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Útdráttur 

Íslendingar hafa í gegnum aldir selt saltfisk til Spánar þó að sala hafi hafist fyrir alvöru 

upp úr aldamótum 1900. Salan frá þeim tíma hefur aukist jafnt og þétt í samræmi við 

aukna veiðigetu. Framleiðsla og eftirspurn hefur jafnframt breyst í takt við breytingu á 

framleiðslugetu og tækni.  

Saltfiskútflutningur frá Íslandi til Spánar hefur á síðari hluta 20. aldar sveiflast 

nokkuð. Breyting á eftirspurn í gegnum tíðina hefur sveiflast í takt við breytingu á 

fiskframleiðslu og framboði, menningu og háttum. Framan af 20. öld seldu Íslendingar 

saltfisk til Spánar þurran flattan, á seinni hluta 20. aldar voru þeir í auknum mæli farnir 

að selja blautverkaðan fisk, heilan eða í flökum. Fyrir um 30 árum síðan fór frosinn 

léttsaltaður þorskur frá Íslandi að berast inn á spænskan markað. Það lítur út fyrir að 

síðan hafi eftirspurn eftir blautverkuðum saltfiski breyst, jafnvel minnkað, hver svo sem 

orsökin er en um það eru skiptar skoðanir.  

Ritgerð þessi rannsakar þætti sem áhrif hafa haft á eftirspurn eftir saltfiski á Spáni, og 

tekur út spænskan saltfiskmarkað, flutning og framboð frá Íslandi og neyslu og viðhorf 

Spánverja til saltfisks. Í ritgerðinni er m.a. gerð neyslukönnun í gegnum vefinn auk þess 

sem nokkrir Spánverjar voru teknir í viðtal og spurðir út í hagi sína gagnvart verslun og 

neyslu á saltfiski. Rætt var við framleiðendur og söluaðila til að fá fram þeirra viðhorf og 

markaðssýn.  

Ljóst er að framboð af blautverkuðum saltfiski til Spánar hefur minnkað síðustu ár frá 

Íslandi og Noregi en hefur aukist af frosnum léttsöltuðum fiski frá Íslandi og Kína. 

Niðurstaðan er sú að neysluhættir á saltfiski eru að breytast á Spáni. Erfitt er að segja til 

um framtíðarþróun en sumir saltfiskframleiðendur fullyrða að því meira magn sem sett 

er á markaðinn því meira seljist. Þó verður að hafa í huga að ef markaðurinn venst á að 

vera sveltur þá getur hann vanist staðkvæmdarvörum. Verð hefur jafnframt mikil áhrif á 

þróun á eftirspurn en það helst gjarnan í hendur við framboð en sveiflur í eftirspurn 

tengjast þó líka efnahag neytenda hverju sinni. 
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Abstract 

This thesis aims to analyze how some determinants have changed the demand in Spain 

for salted fish from Iceland in the recent years. According to economics several different 

determinants mainly control a demand of a good.  

Some determinants are strongly affecting the demand of the Icelandic salted fish in 

Spain and the thesis investigates how their changes have affected the demand of the 

good in recent years. The determinants that are mainly being focused on are:  

 

1. The price of a good and price of similar goods.  

2. The income of consumers.  

3. Other factors that influence the demand as culture, expectation and 

competition.   

 

The analysis is done by presenting a brief history of the salted fish in Iceland, export 

statistics of salted fish from Iceland to Spain in recent years, resume of the salted fish 

market in Spain, statistics of salted fish import to Spain, the development of its market 

price on supply market through the years, facts about the consumers revenue, 

preferences and capacity when comes to buying and consuming salted fish taken from 

results of interviews with buyers and sellers of salted fish in Spain and results of 

questionnaires made to Spanish habitants. The facts are used to explain the apparent 

decrease that has been in recent years in the consumption of Icelandic salted fish in 

Spain and relate it to the main determinants that are influencing the changes of 

demand.  

Selling salted fish from Iceland to Spain has been an industry for almost two 

centuries. During the twentieth century the demand in Spain for the salted cod from 

Iceland was very strong but in recent years it has been decreasing. There are several 

different reasons for this decline in demand.   

New countries have entered the market from the supply side with similar products 

resulting in increased competition. The main supply countries used to be Iceland, 
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Norway and Faroe Island, today China has become one of the biggest supplier of fish to 

Spain along with Iceland. Canada and Russia have also entered the supply market. 

Difficult economic developments in Spain in recent years, have affected the demand for 

Icelandic fish. New suppliers have entered this market with cheaper products. This, 

along with less supply of salted fish from Iceland and Norway has affected the market 

for salted fish in Spain. 

But there are also others factors at work. The tradition of fasting seven weeks before 

Easter by eating mainly seafood, has been one of the reasons why salted fish has been 

sold in great quantities to Spain. Today younger people do not fast as the older 

generations did. This change coincides with other changes of cultural habits in Spain 

over time, and has affected the consumption of the salted fish. Consumers, especially 

younger ones, choose increasingly food that is more easy to cook than their parents did. 

Instead of choosing a traditional salted fish, some choose a new type, frozen light salted 

fish, which can be prepared in few hours as opposite to the traditional one that first 

needs to be desalted for 36-48 hours. This new product is relative newcomer on the 

market and fast growing and some would say it is competing directly with the 

traditional salted fish. 

By investigating the effect that the determinants of the demand have on the 

consumption of salted fish in Spain, it is possible to structure the market for the 

Icelandic salted fish and list up its threats and opportunities. It is not only important for 

the Icelandic fish industry itself but also for the Icelandic economy because it is a big 

revenue factor. The salted fish market in Spain is one of the most important markets for 

Icelandic salted fish and therefore it is important to map the future developments of 

the market.    
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1 Inngangur  

Eftirspurn eftir íslenskum saltfiski1 á Spáni hefur breyst síðasta áratuginn. Sala á saltfiski 

hefur minnkað en á sama tíma hefur eftirspurn eftir frosnum léttsöltuðum fiski frá 

Íslandi aukist. Fyrir íslenskan sjávarútveg er nauðsynlegt að finna út af hverju breytingar 

á þessum markaði stafa til að meta framtíðarþróun og horfur. Þorskurinn, sem helst er 

notaður í saltfiskframleiðslu, er dýr og takmörkuð auðlind. Til að fá sem mest verðmæti 

og fara sem best með þá auðlind er nauðsynlegt að greina markaði fyrir þorskinn vel og 

reglulega. 

Verkefnið greinir markað fyrir íslenskan saltfisk á Spáni síðustu árin og leggur áherslu 

á nokkra þætti sem hafa áhrif á eftirspurn eftir honum, hvernig eftirspurnin hefur breyst 

á síðustu árum og helstu ástæður. Út frá niðurstöðum reynir verkefnið að meta 

framtíðarhorfur og þróun.  

Markaður fyrir íslenskan saltfisk á Spáni er stór og margbreytilegur. Það er ekki hægt 

að segja að hann sé stöðugur því sveiflur hafa einkennt hann og eru ástæður fyrir þeim 

ýmsar. Bæði tengjast sveiflur breytilegu og fjölbreyttu framboði en ekki síst breytilegri 

eftirspurn. Nokkrir þættir hafa áhrif þar á sem eru sérstaklega skoðaðir í þessu verkefni, 

þættir eins og verð á saltfiski og verð á staðkvæmdarvörum, tekjur neytenda, 

menningartengdir þættir, smekkur og væntingar, aukið  fiskframboð og samkeppni.  

Verð á saltfiski á Spáni er frekar hátt miðað við margar aðrar matvörur og má flokka 

hann sem lúxusvöru. Verð á 1 kg af saltfiski sums staðar á Spáni getur verið allt að 30 

evrum hærra en verð á annarri próteinríkri afurð sem ekki flokkast með lúxusvörum, 

sbr. kjúklingur eða „ódýrari hvítfiskur“ innfluttur frá Asíu. Það er helst gott nautakjöt 

sem kemst næst kílóverði á saltfiski. Verð á matvörum sveiflast alla jafna eftir aðstæðum 

á markaði og er saltfiskur þar ekki undanskilinn. Fyrir efnahagshrun 2008 fór verð á 

þorski á fiskmörkuðum hækkandi sem tengja má við minnkandi þorskkvóta og 

efnahagsuppsveiflu sem ríkti árin fyrir hrun. Upp úr 2009 eða eftir hrun lækkaði 

þorskverð svo aftur sem rekja má til aukins framboðs afurðarinnar og minni kaupmáttar 

neytenda. Síðan má sjá nokkrar sveiflur í verði og misjafnt er hve fljótt verðbreyting 

skilar sér til endanlegra neytenda. Þrátt fyrir verðlækkun sem varð á þorski upp úr 2009 

                                                             
1Í verkefninu er „blautverkaður saltfiskur“ heill eða í flökum jafnan kallaður „saltfiskur“. (Blautverkaður íslenskur 

saltfiskur er algengari í sölu á Spáni en tandurfiskur, sem er þurrari og var talsvert seldur þangað á árum áður . 

Viðmælendandi 3). 
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þá jókst saltfiskneysla ekki í hlutfalli og geta ástæður verið nokkrar. Spánn hefur ekki 

almennilega náð sér upp úr efnahagshruninu sem varð 2008 og framleiðendur hafa 

jafnvel valið að fara með þorskinn inn á aðra framleiðslumarkaði en saltfiskmarkað. 

Sölutölur á saltfiski frá Íslandi til Spánar virðast þó lítillega hafa hækkað síðustu tvö ár.  

Sveiflur á saltfiskmarkaði gefa til kynna að hann er viðkvæmur fyrir ýmsum 

utanaðkomandi áhrifum eins og framboði, verði, samkeppni, öðrum mörkuðum og 

kaupgetu neytenda.  

Vegna bágs efnahagsástands á Spáni síðustu ár virðast margir hafa valið ódýrari 

matvörur fram yfir dýrari. Spánverjar kaupa enn saltfisk frá Íslandi, þó í minna mæli en 

áður. Til viðmiðunar var útflutt magn um 19 þúsund tonn frá Íslandi til Spánar árið 2005 

en um 12 þúsund tonn árið 20142/3. Spænskar hagtölur staðfesta að frá árinu 2005 til 

2009 minnkuðu Spánverjar neyslu sína á saltfiski en árið 2009 neyttu 25% Spánverja 

saltfisks á tveggja til þriggja vikna fresti.4 Einhverjir Spánverjar borða hann einnig yfir 

föstuna, páskana og aðra hátíðisdaga. Sumir velja gæði umfram verð en aðrir láta sér 

nægja að kaupa ódýrari saltfisk en hann er til í nokkrum verðflokkum og tegundum. 

Saltfiskur er nýttur í marga mismunandi rétti og geta þeir sem ekki hafa ráð á að kaupa 

stór dýr fiskstykki, farið ódýrari leiðina og útbúið saltfiskrétti þar sem aðeins lítill hluti 

réttsins er saltfiskur eða farið þá leið að velja sér ódýrari tegund eða stykki. Þorskur er 

dýrasta saltfisktegundin en langa og ufsi, sem líka eru notuð í saltfiskframleiðslu, eru 

aðeins ódýrari eða sem nemur þremur til fjórum evrum á kíló.5     

Tekjur neytenda hafa áhrif á neyslu. Atvinnuleysi á Spáni hefur aukist mjög frá 

efnahagshruni 2008. Landsmenn hafa tekið á sig launaskerðingu og breytt neyslumynstri 

sínu sem m.a. virðist hafa haft minni saltfiskneyslu í för með sér. Við efnahagshrun 

drógu Spánverjar verulega úr að borða á veitingastöðum en veitingamenn6 fundu mjög 

fyrir samdrættinum en fram til þessa hefur stór hluti saltfisks frá Íslandi farið inn á 

                                                             
2 Hagstofa Íslands. 2015. Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum, fisktegundum og löndum 1999-2014.  
3
 Hafa ber í huga að íslenskir þorskframleiðendur hafa undanfarin ár lagt áherslu á ferskfiskmarkað fremur en 

saltfiskmarkað sem getur haft áhrif á eftirspurnarmarkað fyrir saltfisk.  
4Seguí, A.E and Alba, I.M. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets, bls. 7. 
5Viðmælandi 2. Söluaðili á íslenskum saltfiski til Spánar. 
6Viðmælandi 5. Eigandi kaffihúss í Granada sem fann mikinn mun á viðskiptum strax í kjölfar efnahagshruns 2008.  
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veitingahúsamarkað eða meira en helmingur af öllum saltfiski sem fluttur er frá Íslandi, 

blautverkaður og frosinn léttsaltaður7.   

Staðkvæmdarvörur saltfisks eru nokkrar og munar þar mestu um frosinn léttsaltaðan 

fisk sem kemst næst saltfiskinum í bragði en hann kom inn á spænskan neytendamarkað 

rétt fyrir aldamótin síðustu. Hann er ódýrari en hefbundinn saltfiskur og eftir að búið er 

að þíða hann er hann tilbúinn til eldunar. Hann er helst framleiddur úr þorski og var til 

skamms tíma einungis framleiddur á Íslandi. Í dag framleiða Kínverjar einnig þessa afurð 

og eru nú orðnir helsti keppinautur Íslendinga á þessum markaði þó varan þeirra sé að 

nokkru leyti frábrugðin þeirri íslensku því hún er alla jafna tvífryst. Aðrir sem hafa komið 

sér inn á markað með frosinn léttsaltaðan fisk til Spánar eru Rússland, Noregur, 

Færeyjar og Litháen en með tiltölulega lítið magn.8 Gæðamunur er á þessum afurðum 

sem fer eftir uppruna og vinnslu. 

Eftirspurn eftir frosna léttsaltaða fiskinum frá Íslandi hefur aukist jafnt og þétt á Spáni 

og nýtur hann sífellt meiri vinsælda. Sumir hafa túlkað að vinsældirnar séu jafnvel á 

kostnað saltfisksins en tölur um útflutning frá Íslandi til Spánar sýna að frosinn 

léttsaltaður fiskur frá Íslandi hefur aukist í sölu á Spáni frá því hann kom inn á þann 

markað á meðan sala á saltfiski hefur ekki aukist í sama magni. Það má því leiða að því 

líkur að frosinn léttsaltaður fiskur, sem er á margan hátt þægilegri í undirbúningi fyrir 

neytandann og vinsæll bæði hjá einstaklingum og á veitingahúsamarkaði, sé að leysa 

saltfiskinn af hólmi. Þetta er þó ekki hægt að fullyrða nema að einhverju leyti, rökin 

gegn því eru að allur saltfiskur sem framleiddur er á Íslandi selst á Spáni, hvort sem 

dregið er úr framleiðslu af einhverjum ástæðum eða hún aukin.9 Unga kynslóðin á Spáni 

sem og veitingahús kunna vel að meta frosna léttsaltaða fiskinn vegna stutts 

undirbúningstíma. Alltaf halda þó einhverjir af eldri kynslóðinni í hefðina og velja 

saltfiskinn af vana og vegna sterkara bragðs og sérstakrar áferðar.  

Til að vara haldi hlutdeild á markaði eða auki hana verður hún að standast 

gæðakröfur. Löng hefð er fyrir framleiðslu og kaupum á blautverkuðum saltfiski frá 

Íslandi og hefur hann nokkuð gott orð á sér hvað gæði varðar. Íslenskur frosinn 

léttsaltaður fiskur hefur síðustu ár aukið hlutdeild sína á spænskum markaði og er 

                                                             
7
 Viðmælendur 4 og 24. Söluaðilar á íslenskum saltfiski til Spánar.  

8 Viðmælandi 1. Söluaðili á íslenskum saltfiski til Spánar.   
9 Viðmælandi 4. Söluaðili á íslenskum saltfiski til Spánar. 
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passað upp á gæði hans. Gæði afurða á markaði eru þó misjöfn, fer eftir uppruna, 

framleiðanda, pakkningu og stykkjum. Það skiptir máli að framleiðendur og söluaðilar 

vinni vel saman að því að passa upp á gæði vörunnar hvort sem það er frosinn 

léttsaltaður fiskur eða hefðbundinn saltfiskur en hvor varan um sig getur vegið hina upp. 

Matvælamarkaðir eru viðkvæmir og getur einn aðili á markaði skemmt fyrir öðrum ef 

ekki er vandað til verka. Væntingar neytenda til vörunnar verða að standast til að þeir 

kaupi hana aftur og á þetta við um allar matvörur. 
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2 Aðferðir 

Í þessari ritgerð eru greindir nokkrir mikilvægir þættir eins og verð, tekjur, væntingar og 

hefðir sem hafa áhrif á eftirspurn eftir vöru samkvæmt kenningum hagfræðinnar. Lagt 

er mat á það hvaða áhrif þessir þættir hafi haft á neyslu og eftirspurn eftir íslenskum 

saltfiski á Spáni síðustu árin. Þetta er gert með þeim hætti að fyrst er farið stuttlega yfir 

sögu saltfisksölu Íslands til Spánar. Greining er gerð á útflutningi á saltfiski frá Íslandi til 

Spánar og innflutningi á saltfiski til Spánar. Þá voru neytendur á Spáni í samtölum og 

neyslukönnun spurðir út í hagi og neyslu á saltfiski og niðurstöður voru bornar saman 

við önnur töluleg gögn og upplýsingar. Niðurstöður eru metnar út frá því hvort þær 

samræmist þeim kenningum í hagfræði sem lagt var upp með um áhrifaþætti 

eftirspurnar á neyslu.   

