  

5. Where the rules in paragraphs 2 and 3 would lead to a TAC which deviates by 

more than 15 % from the TAC of the preceding year the parties shall fix a TAC 

that is no more than 15 % greater or 15 % less than the TAC of the preceding 

year. However, if the resulting fishing mortality rate would be more than 10% 

higher or more than 10% lower than that indicated by the rules in paragraphs 2 

and 3, the TAC shall be fixed at a level corresponding to a fishing mortality that is 

respectively 10% higher or 10% lower than that indicated by the rules of 

paragraphs 2 and 3.  

6. Notwithstanding paragraph 5 the Parties may, where considered appropriate, 

reduce the TAC to a level that corresponds to a fishing mortality more than 10 % 

lower than that indicated by the rules of paragraphs 2 and 3.  

7. By-catches of herring may only be landed in ports where adequate sampling 

schemes to effectively monitor the landings have been set up. All catches landed 

shall be deducted from the respective quotas set, and the fisheries shall be stopped 

immediately in the event that the quotas are exhausted.  

8. The allocation of the TAC for the directed fishery for herring shall be 29% to 

Norway and 71% to the EU. The by-catch quota for herring shall be allocated to 

the EU.  

9. A review of this arrangement shall take place no later than 31 December 2017.  

10. This arrangement shall enter into force on 1 January 2015  
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II. ICES veiðisvæði: 

 

Mynd 22: ICES veiðisvæði í Vestur-Evrópu (ICES, e.d.) 
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Mynd 23: ICES veiðisvæði í Eystrasaltinu (ICES, e.d.) 
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III. Útflutningur á síldar hráafurðum 
Tafla 24: Útflutningur á frystum og ferskum afurðum (flök og heil) eftir löndum og EUR/kg á 
árunum 2010-2014 (Markó Partners, 2015; NSC, 2013; NSC, 2014a; NSC, 2014b; NSC, 2014c; NSC, 
2014d; NSC, 2015) 

Lönd og afurð
magn 
(tonn)

verð 
(EUR/kg)

magn 
(tonn)

verð 
(EUR/kg)

magn 
(tonn)

verð 
(EUR/kg)

magn 
(tonn)

verð 
(EUR/kg)

magn 
(tonn)

verð 
(EUR/kg)

Holland 93.787 0,68 79.498 0,93 138.576 1,08 135.337 0,87 222.590 0,64
Flök 468 5,63 1.017 3,82 5.594 2,40 1.719 3,18 3.693 2,02
Heill 93.319 0,65 78.481 0,89 132.982 1,02 133.618 0,84 218.897 0,62

Rússland 115.387 0,46 174.786 0,46 236.229 0,59 262.423 0,57 211.097 0,50
Flök 1 0,00 6 0,30 13 0,34 2 0,66 28 0,33
Heill 115.386 0,46 174.780 0,46 236.216 0,59 262.421 0,57 211.069 0,50

Noregur 607.465 0,50 445.405 0,88 361.440 1,10 328.482 1,30 274.983 1,22
Flök 119.803 0,86 146.465 1,55 132.873 1,92 100.512 1,56 108.970 1,43
Heill 487.662 0,54 298.940 0,88 228.567 1,02 227.970 0,89 166.013 0,78

Danmörk 75.883 0,68 71.533 0,83 102.183 0,84 122.183 0,65 114.124 0,63
Flök 5.409 1,37 2.662 2,07 3.479 2,23 5.709 1,79 6.522 1,35
Heill 70.474 0,63 68.871 0,78 98.704 0,79 116.474 0,60 107.602 0,58

Færeyjar 51.320 0,40 48.686 0,76 44.630 1,15 61.301 0,90 38.662 0,92
Flök 8.324 1,03 6.665 1,40 3.523 1,74 11.635 1,22 6.357 1,20
Heill 42.996 0,39 42.021 0,72 41.107 0,92 49.666 0,80 32.305 0,93

Þýskaland 39.732 0,59 34.817 0,87 50.071 0,83 55.337 0,63 63.455 0,57
Flök 7.385 1,20 8.743 1,68 8.163 2,29 6.661 2,15 6.436 1,78
Heill 32.347 0,45 26.074 0,60 41.908 0,54 48.676 0,42 57.019 0,43

Bretland 33.449 0,58 29.381 0,68 54.049 0,91 49.107 0,75 61.460 0,77
Flök 5.859 0,98 4.555 1,32 3.520 1,51 2.699 1,24 4.189 1,20
Heill 27.590 0,49 24.826 0,56 50.529 0,86 46.408 0,72 57.271 0,74