2.1 Rannsóknarspurning  

Eftirspurn eftir íslenskum saltfiski á Spáni virðist hafa breyst á síðustu árum. Rannsókn á 

þeirri breytingu sem orðið hefur er nauðsynleg til að markaður geti metið þróunina, 

áttað sig á ástæðum breytinganna, spáð fyrir um framtíðina og sett sér markmið. Til að 

fá sem skýrastar upplýsingar um framtíðarþróun leitast verkefnið við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hefur eftirspurn eftir íslenskum saltfiski á Spáni breyst á síðustu árum?  

2. Hvaða áhrif hafa eftirfarandi þættir haft á eftirspurn eftir íslenskum saltfiski á 

Spáni síðustu árin. verð vöru og verð á staðkvæmdarvörum, tekjur neytenda, 

framboðsmarkaðir og menningartengdir þættir?  

 

Niðurstöður beggja spurninganna eru bornar saman og mat lagt á hvort og hvernig 

eftirspurn eftir íslenskum saltfiski á Spáni hefur breyst og hvaða ástæður séu fyrir því. 

Niðurstaðan er borin saman við kenningar hagfræðinnar um áhrifaþætti eftirspurnar 

sem unnið er út frá. 
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2.2 Rannsóknaraðferðir 

Til að svara rannsóknarspurningunum eru tvær rannsóknaraðferðir notaðar: 

frumrannsókn og afleidd rannsókn. 

Frumrannsókn10 er rannsókn sem gerð er með spurningalistum, könnunum og viðtölum 

við einstaklinga eða hópa: safn frumgagna.  

Afleidd rannsókn 11 er rannsókn sem gerð er með því að nota upplýsingar sem þegar eru 

til um efnið, s.s. ýmsar gerðir af útgefnu efni, skýrslur, bækur og fyrri kannanir.  

2.3 Upplýsingaöflun  

Efni í afleiddu rannsóknina var sótt á Netið og í bækur. Það var efni eins og greinar, 

viðtöl, tölulegar upplýsingar og aðrar almennar upplýsingar sem tengjast íslenskum 

saltfiski og markaði og eftirspurn eftir honum á Spáni síðustu árin. Upplýsinga var aflað 

um áhrifaþætti eftirspurnar samkvæmt kenningum hagfræðinnar til að bera saman 

hvernig áhrif þeir þættir hafa haft á eftirspurn eftir íslenskum saltfiski á Spáni og hvort 

þær niðurstöður samræmdust kenningum hagfræðinnar.  

Efni í frumrannsóknina var aflað með viðtölum við aðila á Íslandi og Spáni sem stunda 

viðskipti með saltfisk. Gerð var grein fyrir því hvernig þeir upplifa þróunina á 

saltfiskmarkaði síðustu árin. Þá voru tekin viðtöl við íbúa og saltfiskneytendur í Granada 

á Spáni og kannaðar neysluvenjur þeirra á saltfiski og mat lagt á hvort þær samræmdust 

niðurstöðum úr afleiddu rannsókninni sem gerð var. 

2.4 Aðrar rannsóknir 

Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir sem tengjast eftirspurn eftir saltfiski á ýmsum 

mörkuðum í Suður-Evrópu. Einna helst ber að nefna ítarlega skýrslu sem gerð var árið 

2011 af A.E. Seguí og I.M. Alba fyrir norskan sjávarútveg og nefnist „The Norwegian-

Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets“ en í henni er markaður 

fyrir saltfisk rannsakaður á Spáni og tíndar til ýmsar breytingar sem orðið hafa á þeim 

markaði síðustu ár og ástæður fyrir þeim. Ritgerð þessi sækir nokkrar upplýsingar í 

skýrsluna enda er hún vel unnin og greinargóð. Ritgerðin er þó að mestu leyti 

frábrugðin, hún er ekki eins upp sett og tekur ekki á öllum sömu hlutum og skýrslan en í 

ritgerðinni er neysla Spánverja á saltfiski könnuð þar sem þeir lýsa neysluvenjum sínum 

                                                             
10Leiðbeiningarvefur ritvers Menntavísindasviðs. Val á heimildum. 
11Leiðbeiningarvefur ritvers Menntavísindasviðs. Afleiddar heimildir. 
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og viðhorfum gagnvart saltfiski. Í ritgerðinni eru þættir eftirspurnar rannsakaðir og 

hvernig þeir hafa haft áhrif á breytingu á neyslu á saltfiski síðustu árin. Aðra nýlega 

greinargóða skýrslu ber að nefna, sem stuðst var við, og kom út árið 2013. Hún heitir „El 

mercado Español de Bacalao en Salazón: una apróximación regional desde la geografía 

de las convenciones“ og er gerð af þeim Ana Espinosa Seguí og José Luis Sanches 

Hernández.  Báðar skýrslurnar vinna með saltfiskmarkaðinn og þróun og breytingu á 

honum síðustu árin.  

Ritgerðin afmarkar sig við nokkra eftirspurnarþætti og áhrif þeirra á saltfiskneyslu á 

Spáni síðustu árin. Áhugaverð skýrsla um saltfiskmarkað í Portúgal kom út árið 2015. Sú 

skýrsla er þó ekki aðeins frábrugðin fyrir að taka á öðru markaðssvæði heldur líka fyrir 

að meta sérstaklega eftirspurnarföllin. Skýrslan heitir „Demand Characteristics for 

imported Cod Products in Portugal. Frozen Salted & Dried and Salted“ og er gerð af 

þeim Frank Asche og Daniel V. Gordon.  
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3 Eftirspurn og áhrifaþættir  

Orðið „oikos“, sem er rót enska orðsins economy og annarra skyldra orða í flestum 

evrópskum málum, er úr grísku en það þýðir heimili eða sá sem stjórnar heimili.12 

Kenningar í hagfræði má jafnan yfirfæra á heimilisrekstur en huga þarf að mörgum 

þáttum og meta hvað sé heimilinu fyrir bestu hverju sinni. Ákveða þarf hvaða mat á að 

kaupa en sú ákvörðun er m.a. tekin miðað við fjölda heimilisfólks, smekk, áhuga og 

síðast en ekki síst fjárhagslega getu. Neytandinn ræður eftirspurn vöru en 

framleiðandinn tekur ákvörðun um: „… hvað sé framleitt, í hvaða magni, hvernig, fyrir 

hvern og hvenær.“13 

Eftirspurn er hugtak í hagfræði sem stjórnast af ýmsum áhrifaþáttum eins og verði 

vara, tekjum neytenda, smekk, hefðum, menningu og væntingum en þessum þáttum 

eru nánar gerð skil hér að neðan.  

3.1 Eftirspurn  

Vilji og geta viðskiptavina til að kaupa vöru er aldrei eins á milli tímabila. Það fer eftir 

lengd tímabils, hvaða vöru um ræðir, aðstæðum á markaði og áhuga kaupandans hverju 

sinni. Það er nauðsynlegt fyrir framleiðendur að vera meðvitaða um þá þætti sem áhrif 

hafa á eftirspurn til að geta brugðist fljótt við á hverjum tíma.  Eftirspurn hefur verið 

skilgreind sem: „það magn af gæðum sem fólk er reiðubúið að kaupa á ákveðnu verði, á 

tilteknum markaði og á ákveðnum tíma.“14 

Fyrirtæki keppast við að auka eftirspurn eftir vörum sínum og þjónustu til að auka 

hagnað. Almenna reglan er sú að sé eftirspurn eftir vöru þá er markaður fyrir hana. Ef 

fyrirtæki ætlar að vinna að hámörkun hagnaðar verður það að þekkja vel sinn markað, 

bæði núverandi og fyrrverandi og ekki síður spá fyrir um framtíðarmarkað til að geta 

brugðist hratt og örugglega við þeim breytingum sem orðið geta. Reglulegar rannsóknir 

á eftirspurn og markaði fyrir vörur eru fyrirtækjum því mikilvægar.  

Neytendur svala eftirspurnarþörf sinni eftir vöru með þeim fjármunum sem þeir hafa 

til ráðstöfunar. Þeir reyna að hámarka nytjar sínar við kaup á þeim vörum sem þeir hafa 

mest gagn af bæði m.t.t. þarfa og áhuga. Tekjur hafa veruleg áhrif sem og verð á 

                                                             
12Mankiw, N. Gregory. Principles of economics, bls 3.   
13Ágúst Einarsson. Þættir í rekstrarhagfræði, bls. 24. 
14Rieley, Geoff. Theory of demand. 
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vörunni. Eftirfarandi þættir hafa líka veruleg áhrif, svo sem óskir og þarfir sem geta 

breyst í tímans rás sem og menning, trúarbrögð, hefðir, smekkur og væntingar.15 Alla 

þessa þætti er samkvæmt kenningum í hagfræði hægt að setja upp í eftirspurnarfall sem 

gefur mynd af því hver eftirspurnin er hverju sinni. Reglan er sú að þegar hver og einn 

áhrifaþáttur er skoðaður sérstaklega er gert ráð fyrir að aðrir þættir séu óbreyttir.16 

Formúlan fyrir eftirspurn vöru getur litið svona út:  

 

Xe = f (verð á vöru, verð á tengdum vörum, tekjur neytenda, menning, smekkur og 

væntingar)17   

 

Eftirspurnarlínan sýnir samhengið á milli verðs á vöru og þess magns sem spurt er eftir. 

Eftirspurt magn er það magn vöru sem kaupendur vilja og geta keypt. Samkvæmt 

lögmáli eftirspurnar mun eftirspurn eftir vöru breytast að öllu öðru gefnu þegar verð 

hennar breytist.  Stundum er sagt að því stjórni hin ósýnilega hönd18 því það gerist 

sjálfkrafa á markaði en hugtakið er annars komið frá Adam Smith „föður hagfræðinnar“. 

Þá færist eftirspurt magn upp eða niður eftirspurnarlínuna. Þetta sýnir mynd 1 hér á 

eftir. Mynd 2 sýnir hvað gerist þegar aðrir þættir en verð breytast en þá ýmist minnkar 

eftirspurn eða eykst en eftirspurnarlínan sjálf hliðrast þá til hægri eða vinstri því gengið 

er út frá að verð haldist óbreytt. 

 

                                                             
15Ágúst Einarsson. Þættir í rekstrarhagfræði, bls 36. 
16Amadeo, Kimberly. Five Determinants of Demand with Examples and Formula. 
17Wikibooks. Economics for Business Decisions/Theory of Demand and Supply. 
18Háskóli Íslands. 2005. Gylfi Magnússon. Námskeið Rekstrarhagfræði I, desember 2004 og 2005. Glæra 29, pakki 1 

og 2.  
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Mynd 1. Eftirspurnarfall miðað við verðbreytingu. Heimild: Rieley, Geoff. Theory of demand. 

 

 

Mynd 2. Eftirspurnarfall miðað við breytingu á öðrum þáttum en verði. Heimild: Rieley, Geoff. Theory 
of demand. 

 

3.2 Áhrif verðbreytinga á eftirspurn  

Allir þættir í eftirspurnarfallinu eru mikilvægir. Verð á vöru er einna stærstur19 og 

jafnframt fyrsti þátturinn sem kaupandi hugar að þegar hann ákveður að kaupa vöru 

eða þjónustu.20 Sagt er að samband sé neikvætt á milli verðs og vöru vegna þeirrar 

almennu reglu að lækki verð á vöru þá eykst eftirspurnin.21 Kaupandi tekur ákvörðun um 

                                                             
19

Ágúst Einarsson. Þættir í rekstrarhagfræði, bls 35.   
20

Beggs, Jodi. The Determinants of Demand. 
21

Boundless.com. Changes in demand and Supply and Impacts on Equilibrium. 2015. 
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kaup út frá verði að því gefnu að aðrir áhrifaþættir séu óbreyttir.22 Þetta samband verðs 

og magns er stundum nefnt lögmál um eftirspurn. Þegar fall eftirspurnar er teiknað með 

tilliti til verðs er miðað við að aðrir þættir haldist óbreyttir.23 Eftirspurnarfall hallar niður 

til hægri þannig að ef verð lækkar á vöru eykst eftirspurnin. Mynd 1 að framan lýsir 

þróun á eftirspurn vöru háð verði, hreyfing verður eftir eftirspurnarlínunni.  

Þegar aðrir áhrifaþættir eftirspurnar en verð breytast hliðrast eftirspurnarlínan að því 

gefnu að verð sé óbreytt. Hún hliðrast til hægri ef eftirspurn eykst en til vinstri ef 

eftirspurn minnkar. Þetta má sjá á mynd 2 hér að framan. Þetta eru þættir eins og verð 

á tengdum vörum, tekjur neytenda og aðrir þættir svo sem menning, smekkur og 

væntingar. Fjallað verður ítarlegar um þessa þætti hér á eftir.   

3.3 Verð á tengdum vörum sem áhrifaþáttur á eftirspurn 

Verð á vörum tengdum þeirri sem ætlunin er að kaupa getur skipt máli. Tengdar vörur 

eins og þær kallast stundum flokkast jafnan í staðkvæmdarvörur og stuðningsvörur.24  

Skilgreining á staðkvæmdarvörum og stuðningsvörum er eftirfarandi:  

 

1. Staðkvæmdarvörur: Vörur sem geta komið hvor í stað annarrar. Það getur t.d. 

verið ýmis hvítfiskur í stað þorsks. Ef verð á staðkvæmdarvöru lækkar kýs 

kaupandi hana jafnvel fram yfir vöruna sem viðkomandi er vanur eða ætlaði sér 

að kaupa, s.s. þorskinn í þessu tilfelli, að öðru óbreyttu.  

2. Stuðningsvörur: Vörur sem styðja og nýtast með öðrum vörum. Í sumum réttum 

eru tómatar og ólívur notaðar með saltfiski og eru þá stuðningsvörur hans. Ef 

verð á stuðningsvöru lækkar er mögulegt að sala aukist ekki aðeins á henni 

heldur jafnframt á þeirri vöru sem hún nýtist með. Sem dæmi má nefna að lækki 

tómatar mjög í verði má búast við aukningu í sölu á saltfiski eða öðrum afurðum 

þar sem tómatar eru stuðningsvara að öðru óbreyttu. Þetta getur virkað öfugt ef 

verð á saltfiski hækkar en þá getur að einhverju leyti dregið úr eftirspurn eftir 

tómötum.  

 

                                                             
22

Amadeo, Kimberly. Determinants of Demand with Examples and Formula. 
23

Rieley, Geoff. Theory of demand.  
24

Rieley, Geoff. 2012. Theory of demand. 
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Mynd 2 lýsir því sem gerist ef verð á staðkvæmdar- eða stuðningsvöru breytist án þess 

að verð á vöru, sem miðað er við, breytist. Þá hliðrast eftirspurnarlínan.   

3.4 Tekjur neytenda sem áhrifaþáttur á eftirspurn  

Tekjubreytingar neytenda geta haft áhrif á eftirspurn eftir vöru. Neytandi sem hefur 

meira en áður milli handanna, t.d. vegna launahækkunar, getur verið reiðubúinn að 

kaupa meira magn en áður af vörum á sama verði. Alveg eins er líklegt að þetta virki 

öfugt ef hann verður fyrir launaskerðingu en þá kaupir hann jafnvel minna af vöru þó að 

hún sé á sama verði og áður.  Almenna reglan er sú að um leið og tekjur kaupanda 

aukast eykst eftirspurn hans eftir vörum ef verð helst óbreytt. Eftirspurnarlínan hliðrast 

til hægri og sjást áhrifin vel á mynd 2 hér að framan. Þessi breyting kallast tekjuáhrif. 25 

Undantekningar frá reglunni geta verið með „óæðri“ vörur en salan eykst ekki endilega 

á þeim þó að tekjur aukist.     

Mat neytenda á notagildi vöru stjórnar almennt eftirspurn. Því meiri not, því meiri 

eftirspurn. Þó er formúlan jafnframt sú að þegar ákveðnu magni hefur verið náð, 

minnka not fyrir vöruna. Menn geta sjaldnast keypt eins mikið af vöru og þeir vilja vegna 

þess að tekjur þeirra eru takmarkaðar. Kaupandi verður því að velja á milli vara eftir 

notagildi. Þegar tekjur aukast má eiga von á því að eftirspurn eftir vörum aukist. Þetta er 

þó ekki algilt um allar vörur. Við auknar tekjur hættir kaupandi jafnvel að kaupa ódýrar 

vörur og kaupir dýrar í staðinn.26 Salan eykst frekar á lúxusvörum.  