Bandaríkin 42.011 1,25 47.428 0,82 33.521 0,97 46.437 1,06 59.495 0,87
Heil 42.011 1,25 47.428 0,82 33.521 0,97 46.437 1,06 59.495 0,87

Ísland 84.432 0,70 88.810 1,18 88.541 1,40 75.935 1,17 56.277 1,21
Samflök 48.673 0,73 44.858 1,35 46.692 1,57 30.880 1,31 35.358 1,31
Flök 5.165 0,99 12.694 1,72 12.623 1,78 13.318 1,46 5.549 1,54
Heill 30.594 0,60 31.258 0,88 29.226 0,98 31.737 0,92 15.370 0,88

Svíþjóð 80.002 0,35 60.971 0,53 55.747 0,63 54.014 0,60 47.010 0,50
Flök 2.515 1,22 3.031 1,78 1.559 2,16 1.518 1,97 1.748 1,73
Heill 77.487 0,32 57.940 0,47 54.188 0,59 52.496 0,56 45.262 0,45

Finnland 14.569 0,22 24.329 0,23 27.414 0,28 29.304 0,31 41.525 0,25
Flök 0 0,00 1 3,10 2 0,70 8 2,81 0 3,27
Heill 14.569 0,22 24.328 0,23 27.412 0,28 29.296 0,31 41.525 0,25

Eistland 16.261 0,38 15.858 0,39 18.626 0,49 17.391 0,52 25.289 0,46
Flök 220 0,86 240 0,94 194 1,09 163 1,25 90 1,17
Heill 16.041 0,37 15.618 0,38 18.432 0,49 17.228 0,51 25.199 0,45

Írland 7.579 0,88 10.514 1,04 13.730 1,03 18.418 0,87 15.924 0,78
Flök 860 1,04 969 1,39 384 1,65 197 1,80 191 1,44
Heill 6.719 0,86 9.545 1,01 13.346 1,01 18.221 0,86 15.733 0,77

Lettland 11.445 0,39 9.823 0,48 7.676 0,59 7.988 0,61 8.342 0,62
Flök 177 0,88 218 1,56 112 2,07 3 1,77 47 1,44
Heill 11.268 0,38 9.605 0,46 7.564 0,57 7.985 0,61 8.295 0,61

Pólland 2.743 0,55 8.645 0,46 5.036 0,82 7.347 0,79 5.368 0,86
Flök 334 1,63 338 2,47 439 2,43 364 2,98 223 4,16
Heill 2.409 0,40 8.307 0,38 4.597 0,67 6.983 0,67 5.145 0,71

Litháen 2.264 0,45 4.941 0,65 4.340 0,77 4.023 0,64 2.578 0,54
Flök 45 1,22 121 1,52 50 2,16 18 2,00 3 1,52
Heill 2.219 0,44 4.820 0,63 4.290 0,75 4.005 0,64 2.575 0,54

Frakkland 1.442 0,48 641 0,92 2.707 0,50 1.064 0,50 628 0,53
Flök 4 1,80 5 1,99 57 1,90 10 2,56 4 1,51
Heill 1.438 0,47 636 0,91 2.650 0,47 1.054 0,48 624 0,53

Önnur lönd 65 444 385 1.643 1.055
Samtals: 1.279.836 1.156.510 1.244.901 1.277.734 1.249.862

Flök 205.242 232.588 219.277 175.416 179.408
Heill 1.074.594 923.922 1.025.624 1.102.318 1.070.454

20142013201220112010
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IV. Viðtöl 
Opnar spurningar til Íslendinga. 

Spurningarlisti 

1. Hvernig hefur þú komið að síld? 

2. Hvernig er framleiðsluferlið á síld? 

3. Hvað þarf síld að uppfylla til að vera talin gæðavara? 

4. Hvaða vottanir þarf síld helst að vera með í dag, af hverju? 

5. Hvert er íslensk síld seld? Flök, heil? 

6. Þekkir þú muninn á íslenskri og norskri framleiðslu á síld? 

7. Hverjir eru sterkustu og öruggustu markaðirnir? 

8. Er möguleiki á að íslensk síld endi á neytendamarkaði í V-Evrópu? 

9. Hvernig er neytendamarkaðurinn í V-Evrópu/A-Evrópu/S-Evrópu og 

Skandinavíu? 

10. Þekkir þú til framleiðsluferli í fullvinnslu? Ef svo er, hvernig er það? 

11. Þekkir þú verð á hrá afurð úr verksmiðju, neytenda afurð úr verksmiðju, neytenda 

afurð úr búð? 