Til eru skilgreiningar á vörum eftir nauðsyn þeirra og notagildi en þeim er skipt í:  

1. Venjulegar vörur: Tekjur neytenda eru beintengdar eftirspurn eftir „venjulegum 

vörum“.  Ef tekjur aukast eykst eftirspurn, ef tekjur minnka dregur úr eftirspurn. 

Dæmi um venjulega vöru eru matvörur, föt og rafmagn. Fólk leyfir sér jafnan 

meira ef tekjur aukast.  

2. Nauðsynjavörur: Eftirspurn eftir nauðsynjavörum er alla jafna ekki tengd tekjum, 

salt og mjólk eru gott dæmi.   

3. Lúxusvörur: Eftirspurn fellur við minni tekjur en eykst við auknar tekjur. Humar 

flokkast sem lúxusvara, íslenskur gæðasaltfiskur getur flokkast sem lúxusvara.  

                                                             
25

Ágúst Einarsson. Þættir í rekstrarhagfræði, bls. 38.  
26

Matthew P., Quinten M., Randy R. Champion. Consumer Choice.
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4. Óæðri vörur: Eftirspurn fellur við auknar tekjur, kartöflur og fiskibollur geta 

flokkast þar undir, alla jafna á þetta við um ódýrari vörur.  

3.5 Aðrir áhrifaþættir á eftirspurn 

Ýmsir aðrir þættir en tekjur og verð hafa áhrif á eftirspurn, smekkur hefur til að mynda 

áhrif. Þegar smekkur fyrir ákveðnum vörum eykst, eykst eftirspurn eftir vörunni. Mikil 

kynning á vöru getur aukið sölu, ef hún kemst upp í vana getur smekkur fyrir henni 

myndast. Tískusveiflur geta einnig haft áhrif á smekk sem og ýmsar hefðir. Ef þeim er 

viðhaldið, viðhelst eftirspurnin. Menning hefur áhrif á eftirspurn og getur haft mikil áhrif 

á smekk. Væntingar til vöru hafa líka áhrif. Ef vara nýtist vel og verður vinsæl geta 

væntingar til framtíðar verið jákvæðar og viðskiptavinur jafnvel tilbúinn að kaupa hana 

oftar á því verði sem hún er eða jafnvel dýrari. Þetta getur líka verið öfugt. Ef 

viðskiptavinur er einu sinni óheppinn með vöru er ekki víst að hann kaupi hana aftur. Ef 

neytandi á von á að verð vöru á markaði hækki og sér fram á að vilja neyta vörunnar 

áfram getur hann brugðið á það ráð að hamstra og kaupa mikið þá stundina en öfugt ef 

hann á von á verðlækkun. Þá er mögulegt að hann bíði með kaupin.27 

Mynd 2 gerir breytingum þessara þátta skil á eftirspurnarkúrfunni. Ef til að mynda 

smekkur fyrir vöru myndast og eftirspurn eykst vegna þessa þá hliðrast eftirspurnarlínan 

til hægri en til vinstri ef eftirspurn minnkar að þeim forsendum gefnum að verð haldist 

óbreytt.  

Miðað við hvað sterk hefð hefur verið fyrir neyslu á saltfiski á Spáni kemur það 

nokkuð spánskt fyrir sjónir hve neysla á honum virðist hafa minnkað undanfarin ár eins 

og nánar verður fjallað um í næstu köflum.  

 

 

  

                                                             
27

Rieley, Geoff. 2012. Theory of demand.  
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4 Saltfiskur frá Íslandi  

4.1 Lífið er saltfiskur!   

 

 

Mynd 3. Flattur íslenskur saltfiskur liggur til þerris. Heimild: Bb.is
28

 

 

Saltfiskur hefur í gegnum tíðina verið Íslendingum mjög mikilvæg útflutningsafurð en 

tekjur af honum hafa lengi verið stór partur af heildarútflutningstekjum Íslendinga, 

sérstaklega á 19. öld og í upphafi 20. aldar.29 Segja má að lífið á Íslandi í þá daga hafi 

„umfram allt verið saltfiskur“ og að hin fleygu orð Sölku Völku hafi átt sérstaklega vel 

við:  

 

 „… þegar öllu er á botninn hvolft þá er lífið þó umfram alt saltfiskur en ekki draumaríngl 

…“30  

 

                                                             
28

Á Íslandi tíðkaðist það að saltfiskur var lagður til þerris á daginn og hengdur upp á nóttinni. Vinnsluaðferð sem 
tíðkaðist fram eftir 20. öld.  
29

Matís. 2015. Verkun saltfisks. 
30

Halldór Laxness. 1959. Salka Valka, bls. 298. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bb.is/pages/44?NewsID=162948&imageid=75344&ei=Yj8IVa-jIcXzUIaJgZAP&bvm=bv.88198703,d.d24&psig=AFQjCNE1CPKk8zLPERjA1M_2lI0dKWTJLA&ust=1426690283912305
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Hvort lífið á Íslandi stefni í að verða „draumaríngl“ skal ósagt látið en mögulega verður 

lífið ekki bara saltfiskur áfram ef marka má þær breytingar sem orðið hafa á 

saltfiskútflutningi frá Íslandi til Spánar og á saltfiskneyslu þar í landi hin síðari ár. Sala 

saltfisks á Spánarmarkað virðist á 20. öld hafa náð ákveðnum toppi sem hefur farið 

hnignandi. Spurning er hvað veldur þeim breytingum og hvert framhaldið verður? Í 

eftirfarandi köflum verður gerð grein fyrir þessum breytingum á spænskum 

saltfiskmarkaði og metin framtíðarþróun svo að hægt verði að bregðast við 

markaðsbreytingum ef vilji er fyrir hendi. 

4.2 Saga alþjóðaviðskipta á Íslandi  

Ein mikilvægasta atvinnugrein Íslendinga frá því byggð hófst hefur verið sjávarútvegur. 

Fram á 19. öld var róið til fiskjar á árabátum. Upp úr miðri 19. öld jókst sjósókn til muna 

með tilkomu stærri þilskipa og skútna og enn meir eftir að togarar komu til sögunnar í 

upphafi 20. aldar.  Aðalútflutningsvara hafði fram að 19. öld verið vaðmál, lýsi og skreið. 

31 Með aukinni tækni í útgerð um aldamótin 1900 og vegna tilkomu hraðskreiðari og 

stærri skipa, aukinni þorskveiði og innflutningi á salti til landsins, hófst útflutningur fyrir 

alvöru á saltfiski frá Íslandi og varð ein meginútflutningsvara Íslendinga fram undir miðja 

20. öldina.32 Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi jókst mikið á þessum árum og hefur 

fiskur hingað til verið ein af helstu útflutningsvörum Íslendinga.33  

Þorskurinn nýttist mjög vel til útflutnings, nóg veiddist af honum og gott verð fékkst 

fyrir hann. Hann var m.a. vinsæll vegna lágs fituinnihalds og hás próteinsinnihalds. Hér 

áður fyrr var allur þorskurinn vel nýttur: haus, magi, lifur, hrogn, fita, roð og bein.34 

Undanfarin ár hefur aftur orðið mikil vakning og áhugi fyrir fullnýtingu sjávarafurða.35 

Lengi hafa Íslendingar sett samasemmerki milli þorsks og þjóðartekna og þess vegna 

hefur kannski ekki myndast hefð fyrir þorski á matborðum íslenskra heimila því hann 

hefur þótt of verðmætur. Þó aðrar tegundir hafi veiðst vel við landið, eins og ýsan, þá 

fékkst meira verð fyrir þorskinn því hann rýrnaði ekki eins við þurrk eins og hún gerði. 

Þorskurinn hefur verið Íslendingum svo verðmætur að heil fjögur þorskastríð voru háð 
                                                             
31

Heimildir eru til um að vaðmál hafa verið flutt út frá 10. öld. Jón Jónsson. 1994. Útgerð og aflabrögð við Ísland 1300 
– 1900, bls. 10-12.  
32

Sjóminjasafnið í Reykjavík. Frá örbirgð til allsnægta. 
33

Sjóminjasafnið í Reykjavík. Aldarsaga togaraútgerðar á Íslandi – Yfirlit.  
34

Kurlansky, Mark. 1998. Ævisaga þorsksins, bls. 44. 
35

Spánverjar nýta allan fisk og aukafurðir. Beinin eru soðin í súpu og roðið eldað og borðað. Íslendingar hafa hin síðari 
ár nýtt fiskinn vel. Fiskurinn, innyfli og roð er í dag nýtt til neyslu, í fatagerð, snyrtivörugerð, duftdrykki og vítamín svo 
eitthvað sé nefnt, áburð og lækningavörur. Sjávarklasinn. Efnahagsleg umsvif og afkoma 2013.  
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um hann á 20. öld. Eitt þekktasta þeirra var við Breta árið 1972 þegar Íslendingar færðu 

landhelgina út í 50 mílur. Í kjölfarið urðu átök þar sem Íslendingar klipptu veiðarfæri 

aftan úr breskum fiskiskipum með togvíraklippum og sjóher Breta sendi herskip á 

Íslandsmið til að vernda breska togara.36 

4.3 Spánverjar kynnast íslenskum saltfiski   

Spánn hefur verið einn stærsti markaður Íslendinga fyrir saltfisk í gegnum tíðina. 

Verulega löng hefð er fyrir neyslu saltfisks þar í landi. Tenging Spánverja við íslenskan 

saltfisk er meira en 500 ára gömul. Heimildir eru til um að Baskar, sem búa á Norður-

Spáni, hafi stundað veiðar við Ísland á 16. og 17. öld. Þeir sigldu upp í norðanvert 

Atlantshaf til að veiða hval. Á ferðum sínum komu þeir við á Íslandi og kynntust 

íslenskum þorski. Þeir höfðu salt meðferðis til að geyma hvalkjöt en þá meðferð hlaut 

líka þorskurinn sem veiddist á leiðinni og upp við strendur Íslands.  Þorskurinn var 

saltaður, hans var neytt um borð en hann var jafnframt hafður meðferðis til Spánar. 

Fram til þessa höfðu Íslendingar ekki kynnst söltuðum þorski en þeir höfðu þurrkað 

hann. Í ljós kom að þurrkaður saltfiskur geymdist betur og hann varð betri markaðsvara. 

Þrátt fyrir að Baskar hafi ekki kynnst íslenskum þorski fyrr en á 16. öld herma heimildir 

að þeir hafi kynnst þorski mun fyrr eða í kringum árið 1000 við strendur Bretlands. Aðrar 

tegundir sjávarfangs höfðu áður verið verkaðar í salt en það var vel þekkt í 

Miðjarðarhafslöndum langt aftur, dæmi um það eru saltaðar síldar- og hvalafurðir.37 

Saltaður þorskur frá Íslandi varð strax vinsæll á Spáni. Hann var ekki feitur og þoldi 

vel saltið. Hann geymdist betur en hvalkjötið og síldin sem voru feitar afurðir en 

vinsælar. Hann þoldi ekki bara geymslu betur heldur kunni fólk vel að meta bragðið. 

Hann var næringarríkur og alls ekki dýr í þá daga miðað við það sem nú er. 

Framleiðsluaðferðin þá var nánast sú sama og tíðkast enn í dag, hann var þó þurrari. 

Eftir söltun og þurrk var hann bleyttur upp fyrir neyslu. Í dag selst hann blautari en áður 

til Spánar eða blautverkaður en þeirri vinnsluaðferð er nánar lýst í kafla 4.4. Saltfiskurinn 

var jafnvel talinn betri vara en ferskur þorskur. Ferskur var hann dýrari og ekki fáanlegur 

alls staðar, sér í lagi ekki inn til landsins.38   
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Sveinn Sæmundsson. 1984. Guðmundur skipherra Kjærnested, I, bls. 188.  
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Kurlansky, Mark. 1998. Ævisaga þorsksins, bls. 29-36  
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Kurlansky, Mark. 1998. Ævisaga þorsksins, bls. 29-36  
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Það má að einhverju leyti þakka kaþólsku kirkjunni vinsældir saltfisksins á Spáni. Hún 

ýtti verulega undir neyslu og viðskipti með saltfisk þar sem hún leyfði ekki að fólk 

borðaði kjötafurðir, mjólk og egg á föstunni en neyta mátti sjávarafurða. Kirkjan krafðist 

þess að fólk fastaði marga daga á ári. Alla föstudaga átti að fasta því að Jesús Kristur 

hafði verið krossfestur á föstudegi. Föstudagar urðu víðast „saltfiskdagar “39. Auk þess 

var 40 daga fastan sem hefst á sjöundu viku hvers árs fyrir páska.40 Eftir að Spánverjar 

kynntust þorskinum fór hann að tilheyra föstunni þar í landi.  Saltaður varð hann 

sérstaklega vinsæll á svæðum á Spáni þar sem erfitt var að sækja í ferskt fiskmeti en 

bragðsins og gæðanna vegna var hann ekki síður vinsæll úti við ströndina. Með tímanum 

jukust vinsældir hans og hann varð dýrari en áður.41  

Vegna þeirrar sterku hefðar sem skapaðist fyrir neyslu á saltfiski á Spáni var auðvelt 

að koma saltfiski frá Íslandi inn á þann markað. Síðustu tæp 200 árin hefur þróast mjög 

sterkt viðskiptasamband með saltfisk milli landanna tveggja.  

4.4 Upphaf saltfiskframleiðslu á Íslandi og mikilvægi Spánarmarkaðar 

 

 

Mynd 4. Saltfiskur lagður til þerris á Íslandi. Heimild: Ferlir. 

 

Upp úr miðri 19. öld fóru Íslendingar fyrir alvöru að verka saltfisk. Þorskurinn var 

veiddur, hausaður, flattur og saltaður, skolaður og þurrkaður. Til þerris var honum dreift 

á jörðina á daginn og á nóttunni var hann hengdur upp. Saltfiskverkun í dag er aðeins 
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Kurlansky, Mark. 1998. Ævisaga þorksins, bls. 29-36. 
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Sigurður Ægisson. 2005. Hvað er langafasta? 
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El Comercio. ¿De dónde viene la tradición de comer bacalao en Semana Santa?  
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frábrugðin, fiskurinn er settur í saltpækil í þrjá daga áður en hann er lagður í stakka, 

saltaður og látinn standa í um það bil mánuð.42 

Viðskipti með þorsk frá Íslandi hófust strax og farið var að verka hann. Viðskiptin 

jukust mjög á 20. öld vegna meiri veiði með tilkomu togara á Íslandsmiðum. Til ársins 

1940 varð saltfiskurinn ein helsta útflutningsvara Íslendinga en um miðja öldina hófu 

Íslendingar að flytja út frosinn fisk sem þakka má tækniþróun eins og frystingu.43  

Útflutningur á söltuðum þorski jókst mikið á 20. og 21. öld. Þó komu sveiflur í 

útflutninginn vegna aðstæðna á markaði hverju sinni. Áhugaverðar markaðsaðstæður 

sköpuðust á Íslandi árið 1915. Það ár voru lög þess efnis sett að allur innflutningur á 

áfengi var bannaður til landsins. Hafði bann þetta mikil áhrif á viðskipti milli Íslands og 

Spánar. Íslendingar höfðu flutt inn vín frá Spáni og Spánverjar höfðu keypt mikinn 

saltfisk. Spánverjar voru alls ekki ánægðir með þessa löggjöf og þrýstu mjög á að 

banninu yrði aflétt og hótuðu m.a. að hætta að kaupa saltfisk af Íslendingum. Vegna 

hótananna stóð léttvínsbannið aðeins í sjö ár en bann á innflutningi á öðru áfengi stóð í 

20 ár.44  Ákvörðunin um að aflétta léttvínsinnflutningsbanninu vegna þrýstings frá 

Spánverjum endurspeglar mikilvægi saltfiskviðskipta fyrir Íslendinga. Á þessum tíma eða 

upp úr 1920, eftir fyrri heimstyrjöld, áttu Spánverjar erfitt efnahagslega, hafði það áhrif 

á saltfisksölu þangað. Upp frá því leituðu Íslendingar á fleiri markaði því þeim þótti erfitt 

að stóla aðeins á einn markað, þeir komu sér í kjölfarið inn á Portúgals- og 

Ítalíumarkað.45  Nú er íslenskur saltfiskur mest keyptur af Spánverjum og Portúgölum, 

þó er nokkur eftirspurn eftir honum á Ítalíu. Síðar í ritgerðinni verður markaði fyrir 

saltfisk gerð nánari skil.  

4.5 Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi  

Sjávarafurðir eru ein helsta útflutningsafurð Íslendinga. Þær eru í dag um 30% af magni 

alls heildarútflutnings frá Íslandi og um 40% af heildarvirði. Árið 2014 var útflutt magn 

sjávarafurða frá Íslandi 637.924 tonn og var heildarvirði 240.700 milljónir íslenskra 

króna.46 Mest er flutt til Evrópu eða um 80% af heildarvirði sjávarafurða.47  
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Hagstofa Íslands. Útflutningur eftir vinnslugreinum janúar - desember 2014. Magn í tonnum, virði í milljónum króna. 
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Þorskur er ein helsta og verðmætasta sjávarafurðin en að jafnaði liggja um 35-40%48 

verðmæta sjávarfangs í þorskafurðum en verðmætin hafa undanfarin ár ýtt undir góða 

nýtingu á hráefninu.49 Meðfylgjandi tvær töflur sýna annars vegar magn útfluttra 

sjávarafurða frá Íslandi og hins vegar verðmæti þeirra. Til samanburðar eru 

útflutningstölur þorsks bornar saman við útflutning allra sjávarafurða, annars vegar 

magn (tonn) og hins vegar verðmæti (þús. ísl. króna) en mjög greinilegt er hve verðmikill 

þorskurinn er miðað við aðrar sjávarafurðir.   

 

 

Mynd 5. Útfluttur þorskur frá Íslandi / allar sjávarafurðir 2000-2014. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

                                                                                                                                                                                     
47

Hagstofa Íslands. Skýrsla. Útflutningur eftir markaðssvæðum og vöruflokkum (hagstofuflokkun) 1999-2013. Fob verð 
í milljónum króna, hlutfall af heild. EES lönd og önnur Evrópulönd. 
48

Atvinnuvega – og nýsköpunarráðuneyti. Matís. Bætt nýting sjávarafla.  
49

Á árunum 2000-2007 var verðmæti þorsks 39% af öllum útfluttum sjávarafurðum. Á árunum 2008-2013 var 
verðmætið 32%. Skv. gögnum Hagstofunnar. Hagstofa Íslands. Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum og 
fiskitegundum 1999-2014.  

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

 900.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Útfluttur þorskur frá Íslandi / allar sjávarafurðir  

2000-2014 (tonn)  

 

Allar tegundir Þorskur



32 

 

Mynd 6. Verðmæti allra útfluttra sjávarafurða og þorsks frá Íslandi árin 2000-2014. Heimild: Hagstofa           
Íslands. 

 

Mynd 5 sýnir hlutfall þorsks í magni (tonn) af heildarútflutningi sjávarafurða frá Íslandi á 

árunum 2000-2014. Magn útflutts þorsks miðað við heildarútflutning sjávarafurða er um 

það bil 15%. Mynd 6 sýnir hlutfall þorsks í virði (þús. ísk) miðað við heildarvirði útfluttra 

sjávarafurða frá Íslandi yfir sama tímabil en virði þorsks er um 35% af 

heildarverðmætum útfluttra sjávarafurða.  

4.5.1 Sveiflur í útflutningi sjávarafurða frá Íslandi 

Ef saga útflutnings á sjávarafurðum frá Íslandi er skoðuð eru greinilega miklar sveiflur á 

markaði milli ára sem tengjast aðstæðum á framboðs- og eftirspurnarmörkuðum hverju 

sinni eins og efnahagssveiflum og aðgengi að afla. Mynd 7 sýnir útflutning á 

sjávarafurðum frá Íslandi frá árinu 1979-2014. Þar sjást greinilegar sveiflur. 

Djúp dýfa varð árin 1968-1971 þegar norsk-íslenski síldarstofninn hrundi við Ísland 

sem leiddi af sér kreppu á Íslandi og orsakaði mikla búferlaflutninga.50 Árið 1983 varð 

önnur djúp dýfa í útflutningi sjávarafurða sem til kom vegna aflabrests á þorski.51 Önnur 

áberandi lægð varð árið 1991 vegna lélegrar loðnuveiði sem hafði áhrif á útflutning og 
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efnahag landsmanna. Dýfuna árið 2007 má rekja til þess að verð var orðið hátt á 

mörkuðum, eins var efnahagskreppa yfirvofandi og neytendur voru farnir að halda að 

sér höndum. Dýfan 2008 er jafnframt tilkomin vegna lélegrar loðnuveiði sem stóð allt til 

ársins 2011. Haustið 2008 lokuðust markaðir nánast í Evrópu. Yfirvöld á Íslandi brugðust 

við með kvótaaukningu á þorski árið 2009. Veiking krónunnar gagnvart evru haustið 

2008 ýtti mjög undir allan útflutning frá landinu.  

 

 

Mynd 7. Útfluttar sjávarafurðir frá Íslandi 1979-2014 (tonn). Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Afli, gengi á mörkuðum, efnahagsástand og sveifla gjaldmiðla skipta verulega máli upp á 

þjóðartekjur en stærstur hluti tekna íslensku þjóðarinnar kemur af sölu sjávarafurða á 

erlenda markaði. Tafla 1 sýnir hve verðmætar sjávarafurðir eru miðað við magn 

heildarútflutnings frá Íslandi. Dæmi frá janúar til júní 2014.  
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Tafla 1. Útfluttar vörur frá Íslandi janúar-júní 2014 (tonn/verðmæti). Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

2014 Janúar-júní   

  Tonn Fob verð millj. króna 

Sjávarafurðir     292.737          113.583      

Landbúnaðarafurðir         8.116              5.136      

Iðnaðarvörur     533.169          138.046      

Aðrar vörur     150.131            14.331      

    

4.5.2 Útflutningur sjávarafurða frá Íslandi upp úr efnahagshruni 2008 

Minnkandi veiði vegna aflabrests eða kvótatakmarkana hefur alla jafna neikvæð áhrif á 

útflutning og efnahag Íslands. Minnkandi eftirspurn á mörkuðum eftir sjávarafurðum frá 

Íslandi hefur þessi sömu neikvæðu áhrif. Árið 2008 þegar íslenska bankakerfið hrundi og 

þegar efnahagskreppa varð í Evrópu er dæmi um tímabil þar sem eftirspurn eftir 

sjávarafurðum minnkaði verulega vegna erfiðra efnahagsaðstæðna á mörkuðum. 

Efnahagskreppan sem skall á Íslandi og Evrópu gerði að verkum að viðskiptamarkaðir 

nánast lokuðust, a.m.k. tímabundið. Helsta ástæðan var að það skorti viðskiptatraust 

landa á milli. Kaupendur sjálfir áttu erfitt uppdráttar, fengu ekki viðskiptavild í sínu 

heimalandi eða lánstraust og urðu því að borga vörur út í hönd. Þetta erfiða ástand 

hafði ekki aðeins áhrif á viðskiptalífið heldur líka á almenna neytendur og heimili. 

Kaupmáttur minnkaði verulega sem hafði áhrif á eftirspurn eftir fiski frá Íslandi. 

Framleiðendur og seljendur sátu uppi með vöru sem þegar hafði verið framleidd. Þegar 

markaður opnaðist hafði kaupgeta manna minnkað þannig að það varð annað hvort að 

geyma afurðir þangað til kaupgeta yrði meiri eða koma þeim út með því að lækka verð. 

Álitið var að kreppan myndi vara einhvern tíma og fiskur yrði að fara á markað. Framboð 

af fiski á mörkuðum varð nóg, samkeppni um kaupendur efldist og fiskur lækkaði í verði. 

Afleiðingar sjást vel á útflutningstölum frá Íslandi, bæði á magni og virði útfluttra 

sjávarafurða. Magn jókst hægt en virði miðað við magn jókst ekkí í takt við magn og 

gengisbreytingar sem höfðu orðið.  

Mynd 8 sem sýnir vöxt flutninga í heiminum í % undirstrikar þá efnahagserfiðleika 

sem hrjáðu m.a. Evrópu árið 2008, hið mikla hrunár þegar kaupmöguleikar stöðvuðust á 

mörkuðum og minna var flutt af vörum milli landa.  
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Mynd 8. Vöxtur flutninga á heimsvísu 2003-2010. Heimild: Transport Outlook. 

 

4.5.3 Gengisbreytingar og efnahagskreppa sem áhrifavaldur á útflutning og 
virði sjávarfangs  

Efnahagskreppan, sem skall á Ísland árið 2008, hafði áhrif á gengi íslensku krónunnar.  

Krónan féll gagnvart evru og hafði það mjög mikil áhrif á inn- og útflutning. Innflutningur 

minnkaði á vélum, tækjum, bílum og klæðnaði en jókst fljótlega aftur enda óx 

ferðaiðnaðurinn á þessum tíma og þurfti að þjónusta hann. Innflutningur náði sér hratt 

á strik og var orðinn svipaður árið 2013 og hann hafði verið árið 2007.52 Útflutningur 

sjávarafurða minnkaði nokkuð árin fyrir hrun en jafnaði sig aftur upp úr 2009 en þá jókst 

hann líka ásamt öðrum útflutningi.53 Helsta ástæðan fyrir að útflutningur jókst almennt 

var hrun krónunnar sem var hvati fyrir landsmenn til að hefja útflutning á ýmsum 

vörum. Krónan féll haustið 2008 um 75,90% gagnvart evru. Fallið gerði 

útflutningsafurðir verðmætari en áður. Tafla 2 sýnir virði evru gagnvart íslenskri krónu 

milli áranna 2007 og 2008.  
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Hagstofa Íslands. Innflutningur eftir vöruflokkum SITC Rev. 4, 1999-2013.  
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Hafa ber í huga að sveiflur í sjávarútvegi koma til bæði vegna efnahagslegra þátta, gengisþátta, umhverfisþátta og 
ekki síst vegna útgefinna veiðiheimilda sem er breytanlega milli ára, nánar er vikið að þessum þáttum víðsvegar í 
ritgerðinni.   
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Tafla 2. Meðalgengi evru skv. gengistöflu Seðlabanka Íslands 2007 og 2008. Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

 

 

 

Útflutningur jókst á bílum, vélum og tækjum frá Íslandi.54 Á Íslandi varð verkstopp í 

byggingariðnaði og lítið við að vera með vélar, nýir bílar sem seldust ekki vegna bágs 

efnahagsástands landans voru jafnvel fluttir úr landi aftur.  Landsmenn gerðu hvað þeir 

gátu til að selja eitthvað úr landi. Fólk tók sig til og seldi einkaeigur sínar á vefmiðlum 

eins og Ebay.com, föndur, skartgripi, föt og aðrar smávörur, allt sem markaður var fyrir. 

Útflutningur jókst á lopa. Eftirspurn varð meiri þar sem hagstætt var fyrir erlenda aðila 

að kaupa vöru á íslensku verðlagi. Að óbreyttu söluverði má segja að verðmæti útfluttra 

vara hafi aukist um 75,9% á þessum tíma eða sem nemur breytingu á gengi krónunnar 

frá 2007–2008, sbr. töflu 5.  

Gengisbreytingin hafði áhrif á virði sjávarafurða eins og annarra afurða sem seldar 

voru frá Íslandi á þessum árum. Fiskurinn varð fyrir íslenskan markað „verðmeiri“ sökum 

gengisbreytinga en erfiðleikar á markaði settu þó strik í reikninginn. Erfiðleikarnir voru 

fyrst og fremst vegna minnkandi kaupgetu neytenda og aukins framboðs þorsks á 

mörkuðum.  

Þorskkvóti hafði verið aukinn verulega upp úr 2009 á Íslandi og í Noregi sem hafði í 

för með sér aukið framboð og verðlækkun í kjölfarið. Verðlækkunina má vel greina á 

mynd 10 en þar sést vel hvað verðgildi hækkar lítið miðað við gengisáhrif sem varð 

hagstætt útflutningi frá Íslandi frá árinu 2008. Nærtækast er að taka dæmi af þorski sem 

minnkaði verðgildi sitt á mörkuðum í Evrópu vegna aukins framboðs, aukinnar 

samkeppni við ódýrari afurðir sem og erfiðs efnahags kaupenda í Evrópu. 
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 Hagstofa Íslands. Útflutningur eftir vöruflokkum. SITC Rev. 1999-2013. Vel merkjanleg aukning 2008-2010. 
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Mynd 9. Meðaltal útfluttra sjávarafurða í magni 2000-2007 borið saman við 2008-2014. Heimild: 
Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 9 sýnir árlegt meðaltal útfluttra sjávarafurða (í magni) á tveimur tímabilum, 

annars vegar á árunum 2000-2007 þar sem útflutt meðaltal allra sjávarafurða hvert ár 

var 747.557 tonn á móti 694.113 tonnum að meðaltali ár hvert á árunum 2008-2014. 

Meðaltal útflutts þorsks hvert ár í tonnum var á árunum 2000-2007 113.088 á móti 

103.921 árin 2008-2014.55 

Árið 2009 voru veiðiheimildir á þorski auknar í samráði við Hafrannsóknarstofnun í 

von um að efnahag yrði bjargað. Það bar ekki tilætlaðan árangur. Norðmenn juku á 

sama tíma sinn þorskkvóta sem jók samkeppni. Markaðir, sem héldu að sér höndum, 

leituðu annað eftir ódýrari vöru en hana var að finna í Kína, Rússlandi og Kanada. Útflutt 

magn þorsks frá Íslandi á árunum 2008-2014 minnkaði um 10% frá tímabilinu á undan 

2000-2007. Magn allra sjávarafurða frá Íslandi minnkaði um 6% á sama tímabili. Það er 

útflutningsdýfan 2008-2011 sem dregur meðaltal seinna tímabilsins verulega niður en 

það má rekja til erfiðs efnahags á kaupmarkaði í Evrópu, dræmrar loðnuveiði við Ísland 

og aukins þorskframboðs á mörkuðum.  

Ef verðmæti sjávarafurða er skoðað milli sömu tímabila á mynd 10 sést vel hvað hrun 

krónunnar árið 2008 gagnvart evru og reyndar öðrum gjaldmiðlum hafði mikil áhrif á 

verðmæti útflutnings frá Íslandi. Verðmætin jukust til muna. Verðmætaaukning á þorski 

                                                             
55Hagstofa Íslands. Útflutningur sjávarafurða eftir afurðaflokkum 1999-2013.  
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hélt þó ekki alveg í við gengisfallið sem var um 75% vegna þess hve viðkvæmur 

kaupmarkaðurinn var. Þorski var dælt út á markaðinn, offramboð varð og aukin 

samkeppni við ódýrari tegundir og afleiðingin var að verð lækkaði. Þetta eru helstu 

ástæður þess að virði þorsksins jókst ekki í samræmi við gengisbreytinguna sem varð 

árið 2008.  

 

Mynd 10. Meðaltal útfluttra sjávarafurða eftir tímabilum (verðmæti þús. ísk). Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Verðmæti þorsks jókst milli þessara tveggja tímabila um 63% á meðan verðmæti allra 

sjávarafurða jókst um 97%. Það er helst hruni krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, 

sérstaklega evru og bandaríkjadollar, að þakka en viðskipti með sjávarafurðir fara alla 

jafna fram í þessum gjaldmiðlum. 

4.5.4 Veiði, útflutningur og verðþróun á íslenskum þorski 

Nokkrar sveiflur hafa verið í þorskveiði íslenska flotans á síðustu árum. Sveiflurnar eiga 

sér skýringar. Að fengnum tillögum Hafrannsóknarstofnunar leggur 

sjávarútvegsráðherra til aflaheimildir hvers árs sem stuðla m.a. að verndun fiskistofna 

og hagkvæmri nýtingu.56   

Mynd 11 sýnir þróun á þorskveiðum íslenskra skipa fiskveiðiárin 2005–2014. Myndin 

sýnir þá þróun sem orðið hefur á útgefnum þorskkvóta og veiði milli ára. Fiskveiðiárið 

                                                             
56

Alþingi. Lög um stjórn fiskveiða.  

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

Allar afurðir 2000-2007 Þorskur 2000-2007 Allar afurðir 2008-2014 Þorskur 2008-2014

Meðaltal útfluttra afurða eftir tímabilum 
(verðmæti þús. ísk) 



39 

2007/2008 var kvótinn minnkaður verulega frá árinu áður en  fiskveiðiárið þar á eftir  

2008/2009 var þorskkvótinn aukinn, í samráði við Hafrannsóknarstofnun, um 30 þúsund 

tonn, m.a. til að bæta efnahag landsins eftir efnahagshrunið.57 Kvótaaukningin hafði í för 

með sér aukið framboð þorsks á markaði miðað við árið á undan.  

 

 

Mynd 11. Þorskveiðar íslenskra skipa, afli úr sjó og heildaraflamark þorsks. Heimild: Fiskistofa. 

 
 

Margir útgerðarmenn voru efins um þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna þess 

ástands sem þegar var komið upp á mörkuðum sem var minni sala. Meira framboð á 

þessum tíma þýddi því bara lægra verð á mörkuðum. Hermann Stefánsson hjá Skinney-

Þinganesi hafði strax áhyggjur af afleiðingum aukins kvóta árið 2009.58 Hann taldi að 

birgðir framleiðenda myndu aukast og verð lækka á mörkuðum sem svo varð raunin. 