12. Hvernig eru umbúðir á neytenda afurðum? 

13. Þekkir þú muninn á verði á síld, hvítfiski, kjötvörum, alifuglum? 

14. Hvernig er framboð frá mismunandi veiðiþjóðum á síld? 

15. Hvernig eru umbúðir á neytenda afurðum? 

16. Eiga íslenskir síldarframleiðendur að fara út í fullvinnslu? Af hverju/af hverju 

ekki? 

 

Viðmælendur og dagsetning viðtala: 

Guðmundur Stefánsson   16. febrúar, 2015 

Teitur Gylfason & Árni Gíslason  16. febrúar, 2015 

Gunnar Jóakimsson    16. febrúar, 2015 

Páll Gunnar Pálsson     24. febrúar, 2015 

Óskar Sigmundsson    16. maí, 2015 
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Spurningalisti til framleiðenda í Evrópu: 

Þáttökubeiðni: 

My name is Sigmar Hilmarsson and I’m a student at the University of Akureyri, Iceland. 

I'm studying fisheries science B.Sc. and I’m doing my thesis this spring.  

My thesis name is "Herring markets in Europe ". 

It will help me a lot if you could take some time to answer these questions, some of them 

or all. 

Anonymity is ensured 

Thank you for your participation. 

 

Spurningarlisti: 

Questions for production managers or factory managers. 

That produce fully processed herring product for consumer-market or semi-processed 

herring for further productions 

Country: 

One-year capacity: 

Main market:  

1. How much raw materials (tonnes) go through your factory in a year in? 
Answer:  

2. What are the most significant raw materials used for processing and what is the 
mixing (approximately)?  

a. Whole frozen         % 
b. Fillets frozen         % 
c. Flaps frozen         % 
d. Whole fresh         % 
e. Fillets fresh         % 
f. Flaps fresh         % 

 

3. How do you handle your purchasing of raw materials?  
a. Forward contracts         % 
b. Market price choice         % 
c. Other: 
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4. From whom do you buy the raw materials?  
a. Wholesalers           % 
b. Raw material producers         % 
c. Fishing vessels          % 
d. Fish your own raw material         % 
e. Other:  
•  

 

5. Which delivery terms is your choice when buying raw material? 
• (Plaice number from 1-13 where 1 is your top choice and 13 the least) 

a. EXW – Ex Works    nr. 
b. FCA – Free Carrier    nr. 
c. FAS – Free alongside ship   nr. 
d. FOB – Free on board    nr. 
e. CFR – Cost and freight   nr. 
f. CIF – Cost, Insurance and Freight  nr. 
g. CPT – Carriage paid to   nr. 
h. CIP – Carriage and insurance paid to nr. 
i. DAF – Delivery at Frontier   nr. 
j. DES – Delivered Ex Ship   nr. 
k. DEQ – Delivered Ex Quay   nr. 
l. DDU – Delivered Duty Unpaid  nr. 
m. DDP – Delivered Duty Paid   nr. 

 

6. What herring products is your producing? ? If more than one, what is the mixing? 
a. Matjes         % 
b. Matjes salads,        % 

 “Nach Matjes Art” 
c. Salads         % 
d. Marinated        % 
e. Salted         % 
f. Spiced         % 

 

7. How was your product served the past year? 
a. Fillets           % 
b. Bites           % 
c. Whole           % 
d. Other:  

 

8. How is the packaging of your products? If more than one, what is the mixing? 
a. Canned        % 
b. Jar         % 
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c. Plastic box        % 
d. Bucket         % 
e. Vacuum         % 
f. Other:         % 

 

9. Is there variation of raw material depending on the products being produced? 
(What raw material do you use in each product 

Answer:  

 

10. Which is the most important factor of the raw material? 
(Plaice number from 1-5 where 1 is most important and 5 is least important) 

a. Fat content  nr: 
b. Quality  nr: 
c. Freshness  nr: 
d. Size   nr:  
e. Origin   nr: 
f. Other:__________ nr: 

 

11. Which certifications influence your pick of raw material? (What certifications are 
necessary and what certifications are important?) 