Markaðurinn var orðinn erfiður, verð á þorskafurðum var farið að lækka og því hafi 

þetta verið tvíbent aðgerð ríkisstjórnar til að auka gjaldeyristekjur. Hann sagði jafnframt 

að strax eftir hrun hafi birgðahald færst yfir á framleiðendur með tilheyrandi kostnaði 

og verðlækkun. Kaupendur keyptu inn í minni einingum, höfðu minni aðgang að lánsfé 

þannig að ekki fengust greiðslutryggingar á þá. Hermann taldi þó aukningu á kvóta vera 

af hinu góða þó að hann væri óviss um tímasetninguna. Hann taldi á þeim tíma að 

                                                             
57Mbl.is. Fagna aukningu þorskkvóta.  
58Ruv.is. Hermann Stefánsson. Skinney-Þinganes. 
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hugsanlega hefði verið betra að bíða aðeins.59 Magnús Bjarni Jónsson hjá Iceland 

Seafood var líka einn þeirra  sem taldi aukinn kvóta árið 2009 vera áhyggjuefni vegna 

verðlækkana á mörkuðum.60  

Á þessum tíma juku ekki aðeins Íslendingar hjá sér kvótann heldur gerðu Norðmenn 

það einnig.61 Árið 2013 var þorskkvótinn svo enn aukinn í Barentshafi en Rússar og 

Norðmenn deila að mestu með sér kvótanum þar.62 Sú aukning ein og sér var um 40% 

milli ára eða 250 þúsund tonn, sem er svipað og öll þorskveiði Íslendinga það ár.63 

Afleiðingar kvótaaukningar eru sem fyrr segir verðlækkun á mörkuðum en samkvæmt 

norskum fjölmiðlum tóku norskir fiskimenn á sig 27% verðlækkun á þorski milli áranna 

2012 og 201364  en verð á þorskafurðum í Evrópu lækkaði milli ára um 20% vegna þessa 

aukna framboðs. Aukningin á þorskkvóta í Barentshafi árið 2013 leiddi af sér mikla 

verðlækkun þorsks á mörkuðum. Mjög sýnileg er hún á saltfiski eða um 30%.65 

Sumir halda því fram að það sé ekki alslæmt að verð lækki á mörkuðum þó vissulega 

geti það verið til skamms tíma. Stundum ýtir það við söluaðilum að leita með vörur á 

nýja markaði því með auknum afla og lækkandi verði gefst oft tækifæri til að koma sér 

inn á nýja markaði. Í tilfelli Íslendinga hefur kvótaaukningin skilað sér í verulegri 

aukningu á útflutningi á ferskum afurðum, þá aðallega ferskum flökum sem gefa mjög 

hátt markaðsverð. Aukning varð mikil milli áranna 2012 og 2013 en útflutningur á 

ferskum flökum til Bretlands jókst um 91% fyrstu sex mánuði ársins 2013 miðað við fyrra 

ár. Bretland er einn stærsti markaðurinn í Evrópu fyrir ferskan þorsk.  

Skipting þorskaflans 2013 var um það bil 25% fersk flök og bitar, 34% fryst  flök og 

bitar og 29% fóru í salt, þar af 16% flattur fiskur en afgangurinn flök og bitar, ýmist 

frosin eða ekki. Óunninn fiskur var innan við 2%.66 Frystitogurum Íslendinga hefur farið 

fækkandi og þróunin hefur verið í þá átt að leggja aukna áherslu á ferskan fisk til 

útflutnings.   
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Ruv.is. Hermann Stefánsson. Skinney-Þinganes.  
60

Magnús Bjarni Jónsson. Suður-Evrópa. 
61

Mbl.is 2008. Hrunið hafði áhrif á þorskmarkaðinn. 
62

Íslendingar eiga takmarkaðan kvóta í Barentshafi. Árið 2015 fengu þeir úthlutaðan 13.256. Fiskifréttir. 2015. Heldur 
minni þorskkvóti í Barentshafi. 
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Evrópuvaktin. Barentshaf: Þorskkvótinn aukinn í milljón tonn - 250 þúsund tonna aukning. 
64

Fiskifréttir. 15.01. 2014. Norskir fiskimenn tóku á sig 27% verðlækkun í þorski. 
65

Kvótinn. 03.09.2013. Mikil aukning í sölu ferskra flaka frá Íslandi.  
66

Kvótinn. 03.09.2013. Mikil aukning í sölu ferskra flaka frá Íslandi.  
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Norðmenn hafa selt mikið af ferskum fiski til Bretlands en hafa gert meira af því að 

selja sinn þorsk heilfrystan því landvinnslan þar í landi getur ekki tekið við 

kvótaaukningunni sem verið hefur frá 2008. Mikið af heilfrystum þorski þaðan hefur því 

farið til Kína þar sem hann er fullunninn. Með þessari aukningu og hrókeringum hafa 

Kínverjar aukið mjög innflutning sinn á tvífrystum fiski til Evrópu en stórt hlutfall hans 

fer til Spánar. Það hafa þó verið blikur á lofti síðustu tvö ár því vinnuafl er orðið dýrara í 

Kína auk þess sem gengi hefur verið óhagstætt milli dollars og evru og í stað þess að 

flytja fisk til vinnslu í Kína hafa lönd í Evrópu horft til landa Austur-Evópu með 

fullvinnslu. 67 

4.5.4.1 Framboð og eftirspurn eftir þorski hefur áhrif á verð 

Við verðhækkun einnar vöru á markaði er líklegt að neytandi leiti að ódýrari vöru sem 

þó nýtist sem staðkvæmdarvara hinnar. Ef verð á þorski hækkar er líklegt að neytandi 

leiti í ódýrari hvítfisktegundir eins og ufsa, ýsu og löngu. Öfugt virkar þetta ef þorskur 

lækkar í verði þá eykst jafnan neysla á honum ef aðrir markaðsþættir haldast óbreyttir.68  

Verð á þorski hefur verið fremur sveiflukennt eftir tímabilum og hefur mikið oltið á 

framboði. Frá árinu 2009 hefur framboð af þorski á heimsmarkaði verið aukið sem hefur 

haft þær afleiðingar að verð á þorski hefur lækkað.69  

 

                                                             
67

Kvótinn. 16.01.2014. Rússar selja meira af flökum til ESB.  
68

Globefish. 2013. Demersales.  
69

Globefish. 2013. Demersales.  
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Mynd 12. Verðþróun á þorski miðað við sölu á innlendum mörkuðum (Ísland). Heimild: Verðlagsstofa.  

 

Mynd 12 sýnir verðþróun á þorski miðað við sölu á innlendum markaði. Verð er vegið 

meðalverð miðað við að selt sé beint til fiskverkenda og á innlendum mörkuðum70 

Frá 2004 hækkaði verð á þorski á íslenskum fiskmarkaði jafnt og þétt. Skýringin fólst 

einna helst í því að framboð á Íslandi fór minnkandi á sama tíma þar sem aflamark var 

skorið niður jafnt og þétt. Auk þess var fjárhagsleg uppsveifla í Evrópu og neytendur 

leyfðu sér að kaupa þá góðu „dýru“ vöru sem þorskur er.71 Verð á þorski til fiskmarkaða 

lækkaði mjög árið 2009 í kjölfar efnahagskreppunnar og aukins framboðs þorsks á 

mörkuðum72. Verðfallið varði allt til ársins 2010 þegar markaður tók við sér aftur en 

2013 varð önnur djúp verðdýfa en þá var kvótinn í Barentshafi aukinn um 250.000 tonn 

sem hafði áhrif á verð. Verð á íslenskum markaði helst í hendur við markaði erlendis þar 

sem stærstur hluti þorskafla fer á markað þar. Hafa ber í huga að verð á 

framboðsmörkuðum skilar sér ekki alltaf strax til neytenda. Framleiðendur og 

sölufyrirtæki reyna í lengstu lög að halda uppi verði jafnvel með því að safna birgðum.  

4.5.5 Þorskur frá Íslandi til Spánar 

Botnfiskafli skipar stóran sess í útflutningsverðmætum Íslendinga. Þar skapar þorskurinn 

mest verðmæti.  
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Verðlagsstofa. Meðalverð allir þyngdarflokkar. 
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Fiskifréttir. 29. apríl 2011. Verð leigukvóta í sögulegu hámarki.  
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Fiskistofa. Verðþróun á aflamarki og krókaaflamarki á þorski. 
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Mynd 13. Þorskur. Heimild: Anfabasa. 

 

Myndir 14 og 15 sýna verðmæti og mikilvægi þorsks fyrir íslenskan útflutningsmarkað. 

Með hverju ári eykst verðmæti hans vegna betri nýtingar afla. Þorskveiði hefur síðustu 

þrjá áratugina dregist saman um nær helming en á sama tíma hefur 

útflutningsverðmæti aukist um 138%. Þetta aukna virði má þakka hagkvæmni í rekstri, 

betri nýtingu, aukinni verðmætasköpun og síðast en ekki síst gengisbreytingum síðustu 

árin útflutningi í hag.73 

 

 

Mynd 14. Hlutfallslegt virði útfluttra sjávarafurða frá Íslandi eftir tegundum árið 2014. Heimild: 
Hagstofa Íslands. 
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Mynd 14 sýnir hve gífurlega verðmætur þorskur er miðað við aðrar tegundir 

sjávarafurða en virði hans árið 2014 var 36% af virði allra útfluttra tegunda frá Íslandi á 

meðan útflutt magn var 18% af útfluttu magni allra sjávarafurða.  

 

Mynd 15. Hlutfallslegt virði útfluttra botnfisktegunda frá Íslandi árið 2014. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Af botnfisktegundum er þorskurinn langverðmætastur en hann var árið 2014 61% af 

virði þeirra eins og mynd 15 sýnir.  

 

Mynd 16. Hlutfallslegt virði útfluttra sjávarafurða eftir löndum 2014. Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 16 sýnir hlutfallslegt virði sjávarafurða eftir löndum árið 2014. Þá var virði 

sjávarafurða, sem fór til Spánar frá Íslandi, 9% af virði allra útfluttra sjávarafurða sem 

61% 
9% 

8% 

10% 

2% 
2% 

8% 

Hlutfallslegt virði útfluttra botnfiskafurða  frá 
Íslandi 2014  

Þorskur Ýsa Ufsi Karfi Steinbítur Langa Annar botnfiskur

17% 

10% 

9% 

8% 
7% 6% 

6% 

6% 

5% 

4% 

23% 

Hlutfallslegt virði útfluttra sjávarafurða eftir 
löndum 2014  

Bretland Rússland Spánn Frakkland Noregur Nígería

Holland Bandaríkin Þýskaland Belgía Annað



45 

sýnir hversu mikilvægur markaður Spánn er fyrir sjávarafurðir frá Íslandi. Þangað er flutt 

mest af söltuðum þorski þó að frosinn léttsaltaður þorskur sæki mjög á inn á þann 

markað. Aukning milli ára er 2% en árið 2013 var virði sjávarfangs til Spánar 7% af 

heildarvirði útfluttra sjávarafurða.  

 

 

Mynd 17. Útfluttur þorskur frá Íslandi 2014 (tonn). Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 17 sýnir helstu markaðslönd íslensks þorsks. Þar sést enn og aftur hve mikilvægur 

Spánarmarkaður er fyrir þorsk. Árið 2014 voru Bretland og Spánn stærstu jafnstórir 

markaðir ef hægt er að segja sem svo. Mikið fer af ferskum þorski inn á Bretland á 

meðan frosinn léttsaltaður og blautverkaður saltur fer mikið inn á Spán.  
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Mynd 18. Útfluttur þorskur frá Íslandi 2014 (verð fob). Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 18 sýnir skiptingu markaða á þorski frá Íslandi í virði. Eins og í magni þá eru Spánn 

og Bretland stærstu markaðirnir. Bretland er stærri en Spánn sem skýrist líklega af því 

að meira af ferskum þorski fer inn á þann markað og er hann alla jafna betur borgandi 

en léttsaltaði og blautverkaði saltfiskurinn sem fer inn á Spán. 

Eins og komið hefur fram er löng hefð fyrir þorskútflutningi frá Íslandi til Spánar og 

hefur hann lengi vel verið seldur þangað heill flattur eða blautverkaður saltur í flökum 

eða heill. Íslendingar og Norðmenn hafa lengi skipt spænskum saltfiskmarkaði á milli sín. 

Síðan fyrir um það bil 30 árum komu Íslendingar með nýjung inn á markaðinn þegar þeir 

hófu framleiðslu og útflutning til Spánar á frosnum léttsöltuðum þorski í flökum eða 

bitum. Munurinn á honum og saltfiski fyrir utan verkunaraðferð, áferð og bragð er að 

eftir afþíðingu er hann tilbúinn til eldunar en saltfiskinn þarf að útvatna í u.þ.b. 36-48 

klst. fyrir eldun. Þessi nýja afurð kom inn á markaðinn fyrst og fremst vegna tæknilegrar 

þróunar í framreiðslu. Eins var þetta ákveðin aðferð til að koma til móts við breyttar 

áherslur Spánverja í matargerð áratugina á undan sem til voru komnar vegna 

menningarbreytingar. Spænskar konur fóru í auknum mæli út á vinnumarkaðinn og vildu 

eitthvað fljótlegt í matargerð og var sá frosni léttsaltaði því kærkomin viðbót á 

innkaupalista heimilanna. Færi skapaðist til að spara tíma og fyrirhöfn við að útvatna 

saltfiskinn. Í staðinn fékkst nánast sama afurð bara tilbúin til eldunar.74 Sumir hafa talið 
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tilkomu frosins léttsaltaðs þorsks á spænskan markað jafnvel hafa verið það sem þurfti 

til að auka sölu Íslendinga á þorski til Spánar. Þó salan hafi verið nokkuð sveiflukennd þá 

hefur hún síðustu árin farið minnkandi, síðustu tvö ár hafa þó sést jákvæð teikn á lofti 

um aukningu. Hugsanlega er frosinn léttsaltaður fiskur því aðeins viðbót við íslenskan 

saltfisk inn á spænskan markað í stað þess að vera staðkvæmdarvara hans. Það er 

sérstaklega unga kynslóðin á Spáni sem hefur tekið frosnum léttsöltuðum fiski fagnandi. 

Eldri kynslóð Spánverja leggur enn á sig að útbúa og matreiða hinn hefðbundna 

blautverkaða saltfisk, sem þarf að útvatna, sem og veitingastaðir sem þó nota báðar 

afurðirnar. Eldri kynslóðin hefur þó einnig fagnað komu frosna léttsaltaða fisksins inn á 

markaðinn. Þrátt fyrir að víða fáist útvatnaður saltfiskur, í neytendavænum umbúðum 

og tilbúinn til eldunar, hefur frosinn léttsaltaðaður fiskur sótt á. Hann er ekki eins 

bragðsterkur og saltfiskurinn og miðað við hvað ferskur fiskur er vinsæll á Spáni má 

segja að sá frosni léttsaltaði sé millistig sem vel hefur verið tekið.  

Í skýrslu Atvinnuvegaráðuneytis Íslands frá 1999, þegar frosinn léttsaltaður þorskur 

var tiltölulega nýr á markaði segir:  

„Útflutningur frystra þorskflaka til Spánar hefur vaxið stórum skrefum. Að miklu leyti 

er um að ræða léttsöltuð fryst flök sem á Spáni hafa öðlast sess sem þægindavara á 

salfiskmarkaði án þess að koma í stað hefðbundnari saltfiskafurða.“75   

Síðan þá sýna útflutningstölur á þorski frá Íslandi að breyting hefur orðið á sölu til 

Spánar. Frosinn léttsaltaður fiskur frá Íslandi hefur selst þangað í auknum mæli á meðan 

sala á saltfiski hefur minnkað. Má því gera ráð fyrir að neytendur velji að einhverju leyti 

frosinn léttsaltaðan þorsk fram yfir saltfisk. Viðmælendur og neytendur sumir hverjir, 

sem rætt var við vegna verkefnisins sem og útflutningstölur, styðja þessa kenningu á 

meðan aðrir segja að ástæðan fyrir því að neysla á blautverkuðum fiski inn á Spán hafi 

minnkað sé hreinlega stýring, þ.e. ef framboð yrði aukið þá myndi salan aukast.  

4.5.6 Útflutningur á saltfiski frá Íslandi 

Útflutningur á saltfiski frá Íslandi hefur minnkað frá árinu 1999. Hagstofa Íslands greinir 

útfluttan saltfisk í saltfiskflök og saltfiskbita, blautverkaðan saltfisk, þurrkaðan saltfisk og 
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Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti. Framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar. 
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annan hertan þurrkaðan saltfisk.76 Mest af saltfiski frá Íslandi fer til Portúgals, Spánar og 

Ítalíu eða samtals um 80%. Afgangurinn fer til Frakklands, Grikklands, Kanada, 

Þýskalands og Hollands.77 Miklar sveiflur eru í útflutningi frá ári til árs en í heildina hefur 

heildarútflutningsmagn minnkað um rúm 35% frá 1999 til ársins 2014 eins og mynd 19 

sýnir.  

 

 

Mynd 19. Útflutningur á saltfiski frá Íslandi allar tegundir 1999-2014 (tonn). Heimild: Hagstofa Íslands.  

 

Helsta saltfisktegundin sem seld er frá Íslandi er þorskur. Heildarútflutningur á þeirri 

afurð hefur minnkað síðustu 15 árin. Mynd 20 sýnir útflutning í tonnum á söltuðum 

þorski til allra markaðslanda annars vegar og til Spánar hins vegar á árunum 1999-2014.   

                                                             
76

Hagstofa Íslands. Útflutningur sjávarafurða eftir afurðum, fisktegundum og löndum 1999-2014. 
77

 Saltfiskur sem er skráður að fari til Hollands og Þýskalands skv. tollskjölum fer venjulega áfram á aðra markaði, svo 
sem til Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annað.   
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Mynd 20. Útflutningur á saltfiski frá Íslandi til Spánar og annarra landa (þorskur/tonn). Heimild: 
Hagstofa Íslands.  

 

Til að átta sig á ástæðum fyrir sveiflum í útflutningi á saltfiski frá Íslandi til Spánar er rétt 

að skoða til viðmiðunar útflutning á frosnum léttsöltuðum þorski og öðrum söltum 

hvítfisktegundum sem eru jafnan notaðar sem staðkvæmdarvörur saltfisks. Frosinn 

léttsaltaður þorskur er auðveldur í undirbúningi og bragðast líkt og saltfiskur en á 

spænsku heitir afurðin „bacalao al punto de sal“ sem vísar í að saltmagnið sé akkúrat 

mátulegt. Saltfiskur úr öðrum hvítfisktegundum er jafnan ódýrari en saltfiskur úr þorski.  

 

Mynd 21. Útflutningur á saltfiski frá Íslandi til Spánar 1999-2014. Heimild: Hagstofa Íslands. 
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Mynd 21 sýnir þróunina á útflutningi frá Íslandi til Spánar á söltum þorski sem og öðrum 

söltum tegundum eins og löngu, keilu og blálöngu. Frá árinu 2000 eykst nokkuð 

útflutningur til Spánar á öðrum söltum tegundum en þorski og um svipað leyti minnkar 

útflutningur á honum. Uppúr 2003 eykst aftur markaður fyrir þorskinn en útflutningur 

hinna afurðanna minnkar. Svona virðist þetta sveiflast í takt allt til ársins 2014. Það er 

margt sem skýrir sveiflurnar. Efnahagsástand á Spáni sveiflast yfir allt þetta tímabil sem 

hefur áhrif á eftirspurn saltfisks þar í landi. Menningar- og neyslubreytingar verða. 

Þorskafli eykst og dregst saman milli ára sem hefur áhrif á verð, framboð og eftirspurn. 

Aðrir markaðir hafa áhrif eins og aukin eftirspurn eftir ferskum þorski frá Bretlandi og 

aukinn innflutningur á frosnum fiski frá Asíu til Evrópu.  

 

 

Mynd 22. Útflutningur frosnar afurðir frá Íslandi til Spánar 1999-2014. Heimild: Hagstofa Íslands. 
 

Í inn- og útflutningstölum hjá Hagstofu Íslands er ekki gerður greinarmunur á frosnum 

fiski og frosnum léttsöltuðum fiski. Sölu- og flutningsaðilar eru sammála um að þann 

greinarmun vanti til að hægt sé að greina þróun nánar.78  
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Viðmælandi 1. Söluaðili íslensks saltfisks á Spáni. 
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Frosinn þorskur inn á Spán er að mestu léttsöltuð flök og bitar sem hafa aukist mjög í 

sölu á Spáni frá því um aldamótin.79 Aðrar frosnar afurðir og tegundir hafa á þessum 

tíma einnig sótt í sig veðrið eins og mynd 22 sýnir.  

Léttsaltaði þorskurinn fer helst inn á veitingahúsamarkað en eitthvað er selt í 

neytendavænum umbúðum í stórmarkaði. Eftir efnahagshrun borðuðu Spánverjar síður 

á veitingahúsum og elduðu meira heima sem opnaði fyrir þessa afurð inn á þann 

markað. Íslendingar eru helstu framleiðendur og söluaðilar þessarar afurðar á Spáni. 

Kínverjar hafa þó bæst við sem stór framboðsaðili og eru í nokkuð harðri samkeppni við 

Íslendinga. Þeirra afurð er þó frábrugðin þeirri íslensku því hún er tvífryst o.þ.l. lakari og 

ódýrari. Rússar, Norðmenn, Færeyingar og Litháar eru jafnframt farnir að bjóða upp á 

þessa afurð en í litlu magni.80  

 

 

Mynd 23. Útflutningur á þorski til Spánar (blautverkaður saltfiskur og frosnar afurðir) tonn. Heimild: 
Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 23 sýnir útflutning frá Íslandi til Spánar á frosnum léttsöltuðum þorski og 

söltuðum þorski. Mikill munur er á útfluttu magni þessara afurða til og með árinu 2006 

en frá þeim tíma eru skilin ekki eins skörp. Það er augljós aukning á frosnum 
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Svavar Svavarsson. Sjávarútvegsráðstefnan 2011. Landfrystar afurðir: Hvernig geta þær keppt við sjófrystar eða 
tvífrystar afurðir? 
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léttsöltuðum þorski til Spánar frá Íslandi á sama tíma og orðið hefur minnkun á söltum 

þorski (saltfiski) þangað.  

 

 

Mynd 24. Samtals útflutningur á þorskafurðum til Spánar. Saltfiskur og frosnar þorskafurðir. Heimild: 
Hagstofa Íslands. 

 

Mynd 24 sýnir nánast sömu upplýsingar og fyrri mynd  nema súlurnar eru samsettar til 

að átta sig betur á heildarmagni af þorski fluttum frá Íslandi til Spánar 1999-2014. Yfir 

tímabilið hefur orðið aukning á. Árið 2005 var toppur sem fellur árið 2006 og minnkar 

þar til árið 2009. Lægðin á þessum árum er ekki aðeins tilkomin vegna bágs 

efnahagsástands á Spáni og stopps á viðskipti upp úr efnahagshruni 2008 heldur hafði 

kvótaskerðing sem var á árunum 2006 til ársins 2009 áhrif. Salan virðist glæðast frá 

árinu 2013 en það ár var þorskkvóti í Barentshafi aukinn. Þrátt fyrir að 

efnahagsþrengingar séu enn á Spáni hefur ástand þar aðeins batnað og kaupgeta aukist.  
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5 Saltfiskur til Spánar 

5.1 Neysla og innflutningur sjávarafurða til Spánar  

Frá árinu 1990 hefur heildarinnflutningur sjávarafurða aukist til landa EU og EFTA. Ein 

ástæðan er minnkandi fiskkvóti margra landa innan EU en aukin fiskneysla er á sama 

tíma ein ástæðan sem m.a. er til komin vegna aukinnar vitundar og áherslu um hollustu 

sjávarafurða og aukins áhuga fyrir heilbrigðum lífsstíl. Mynd 25 sýnir hlutfall neyslu 

sjávarafurða í löndum EU og EFTA árið 2011. Þar sést hve gríðarlega stór neytandi 

sjávarafurða Spánn er innan EU. Spánverjar eru í öðru sæti á eftir Frökkum yfir þjóðir 

sem neyta hvað mestra sjávarafurða innan EU-landa. Spánverjar eru einir stærstu 

viðskiptavinir Íslendinga með sjávarafurðir.  

 

 

Mynd 25. Hlutfall neyslu á sjávarafurðum í löndum EU27 og EFTA í % árið 2011. Heimild: CBI Ministry of 
foreign affairs. 

 

Mynd 26 sýnir okkur helstu innflutningslönd sjávarafurða í Evrópu borið saman við 

heildarinnflutning til Evrópu og innflutningstölur alls heimsins í virði (þús. evra). Spánn 

er stærsta innflutningslandið í Evrópu í virði sjávarafurða. Tölurnar sýna virði 

innflutnings allra sjávarafurða þ.m.t. eldisfisks.  
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Mynd 26. Innflutningur sjávarafurða í virði (þús. evra). Heimild: Trademap. 

 

 

Mynd 27. Útflutningur sjávarafurða – stærstu lönd í Evrópu í þús. evra. Heimild: Trademap.    

 

Mynd 27 sýnir helstu útflutningslönd sjávarafurða í Evrópu en Ísland er eitt stærsta 

útflutningslandið enda mikil fiskveiðiþjóð.   

Af þjóðum sem flytja inn sjávarafurðir til Spánar er Ísland í 18. sæti yfir innflutning í 

virði. Kína er 5. stærsta innflutningsþjóðin og Noregur er sú 13. Ef við skoðum þróunina 
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á flutningi þessara landa síðustu 14 árin þá sjást vel sveiflur í samræmi við 

efnahagssveiflur landanna sem koma m.a. til vegna kvótaskerðingar og gengisbreytinga.  

Mest er flutt af frosnum og söltum botnfiski frá Íslandi til Spánar og eru sveiflurnar í 

takt við útflutningstölur frá Íslandi. Þrátt fyrir að mikil aukning hafi verið á innflutningi á 

sjávarafurðum frá Kína hin síðari ár, þá hefur samkeppni við þann markað ekki verið eins 

erfið. Kínverjar hafa átt erfiðara upp á síðkastið m.a. vegna gengis dollars gagnvart evru 

sem hefur áhrif á söluverð afurðanna. Samkeppnin eykst þá við fisk frá Evrópu, 

flutningskostnaður eykst og vinnuafl í Kína er orðið dýrara en var vegna aukinna krafna 

og eftirspurnar.   

Mjög stórt hlutfall af innfluttum fiski til Spánar kemur frá þróunarlöndum og þá mest 

frá Kína (60%) og Víetnam.81 Það eru vörur eins og botnfiskur, sem hefur verið tvífrystur, 

fluttur heilfrystur frá Evrópu til Asíu þar sem hann er unninn og svo aftur seldur til 

Evrópu. Eins ýmis eldisfiskur eins og Panga sem hefur aukist mjög í sölu á Spáni hin 

síðari ár.   

 

 

Mynd 28. Innflutningur sjávarafurða til Spánar 2001-2014 frá Kína, Noregi og Íslandi í þús. evra. 
Heimild: Trademap. 

 

Árið 2014 var skipting fiskneyslu mjög áþekk og  hún var 2011. En frá ári til árs er 

fiskneysla nokkuð sveiflukennd. Frá árinu 2013 til 2014 þá minnkar meðalneysla 
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CBI Ministry of foreign affairs. CBI Trade Statistics for Fish and Seafood.  
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Spánverja á sjávarafurðum um 2,9% á hvern íbúa og eyðsla í sjávarafurðir minnkar um 

1,7%: Meðalverð sjávarafurða sem eytt var í var 7,56 evrur á kg. Heimilin eyddu 13.46% 

útgjalda í mat og drykk sem er 1,77% minna en árið á undan. En Spánverjar hafa neytt 

aðeins minna af fiski á milli þessara ára.  

 

 

Mynd 29. Neysla sjávarafurða eftir afurðum á hvern íbúa 2014. Heimild: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Informe del Consumo de Alimentación en España. 

5.2 Framboð þorsks á Spáni  

Ísland og Noregur hafa lengi skipt með sér þorsk- og saltfiskmarkaðnum82 á Spáni og 

hafa lengi vel verið tveir helstu framboðsaðilar á þeim markaði. Upp úr 1990 var 

Noregur stærri framboðsaðili en Ísland á mörgum svæðum Spánar en það hefur breyst. 

Kína er jafnframt nýr stór aðili á markaði með þorsk og annan hvítfisk og lætur vel til sín 

taka. Ísland er nú orðinn stærri framboðsaðili en Noregur á þorskmarkaði. Helsta 

ástæðan er áherslan sem Íslendingar hafa lagt á að geta haldið jöfnu framboði á 

saltfiskmarkaðnum. Íslenskur saltfiskur þykir skara fram úr en hann er vel hvítur á lit 

með þétt hold sem Spánverjar kunna vel að meta. Segja má að Noregur hafi misst 

markaðshlutdeild sína undanfarið því Norðmenn hafa ekki skilað jöfnu framboði eins og 

Íslendingar. Þeir hafa frekar einblínt á framboð í kringum páskaföstuna sem er það 

tímabil sem eftirspurnin er mest. Í staðinn fyrir að bjóða upp á saltfisk allt árið hafa þeir 

lagt áherslu á að fara með sinn þorsk inn á ferskfiskmarkað í Bretlandi en sá markaður 
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hefur verið vaxandi og borgar vel. Einnig hafa þeir farið með þorsk og ufsa heilfrystan til 

Kína. Þannig geta þeir losað sig strax við fiskinn og þurfa ekki að sitja uppi með birgðir 

eins og oft með saltfiskinn. Það sem jafnframt hefur styrkt stöðu Íslendinga á spænskum 

fiskmarkaði er framleiðsla á frosnum léttsöltuðum þorski en neysla á honum hefur vaxið 

mjög á síðustu árum eða upp úr aldamótum. Norðmenn eru enn sem komið er ekki 

mjög stórir inni á þeim markaði, eiga jafnvel nóg með breskan ferskfiskmarkað en þar 

eru þeir í mikilli sókn.83 Íslendingar hafa þó líka aukið sinn útflutning á ferskum þorski til 

Bretlands síðustu ár. 84 

Á síðustu árum hefur Kína ásamt Rússlandi og Kanada komið sér inn á spænskan 

fiskmarkað með góðum árangri. Kína hefur þó vinninginn af þessum nýju löndum. Aukið 

framboð af hvítfiski frá fleiri löndum en Íslandi og Noregi ásamt auknu framboði af 

frosnum léttsöltuðum þorski hefur aukið mjög alla samkeppni á spænskum 

saltfiskmarkaði.  

Myndir 27 og 28 sýna vel þróunina á spænskum hvítfiskmarkaði en skipting markaða 

milli framboðslanda hefur breyst mjög eins og myndirnar sýna milli áranna 2000 til 

2008.   
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Seguí, A.E and Alba, I.M. 2011. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets, bls. 
5. 
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Kvótinn. Mikil aukning í sölu ferskra flaka frá Íslandi.  
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Mynd 30. Framboðslönd fyrir hvítfisk inn á Spán árið 2000. Heimild: Seguí, A.E. and Alba, I.M.2011. 
 

 

Mynd 31. Framboðslönd fyrir hvítfisk til Spánar árið 2008. Heimild: Seguí, A.E. and Alba, I.M. 2011. 
 

Framboðslöndin eru Ísland, Noregur, Spánn og „önnur lönd“ (Kína, Kanada, Færeyjar og 

Rússland). Myndirnar sýna vel þá breytingu sem orðið hefur á þessu árabili. Noregur 

hefur misst stóran markaðshlut frá árinu 2000 til Íslands og „annarra“ landa. Spánverjar 

sjálfir hafa misst markaðshlutdeild vegna minni þorskveiði og saltfiskframleiðslu. 
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Áhugaverð er aukning „annarra“ landa en þar er stærsta framboðslandið Kína sem hefur 

stækkað mjög mikið á spænskum fiskmarkaði á síðustu árum.85   

5.3 Saltfiskverslanir – Las bacaladerías   

Spánn er með stærstu neysluþjóðum saltfisks í löndum Evrópusambandsins en árið 2009 

var landið annar stærsti neytandinn.86 Saltfiskur á sér langa og gróna sögu þar í landi en 

á 20. öld var sterk hefð fyrir litlum verslunum „las Bacaladerías“ sem nánast eingöngu 

seldu saltfisk og aðrar saltaðar matvörur eins og saltsíld, saltaðar sardínur og 

niðursuðuvörur eins og saltað grænmeti s.s. ólífur, gúrkur og gulrætur svo eitthvað sé 

nefnt. Meðfylgjandi mynd sýnir eina þessara verslana í gotneska hverfinu í Barcelona. 

Vegna menningarbreytinga síðustu ára hefur þessum verslunum fækkað þar sem 

neytendur velja oft að versla á einum stað í stærri verslunarkjörnum.  Nú er þessar 

verslanir helst að finna í Barcelona og Baskalandi.87  

 

 

Mynd 32. Bacaladería: La casa de Bacalao/Saltfiskshúsið. Heimild: Ferragut, Toni. 

 

Hefðin á Spáni fyrir neyslu á saltfiski hefur alla tíð verið sterk og í minni margra 

Spánverja af eldri kynslóð voru sunnudagarnir, sem þá voru frídagar, „hinir ljúfu dagar“. 