Answer:  

 

12. What is the capacity of your plant at full capacity? 
Answer: 

 

13. Could you sell and produce more of any products then you do now? 
Answer: 

 

14. Is raw material ever limiting factor for production, if so how? 
Answer: 

 

15. How are products sold? 
a. Directly to supermarkets/chains/shops       % 
b. Wholesaler           % 
c. Markets           % 
d. Other: 
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16. What is the difference (approx.) between the wholesale and retail price? 
Answer: 

 

17. Do you know the commission of the wholesale, and how much is it? 
Answer: 

 

18. Which distribution terms is your choice when you’re delivering your products? 
(Plaice number from 1-13 where 1 is your top choice and 13 the least) 

a. Delivery at door    nr. 
b. EXW – Ex Works    nr. 
c. FCA – Free Carrier    nr. 
d. FAS – Free alongside ship   nr. 
e. FOB – Free on board    nr. 
f. CFR – Cost and freight   nr. 
g. CIF – Cost, Insurance and Freight  nr. 
h. CPT – Carriage paid to   nr. 
i. CIP – Carriage and insurance paid to nr. 
j. DAF – Delivery at Frontier   nr. 
k. DES – Delivered Ex Ship   nr. 
l. DEQ – Delivered Ex Quay   nr. 
m. DDU – Delivered Duty Unpaid  nr. 
n. DDP – Delivered Duty Paid   nr. 

 

19. What products do you prefer to produce more of and why are you not producing 
as much as you wanted to? 

Answer: 

 

20. What products do you think will survive best in the nearest future? 
Answer: 

 

21. Have sales been going up or down in recent years, which is the growth? 
Answer:  

 

22. How much are the standards of development of products?  
a. High 
b. Medium 
c. Low 
d. None 
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23. Who are asking for development of products?  
a. Supermarkets 
b. Consumers 
c. Market  
d. Opinion polls 

 

24. How does the development mainly show in products? 
a. Labelling 
b. Packaging 
c. Sauce 
d. Marinating 
e. Product size 

 

25. Which is your marketing segment divided by countries that you sell your herring 
products to? 
(How big is each country of your sales in %) 

Answer: 

 

26. Is the price for herring raw material increasing, decreasing or is it stable between 
years, how about within the year? 

Answer: 

 

27. Is the price for consumer herring products increasing, decreasing or is it stable 
between years, how about within the year? 

Answer: 

 

28. Which are the prices (approx.) for different herring products to your customers 
(€/kg)?  

a. Matjes    :                                 €/kg 
b. Matjes salads,   :                                 €/kg 

 “Nach Matjes Art” 
c. Salads    :                                 €/kg 
d. Marinated   :                                 €/kg 
e. Salted    :                                 €/kg 
f. Spiced    :                                 €/kg 

 

29. Which are the prices (approx.) for different herring products in supermarkets or 
shop?  

a. Matjes    :                                 €/kg 
b. Matjes salads,   :                                 €/kg 

 “Nach Matjes Art” 
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c. Salads    :                                 €/kg 
d. Marinated   :                                 €/kg 
e. Salted    :                                 €/kg 
f. Spiced    :                                 €/kg 

 

30.  What products are the most likely to fluctuate? 
Answer: 

 

31. What is your factory turnover in a year? 
Answer:  

 

32. How many brands is your factory producing? 
Answer: 

 

33. Are the brands separated in some way, for example, different raw material or just 
different packaging? 

Answer: 

 

34. How have your sales of products behaved in the recent years? 
a. Increased 
b. Unchanged 
c. Decreased 

 

35. What products have grown the most? 
Answer: 

 

36. Does your company advertise in any way?  
a. Brochure 
b. Web 
c. Television 
d. Paper 

 

37. How many companies/factories produce most (50% or more) of the herring 
products sold in your main market? 

a. 1-2 
b. 2-5 
c. 5-10 
d. 10-15 
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e. 15-20 
f. 20 or more 

 

38. Are these companies/factories somehow focusing on only one product or 
packaging, or are they producing many products in different packaging? 

a. One product, one packaging 
b. One product, different packaging 
c. Many products, one packaging 
d. Many products, different packaging 

 

39. Do you sell to hotels / restaurants / canteens (HO-RE-CA)? 
a. Yes 
b. No 

 

40. How much of your sale mixing goes to HO-RE-CA? 
a. Less the 20% 
b. 20-30% 
c. 30-40% 
d. 40-50% 
e. 50-60% 
f. 60-70% 
g. 80% or more 

 

41. What is the overall difference in your price and retail price? 
Answer: 

 

 

Viðmælendur: 

Viðmælandi 1: Vinnslustjóri í fullvinnslu, Pólland, afkastageta á ári: 2.000 tonn 

Viðmælandi 2: Vinnslustjóri í fullvinnslu, Pólland, afkastageta á ári: 2.200 tonn 

Viðmælandi 3: Vinnslustjóri í hluta-/fullvinnslu, Þýskaland, afkastageta á ári: 50.000 

tonn 
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