Spánverji sem bjó á næsta götuhorni við eina „Bacaladería“ í Barcelona á sérstaklega 
                                                             
85

Þess má geta að mikil breyting hefur orðið á spænskum mörkuðum, en spænskir smásalar (kaupmaðurinn á 
horninu) hafa vikið fyrir kínverskum smásölum. Síðustu 15 árin hafa Kínverjar orðið mjög áberandi í viðskiptalífinu á 
Spáni.   
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Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El mercado Español de Bacalao en Salazón: una 
apróximación regional desde la geografía de las convenciones.  
87

Ferragut, Toni. 2013. Memorias del bacalao. 
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góðar minningar þaðan og segir að í huga sínum hafi þessi verslun verið algjör 

„nammibúð“. Fjölskyldan eyddi frídeginum saman og var þá mikið lagt upp úr mat. Í 

minningunni voru þetta sannkallaðir veisludagar.88 Á Spáni eru ekki aðeins sérstakar 

verslanir sem selja nánast eingöngu saltmeti heldur eru algengir í Baskalandi á Norður-

Spáni sérstakir veitingastaðir eða barir sem sérhæfa sig í framboði á saltfiski en þeir 

kallast „sidrerías“ eða „cider bars“ þar sem saltfiskur er alltaf einn af aðalréttunum.89 

5.4 Spænskur saltfiskmarkaður  

Spænskur saltfiskmarkaður hefur síðustu árin tekið nokkrum breytingum. Sala á saltfiski 

frá Íslandi til Spánar hefur minnkað og framboð þorsks þangað hefur breyst eins og 

þegar hefur verið lýst. Lengi vel hafa Spánverjar sjálfir veitt þorsk og framleitt saltfisk til 

eigin neyslu ásamt því að flytja hann inn frá Íslandi, Noregi og Færeyjum.90 Undanfarin 

ár hafa Spánverjar minnkað saltfiskútgerð sína en þeir hafa frá því á sjöunda áratugnum 

minnkað verulega þorskveiði. Árið 1968 veiddu Spánverjar 300.000 tonn af botnfiski, 

árið 2008 var veiðin orðin undir 30.000 tonnum.91 Baskar sem hafa verið miklir 

saltfiskverkendur hafa fækkað sínum veiði- og saltfiskverkunarskipum frá árinu 1995 til 

árins 2008 úr 13 skipum í fimm en saltfiskverkun á Spáni fer alla jafna fram um borð í 

skipum.92  

Sú breyting sem orðið hefur á spænskum saltfiskmarkaði liggur m.a. í því að framboð 

hefur aukist af öðrum fiskafurðum síðustu árin sem keppa að einhverju leyti um 

neytendur við saltfisk.  Þetta aukna framboð má rekja til aukinna viðskipta og flutnings á 

fiski milli Evrópu og Asíu, nýrra vinnsluaðferða, sveiflukenndrar veiði og framboðs og 

síðast en ekki síst vegna aukinnar eftirspurnar eftir nýjungum á mörkuðum sem m.a. eru 

tilkomnar vegna breytinga á menningu og háttum Spánverja. Minni áhersla en áður er 

lögð á saltfiskneyslu. Aukin eftirspurn er eftir tilbúnum og fljótgerðum réttum og hefðin 

fyrir að fasta hefur ekki verið haldin í heiðri hjá yngri kynslóðum en fastan hefur ýtt mjög 

undir saltfiskneyslu Spánverja í gegnum tíðina  
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Seguí, A.E. and Alba, I.M: 2011. Profiles of the Spanish Salted Fish Markets. The Norwegian-Spanish Salted Fish 
Project, bls. 48.  
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Project, bls. 27.  
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in the innovation system, bls. 41.  
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Seguí, A.E. and Alba, I.M: 2011. Profiles of the Spanish Salted Fish Markets. The Norwegian-Spanish Salted Fish 
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Hefðin fyrir neyslu á saltfiski er misjöfn eftir landsvæðum. Framsetning, úrval og 

réttir eru mismunandi milli héraða og verð sveiflast eftir tegund og gæðum. Framboð og 

verð er jafnframt mismunandi eftir árstíðum en saltfisks er neytt allt árið um kring þó 

mest yfir hátíðir og á páskaföstunni sem er frá öskudegi fram til föstudagsins langa. 

Þetta tímabil spannar sjö vikur og er framboð og eftirspurn eftir saltfiski langsamlega 

mest þá eða um 26% meiri en yfir árið.93 Framboð á saltfiski og staðkvæmdarvörum 

eykst á þessum tíma í samræmi við aukna eftirspurn. Þá hafa stórmarkaðir sérstaklega í 

frammi sérútbúna saltfisksstanda til að kynna þær söltuðu fiskafurðir sem þeir hafa upp 

á að bjóða. Það eru afurðir eins og blautverkaður flattur saltfiskur, blautverkuð flök og 

bitar, frosinn eða kældur útvatnaður saltfiskur og frosinn léttsaltaður fiskur tilbúinn til 

eldunar. Fjölbreytnin er ekki endilega aukin því hún er mikil allt árið um kring. Það er 

frekar magnið sem er aukið og fiskurinn er vel kynntur til að náist að selja sem mest, 

enginn vill sitja  uppi með birgðir eftir páska þegar sala minnkar aftur. Þrátt fyrir að 

saltfiskur hafi gott geymsluþol gildir það ekki um allan saltfisk. Útvatnaður saltfiskur í 

neytendaumbúðum geymist ekki eins vel og sá blautverkaði flatti sem ekki er 

útvatnaður. 

Á Spáni hefur í gegnum tíðina helst verið eftirspurn eftir hefðbundnum saltfiski, 

þurrum eða blautsöltuðum flöttum þorski, heilum eða í flökum. Það hefur þó alltaf verið 

einhver markaður fyrir aðrar saltfisktegundir en þorsk eins og annan hvítfisk sem 

verkaður er með sömu aðferð. Síðustu 30 árin hefur alltaf verið einhver útflutningur frá 

Íslandi til Spánar á blautverkaðri saltaðri löngu,94 ufsa og blálöngu. Munurinn á þessum 

tegundum er einna helst verð, áferð, bragð og útlit. Það þekkist að langa hafi verið seld 

neytendum sem saltaður þorskur. Sumir vilja meina að fólk sem þekkir þorskinn eigi ekki 

að velkjast í vafa, roðið er auðkenni hans eða „vegabréf“95 en hann á jafnframt að 

þekkjast á áferð og bragði.96 Það eru bara alls ekki allir sem gera greinarmun á þorski og 

öðrum söltuðum hvítfiskafurðum og þess vegna hefur gengið upp að selja aðrar afurðir 

sem saltaðan þorsk.  Söltuð langa eða aðrar „ódýrari“ hvítfisktegundir eru oft notaðar í 
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Magnús Bjarni Jónsson. Suður-Evrópa.  
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Viðmælandi 2. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar. 2-3 evrur á kg munar á verði á saltfiski úr löngu eða þorski. Hann 

segir að í Andalúsíu sé mikil hefð fyrir að selja saltfisklöngu. Ef keypt er í stórum umbúðum sést vel hvaða fisk um 

ræðir eða ef maður þekkir fiskinn vel. Svo er aftur önnur saga hvað seljendur gera, hvort þeir selja þetta sem löngu 

eða þorsk. Ættu skv. lögum að merkja tegundir rétt.  
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Viðmælandi 3. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar. 
96

Viðmælandi 2. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar.  



62 

rétti eins og „croquetas“ sem er vinsæll réttur á Spáni þar sem hrært er saman ákveðnu 

hráefni eins og fiski við hveiti og vatn, því velt upp úr raspi og búin til eins konar ílöng 

bolla sem er djúpsteikt. Fyrir hinn almenna neytanda getur verið erfitt að greina rétt 

innihald og hafa þessar bollur stundum verið seldar sem „croquetas de bacalao“ eða 

þorskfiskbollur þrátt fyrir að innihaldið sé jafnvel önnur hvítfisktegund. Spurst hefur út 

að ekki sé alltaf notaður þorskur þó afurðin sé seld sem slík. Matvælasamtök á Spáni 

hafa farið í herferðir og efnagreint tilbúnar matvörur og fundið þannig út að 

innihaldslýsing er ekki alltaf rétt. Vegna þessa eftirlits og reglugerða Evrópusambandsins 

um merkingu matvæla hafa framleiðendur í auknum mæli merkt og kallað afurðir sínar 

réttum nöfnum. Þrátt fyrir að veitingamenn eða matvælaframeiðendur kaupi rétt 

merkta vöru á fiskmarkaði eða hjá heildsala þá er orðið á götunni að „croquetur“ eða 

aðrar unnar saltfiskafurðir séu seldar sem þorskafurðir þó þær séu það ekki. Hvatinn að 

því að nota aðrar hvítfisktegundir eins og löngu og ufsa  í stað þorsks er vegna þess að 

þær eru að meðaltali tveimur til þremur evrum ódýrari á kg.97  

Frosinn léttsaltaður fiskur er í hugum margra neytenda staðkvæmdarvara saltfisks, 

aðrir nýta hann sem staðkvæmdarvöru frosins fisks og enn aðrir fersks fisks.98 Eftirspurn 

á Spáni eftir léttsöltuðum frosnum fiski frá Íslandi hefur aukist jafnt og þétt síðustu þrjá 

áratugi. Sá frosni léttsaltaði er ódýrari í framleiðslu en saltfiskurinn sem ætti að skila sér 

í kaupverði til neytanda þó blikur séu á lofti um að svo sé ekki. Seljendur afurðarinnar á 

Spáni, sem eru milliliðir milli framleiðanda og neytanda, eru misánægðir með afurðina 

en þeir taka þátt í að selja hana því það er eftirspurn eftir henni. Meðfylgjandi er 

yfirlýsing um frosinn léttsaltaðan fisk frá söluaðila á Spáni sem selur bæði saltfisk og 

frosinn léttsaltaðan en lesa má gagnrýni á þann frosna í orðum hans: 

„Ég veit að verið er að sprautusalta og glassera þorsk, hann er stundum fullur af 

vatni, en eftirspurn er eftir vörunni.“…. „ef allir vilja þykk hnakkastykki þá er þetta 

auðveldasta og ódýrasta afurðin.“ 99 
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Viðmælandi 3. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar. 
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Samkvæmt samtali við fisksala í Granada sem sagði að frosinn saltfiskur væri fluttur inn frá Kína, afþíddur og seldur 
sem fersk vara. Saltbragðið væri ekki svo mikið, þess vegna gengur það upp. Maí 2015.  
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Áhugi fólks á saltfiski hefur minnkað. Það gefur sér ekki tíma og kann jafnvel ekki 

lengur að elda hann.100 Það má leiða að því líkur að frosinn léttsaltaður fiskur hafi verið 

svarið við minnkandi neyslu á saltfiski og jafnvel haft þau áhrif. 

5.5 Svæðisbundin neysla saltfisks á Spáni 

Á Spáni hafa matarmenning og neysluhefðir m.a. þróast vegna umhverfis, loftslags, 

landlegu og aðgengis að hráefni auk flutningsmöguleika til landsins, bæja og borga. 

Eðlilega hafa strandhéruð verið neyslusvæði á fersku sjávarfangi en neysla á söltuðum 

og þurrkuðum afurðum hefur verið inn í landi.101   

Fullyrðingar um að neysla fiskafurða sé alla jafna mest við sjávarsíðuna standast ekki 

þegar neysla á eyjunum Mallorca og Kanaríeyjum er borin saman við önnur svæði 

Spánar.  Þótt eyjarnar séu umflotnar hafi er hvað minnst af fiski neytt þar samanborið 

við meginland Spánar. Víða á þessum eyjum er aðeins búið part úr ári meðan 

ferðamannastraumur er sem mestur og þar sem ferðamannaiðnaður er hvað mestur á 

Suður- og Austur-Spáni  er neysla fiskafurða hlutfallslega minnst. Mynd 33 sýnir neyslu 

fiskafurða í kg árið 2011 á helstu svæðum Spánar. Mest er neyslan á hvern íbúa á 

Norður-Spáni, Galisíu, Kantabríu, Baskalandi, Navarra, La Rioja, Aragon og Katalóníu. 102  

Meðalfiskneysla á Spáni árið 2011 var 26,8 kg á mann og árið 2014 var hún 26,4 kg.103  
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Mynd 33. Neysla á fiskafurðum eftir landshlutum á Spáni árið 2011 kg á íbúa. Heimild: Seguí, Ana 
Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El mercado Español de Bacalao en Salazón. 

 

5.5.1 Saltfiskneysla nokkurra héraða á Spáni 

Það er áhugavert að bera saman ólíkt mynstur í saltfiskneyslu í nokkrum héruðum á 

Spáni. Hér verður sérstaklega horft til Baskalands, Galisíu, Katalóníu, Andalúsíu, 

Madrídar og Valensíu.104  

Baskaland: Veiði, framleiðsla og saltfiskneysla hefur alla jafna verið mest á Norður-

Spáni.  Hefðin fyrir saltfiski hefur verið mjög sterk aftur í aldir. Þar eru tvær stærstu 

innflutningshafnir í Bilbao og Santander og mikið af saltfiski sem kemur þar inn. Neysla 

saltfisks er mikil en eftirspurn eftir frosnum léttsöltuðum fiski frá Kína og Kanada hefur 

aukist.  

Galisía: Sterk hefð er þar fyrir neyslu á saltfiski. Hann er að mestu keyptur heilflattur 

sem er sama afurð og selst mikið til Portúgals en Portúgal liggur að þessu svæði. Þessi 

markaður, líkt og flestir staðir á Spáni, býður upp á frosinn léttsaltaðan þorsk vegna 

eftirspurnar, auk ýmiss ódýrari fisks frá Asíu.  
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Katalónía: Þar er stór markaður fyrir saltfisk og mikil áhersla lögð á gæði. Ísland er 

einn af stærstu framboðsaðilunum fyrir þennan markað og til annarra héraða á Norður-

Spáni. Þar á eftir koma Rússland, Kína, Noregur og Færeyjar. Þróunin hefur verið í þá átt 

að framleiða hann þannig að hann verði sem auðveldastur í undirbúningi. T.d. er 

hefðbundinn saltfiskur seldur útvatnaður í neytendavænum umbúðum. 

Andalúsía: Minni saltfiskneysla er þar en á Norður-Spáni. Norðmenn selja mikið af 

saltfiski á þessu svæði. Frá árinu 2000 hafa Íslendingar rutt sér til rúms á þessum 

markaði með frosinn léttsaltaðan fisk, markaðurinn hefur jafnframt opnast fyrir fisk frá 

Færeyjum og Kína. Ódýr hvítur fiskur er vinsæll þarna. Af þeim saltfiskafurðum sem 

framleiddar eru þá er mest neytt af saltfiski sem er útvatnaður heima.   

Madríd: Stærsti markaður fyrir fisk á Spáni er í Madríd sem þó er ekki nálægt sjó. 

Madríd er undir áhrifum frá öðrum héruðum Spánar í gegnum veitingastaði. Sífellt er 

neytt minna af saltfiski en orsökina má m.a. rekja til menningaráhrifa innflytjenda sem 

og minni neyslu yngra fólks. Saltfiskur á undir högg að sækja frá ódýrari vörum, eins og 

t.d. Rússafiski.  

Valensía: Þar er blandaður markaður. Saltfiskur er borðaður þar til jafns við aðrar 

saltar afurðir, eins og sardínur og kolkrabba, sem að mestu eru borðaðar saltar en hráar. 

Valensíubúar kalla sjálfa sig „salazoneros“ sem vísar til neyslu þeirra á saltmeti. 

Af þessu má sjá að töluverður munur er á neyslu á saltfiski og öðru saltmeti milli 

svæða á Spáni. Þetta þekkja söluaðilar enda misjöfn áhersla í sölu á afurðum milli 

þessara svæða, einnig hvað varðar framleiðslu. Eins er efturspurn misjöfn milli svæða 

eftir því hvaða framboðslönd um ræðir.105  

Mynd 34 sýnir skiptingu héraða á Spáni.  
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Viðmælandi 4. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar. 
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Mynd 34. Spánn – Héruð. Heimild: Madaboutspain.com 

 

5.6 Neyslubreytingar á saltfiski á Spáni 

Saltfiskneysla Spánverja hefur minnkað síðustu árin og eru ástæðurnar ýmsar. 

Spánverjar neyta í auknum mæli fersks fisks en verð á honum hefur lækkað með 

árunum og auðveldara er orðið að nálgast hann. Með tækninýjungum við veiðar hefur 

afli aukist og með nýrri tækni í geymsluaðferðum, flutningi og kælingu um borð hefur 

orðið auðveldara að útvega neytendum ferskan fisk.106  

Saltfiskur er fyrirhafnarmeiri og dýrari í framleiðslu en ferskur fiskur. Fyrir neytendur 

krefst hann undirbúnings og er dýrari en margar aðrar matvörur. Spánverjar velja í 

meira mæli mat sem er auðveldur í matreiðslu en þessi breyting kemur m.a. til vegna 

tímaskorts. Síðan spænskar konur fóru í auknum mæli út á vinnumarkaðinn hefur sala 

aukist á frosnum léttsöltuðum saltfiski. Hugsanlega er tenging þarna á milli. Heimilin 

hafa nú val milli þessara tveggja afurða og nýta sér það. Margir hafa skipt saltfiski út 

fyrir frosinn léttsaltaðan fisk og nýta hann sem staðkvæmdarvöru. Saltfiskur hefur síðan 

                                                             
106

Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El mercado Español de Bacalao en Salazón: una 
apróximación regional desde la geografía de las convenciones, bls. 448-449. 
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í árdaga þróast frá því að vera ódýr og vinsæl vara meðal lág- og  millistéttar í að vera 

„fínni“ vara enda hráefnið með því dýrara sem býðst á markaði. Í dag er það helst eldra 

fólk sem vill halda í hefðina að neyta saltfisksins á föstunni eða hátíðisdögum. Það eru 

jafnan Spánverjar sem alist hafa upp við að hafa hann á borðum sem neyta hans.107 

Ungir neytendur eru ekki eins trúaðir og þeir rosknu og halda ekki eins í hefðir 

föstunnar. Menningar- og neyslubreyting með yngri kynslóðum er talin ein helsta 

ástæða minnkandi neyslu Spánverja á saltfiski. Á Spáni eins og víða annars staðar leita 

ungir neytendur í hefðbundna skyndirétti eins og hamborgara og pizzur. Þessi matur er 

ódýrari en saltfiskur og hefur jafnvel félagslega þýðingu því ungt fólk fer oft í hópum 

saman á skyndibitastaði. Saltfiskframleiðendur gætu herjað á þennan markað með því 

að hafa saltfiskvörur sýnilegri fyrir þennan markhóp. Í ljósi samkeppni við ódýrari vörur 

getur saltfiskur verið auka- eða meðafurð. Hægt er að leggja áherslu á tilbúnar 

„croquetur“, sem eru vinsæl vara á Spáni, djúpsteiktar hveitibollur blandaðar við ýmis 

hráefni eins og saltfisk. Það skiptir máli að halda saltfiski að þeim yngri, hvort sem það er 

gert með aðstoð eldri kynslóða, veitingastaða, skyndibitastaða, mötuneyta eða með 

öðru móti. Helstu kaupendur að saltfiski á Spáni eru konur sem komnar eru yfir 

fimmtugt. 108 

Matvælaframleiðendur taka í auknum mæli eftir að viðskiptavinur leitar í þægindi en 

vill jafnframt hafa vöru sem upprunalegasta. Skipta má neytendum í tvo hópa, þá sem 

kaupa skyndibita, unninn mat og ódýran annars vegar og hins vegar þá sem elda frá 

grunni úr sem upprunalegustu hráefni sem er alla jafna dýrara. Saltfiskur er kjörið 

hráefni til að bjóða báðum þessum hópum. Saltfiskneytendur eru margir að færa sig yfir 

í þægilegri vöru. Þeir hafa verið að færa sig úr hefðbundnum blautverkuðum saltfiski yfir 

í frosinn léttsaltaðan eða tilbúinn útvatnaðan vegna þess hversu fljótlegar þær afurðir 

eru í undirbúningi. 109 Jafnframt þykir sumum vandasamt að útvatna saltfiskinn þannig 

að saltstyrkurinn sé réttur.110   

Smásalar geta haft áhrif á neyslu og neyslubreytingar á matvörum. Þeir eru bæði í 

sambandi við framleiðendur og neytendur. Veitingastaðir eru í sérstaklega góðri 
                                                             
107

Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013.El mercado Español de Bacalao en Salazón: una 
apróximación regional desde la geografía de las convenciones, bls. 448-449.  
108

Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El mercado Español de Bacalao en Salazón: una 
apróximación regional desde la geografía de las convenciones, bls. 445.   
109

Fiskifréttir. 16.11.2012. Norskur saltfiskur tapar markaðshlutdeild í Brasilíu. 
110

Viðmælendur 13. Hjón við fiskkæli í stórmarkaði (aldur 69/73). 
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aðstöðu til að bjóða upp á nýjungar og hafa áhrif á neytendur með vörunni sem þeir 

hafa á boðstólum. Þeir geta haft áhrif á val og þekkja eftirspurnina. Þeir geta boðið upp 

á hefðbundna rétti sem þykja eftirsóknarverðir en eru ekki lengur eldaðir heima.111 

Veitingahús á Spáni bjóða alla jafna upp á saltfisk. Þetta viðheldur spænskri 

menningarímynd og er gert meðan enn er eftirspurn. 112 Lengi hefur verið hefð fyrir að 

Spánverjar borði á veitingahúsum, jafnvel oftar en heima. Þetta hefur þó minnkað í 

erfiðu efnahagsárferði en getur aftur breyst með bættum efnahag. Það má skipta 

veitingahúsamarkaði í tvennt,113 annars vegar túristamarkað þar sem veitingahús fá 

gesti einu sinni en ekki endilega aftur. Hröð þróun upplýsingaöflunar á Netinu hvetur 

eigendur til að vanda sig því á vef eins og „Trip advisor“ er fljótt að spyrjast út ef vara 

sem boðið er upp á þykir ekki boðleg. Hins vegar eru veitingahús staðsett í hverfum þar 

sem íbúar koma gjarnan en þá er einnig mikil pressa að vanda til verka svo þeir komi 

aftur og láti gott orðspor spyrjast út. Nauðsynlegt er fyrir framleiðendur og söluaðila að 

vinna náið með veitingahúsum til að fylgjast með markaðnum. Hvort sem þróunin fer í 

þá átt að eftirspurn aukist eftir saltfiski eða frosnum léttsöltuðum fiski er öll kynning á 

saltfiski góð og ef vandað er til verka getur það aukið á almenna eftirspurn eftir 

þorski.114 

Heilsuáróður getur einnig haft áhrif á eftirspurn. Síðustu árin hefur á Spáni eins og 

annars staðar verið varað við of mikilli saltneyslu þar sem salt í óhófi þykir óhollt. Margir 

Spánverjar hafa tekið þetta til sín og minnkað neyslu á saltfiski af þessari ástæðu. Þrátt 

fyrir að í saltfiski sé salt, sem er ekki talið æskilegt í miklu magni, þá er í saltfiski mikið af 

öðrum efnum sem nýtast líkamanum vel svo sem steinefni, joð og prótein. Til að minna 

neytendur á þetta og ýta undir aukna eftirspurn eftir saltfiski hafa framleiðendur og 

söluaðilar verið duglegir að kynna þessar staðreyndir. Á heimasíðu Mercamadrid, sem er 

einn stærsti fiskmarkaðar á Spáni,115 eru helstu kostir saltfisks dregnir fram: 

 

                                                             
111

Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El Mercado Español del Bacalao en salazón, bls. 448. 
112

El País. Memorias del bacalao. Ferragut, Toni. 
113

Tekið er dæmi frá Granada á Spáni.  
114

Viðmælandi 3. Söluaðili íslensks saltfisks til Spánar var sammála þessu. Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José 
Luis Sanches. 2013. El Mercado Español del Bacalao en salazón, bls, 452. 
115

Ekki hlutlaust en sannar staðhæfingar.  
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„Saltfiskur, hefur gott geymsluþol og er braðgóður og hollur. Hann er 

til sölu allt árið. Hann er „naut hafsins“ vegna mikils próteininnihalds. 

Hann er fitulítill og hlaðinn omega 3 sem er kólesteróllækkandi. Hann 

er kalkríkur sem er gott fyrir beinin, fullur af fosfóri sem er gott fyrir 

vöðva og hefur gnægð joðs sem heldur jafnvægi á 

skjaldkirtilshormónum.“116 

5.7 Úrval saltfisks á Spáni og frosins léttsaltaðs þorsks 

Sú sterka hefð fyrir neyslu á saltfiski sem hefur verið á Spáni í gegnum aldir hefur gert að 

verkum að framboð og úrval er mjög mikið. Saltfisk á Spáni er hægt að fá keyptan heilan 

flattan, í flökum og bitum, útvatnaða bita í loftþéttum neytendaumbúðum, frosna eða 

ferska. Staðkvæmdarvara saltfisks má segja að sé frosinn léttsaltaður saltfiskur en hann 

fæst í flökum eða bitum með eða án roðs í neytendavænum umbúðum. Umbúðirnar 

auka geymsluþol og þykja henta vel vegna kröfu af hálfu neytenda um að halda lykt frá 

öðrum matvörum.117 

Algengast er að saltfiskur, sem seldur er í stórmörkuðum eða hjá fisksala, sé þorskur. 

Endrum og eins eru aðrar tegundir í boði svo sem langa og keila. Þessar tegundir er þó 

alla jafna hægt að nálgast hjá heildsala, á fiskmörkuðum og hjá netsölum.118 Þróunin 

síðustu árin hefur verið á þá leið að litlir söluaðilar halda sig við hefðbundinn flattan 

saltfisk heilan, í flökum eða bitum, á meðan stærri aðilar á markaði eins og stórmarkaðir 

hafa meira úrval og bjóða upp á saltfisk í smásölupakkningum, ýmist útvatnaðan eða 

frosinn léttsaltaðan.119 

Eftirfarandi myndir gera því skil hvaða framboði neytendur standa frammi fyrir í 

einum stærsta stórmarkaði í Granada á Spáni:120 

 

                                                             
116

Mercamadrid. Pescado.  
117

Seguí, A.E and Alba, I.M. 2011. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets, bls. 
36.  
118

 Úttekt gerð á saltfiskúrvali fimm fisksala í Granada, Zaidín-hverfi og þriggja stórmarkaða í Granada: Carrefour, Lidl, 
Mercadona í mars 2015.  
119

Seguí, A.E and Alba, I.M. 2011. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets, bls. 
31  
120

Myndirnar eru teknar í Carrefour í Granada 18. mars 2015. Þær sýna vel það úrval sem í boði er allt árið. Um páska 
er framboðsmagn aukið og vörunni er ýtt framar en venjulega.  
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Mynd 35. Flattur heill, blautverkaður norskur saltfiskur. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

Mynd 35 sýnir flattan blautverkaðan þorsk sem þarf að útvatna áður en hans er neytt. 

Þessi tiltekna afurð er frá Noregi og er í boði allt árið um kring í einhverju magni, íslensk 

eða norsk, hvort sem er í stórmörkuðum í Granada eða hjá fisksölum þar sem hún er 

mest áberandi. Magn er aukið mikið á páskaföstunni. Þá er saltfisknum stillt sérstaklega 

upp með öðru fiskmeti sem sterk hefð er fyrir að neyta á þessu tímabili.121 Eftirspurn 

eftir þessum saltfiski er mismunandi eftir landshlutum Spánar en hún er mjög vinsæl á 

Suður-Spáni og í Galisíu sem liggur upp við Portúgal.   

 

                                                             
121

Carrefour Granada mynd tekin 18. mars 2015.  
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Mynd 36. Útvatnaður saltfiskhnakki tilbúinn til neyslu. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

Á mynd 36 er blautverkaður saltfiskur sem hefur verið útvatnaður af framleiðanda eða 

millilið122, skorinn í bita og settur í neytendaumbúðir og seldur ófrosinn, tilbúinn til 

neyslu. Stórmarkaðir bjóða helst upp á þessa afurð. Sumir söluaðilar vilja aðgreina þessa 

vöru frá frosinni léttsaltaðri. Ástæðan er sú að sumir telja þessa afurð betri en frosinn 

léttsaltaðan fisk. Þessi afurð hefur verið á spænskum markaði í meira en 30 ár og hefur 

verið vel tekið enda haldast gæði fisksins vel. 123  

                                                             
122

 Getur verið af „útvatnara“ en það er sérstök starfsgrein á Spáni. Til eru samtök „útvatnara“ á Spáni.  
123

Seguí, A.E and Alba, I.M. 2011. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fish Markets, bls. 
31. 
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Mynd 37. Frosinn léttsaltaður þorskur. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

Á mynd 37 er frosinn léttsaltaður þorskur. Salti hefur verið bætt í fiskinn við framleiðslu 

á meðan hann var ferskur. Hann er skorinn í bita, frystur og settur í neytendaumbúðir. 

Hann þarf ekki að útvatna og er því tilbúinn til eldunar eftir að hafa verið afþíddur. Á 

innihaldslýsingu á bakhlið kemur fram að hann sé léttsaltaður eða „al punto de sal“. 

Mynd 38 sýnir einnig frosinn léttsaltaðan fisk í bitum tilbúinn til neyslu. Þessi afurð 

kemur mjög til móts við nútímaheimili þar sem krafa er gerð um fljótlegan undirbúning 

og matseld.  

Saltfiskur er þó aðeins dýrari ef horft er á verð á hvert kg en hafa ber í huga að það 

þarf að kaupa meira magn af frosnum léttsöltuðum fiski því hann losar ríflega af vatni 

við að þiðna. Þegar tekið er tillit til þessa þarf verðmunurinn fyrir neytanda ekki að vera 

ýkja mikill.  
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Mynd 38. Frosinn léttsaltaður þorskur í bitum. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

5.8 Nýting saltfisks á Spáni   

Ef leit er gerð að orðinu „bacalao“ á Netinu koma fyrst og fremst upp hundruð spænskra 

saltfiskuppskrifta. Þó Íslendingar sjálfir veiði og framleiði mikið af saltfiski elda þeir 

jafnvel frekar saltfisk eftir spænskri uppskrift en íslenskri þar sem úrval íslenskra 

uppskrifta er lítið. Allt að því hver einasti bær á Spáni á sinn eigin saltfiskrétt og hvert 

hérað á því margar.  

Nýting á saltfiski á Spáni er þannig að til eru margar tegundir uppskrifta fyrir hráefnið 

hvort sem það er hrátt eða eldað. Uppskriftir fyrir forrétt, salat, aðalrétt, meðlæti, álegg 

og ýmsa smárétti (tapas) svo eitthvað sé nefnt.  Algengt er að eftir páskaföstu, þegar 

helsta saltfisktímabilinu lýkur, „fyllist“ dagblöð og bæklingar af auglýsingum og 

umfjöllunum um saltfisk og hvernig megi nýta afgangana eftir hátíðarnar. Hugmyndir 

eru gefnar að bollum, „croquetum“, kæfum, salatréttum eða öðru. Eftir páska 2015 hóf 

Carrefour, einn stærsti stórmarkaður í Granada, kynningu á vöru sem ættuð er frá 

Málaga og heitir Ajobacalao.124 Mynd 39 sýnir plastumbúðir með því innihaldi sem er 

ljúfeng kæfa unnin úr hökkuðum saltfiski, sólþurrkuðum tómötum og hvítlauki. Þetta er 

                                                             
124

 Carrefour Granada, kynningarstandur vikuna eftir páska 2015.  
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einn af þeim réttum þar sem afgangs-saltfiskur nýtist vel en útvatnaður saltfiskur hefur 

takmarkað geymsluþol. 

 

 

Mynd 39. Saltfiskkæfa - Ajobacalao. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

Mynd 40 er af „croquetum“ sem eru hveitibollur blandaðar ýmsu hráefni. Þær henta vel 

fyrir saltfiskafganga en saltfiskcroquetur eru vinsælar á Spáni og teljast fremur ódýr 

matur. 

 

 

Mynd 40. Saltfiskcroquetur. Heimild: Maheso. 
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Mynd 41 sýnir „Brandada de bacalao“ sem er  vinsæll réttur á Norður-Spáni. Hann er 

upprunninn í Frakklandi og svipar mjög til íslensks plokkfisks. Þetta er ódýr saltfiskréttur, 

blandaður við stappaðar kartöflur og mjólk, og er oft borðaður sem „tapas“ með brauði 

eða í forrétt.  

 

 

Mynd 41. Saltur plokkfiskur. Heimild: Revista Calidalia. 

 

5.9 Úrval annarra sjávarafurða  

Í spænskum stórmörkuðum er mikið úrval af hráefni til matargerðar. Auk framboðs af 

saltfiski í ýmsu formi stendur neytandi frammi fyrir miklu úrvali af öðrum sjávarafurðum 

eins og skelfiski, öðrum hryggleysingjum og ferskum fiski svo eitthvað sé nefnt. Úrvalið 

er reglulega mikið og sjávarafurðum er gert verulega hátt undir höfði. Þær fá mikið rými 

og eru settar fram með ferskleikann í fyrirrúmi. Þrátt fyrir niðursveiflur í efnahagslífi er 

almælt að Spánverjar spari ekki við sig mat og drykk fyrr en í fulla hnefana. Einn 

spænskur viðmælandi, sem rætt var við vegna rannsóknarinnar, sagði að fyrr myndi 

Spánverji minnka við sig húsnæði en að neita sér um sælkeramat.125   

                                                             
125

 Eigandi veitingastaðar sagði þetta, þegar ég spurði hvernig ástandið væri eftir efnahagshrun, en þetta var hans 
tilfinning og átti hann við að menn héldu áfram að fara út á hverfispöbbinn að fá sér sinn „tapas“, þetta má jafnvel 
heimfæra upp á stórmarkaði, en það er ótrúlegt að sjá hvað Spánverjar fylla körfur sínar af fiski og kjöti ef tekið er 
tillit til efnahagsástands (25% atvinnuleysi), hugsanlega hjálpar það að þeir eru nýtnir á afurðir og búa jafnvel margir 
saman (stórfjölskyldan) sem gerir að verkum að innkaup geta verið hagkvæmari en ella.   
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Næstu myndir sýna úrval annarra sjávarafurða en saltfisks sem blasa við neytendum í 

Carrefour126. Þar er bersýnilegt hvaða samkeppni íslenskur fiskur á við að etja.  

 

 

Mynd 42. Úrval skelfisks í Carrefour í Granada. Heimild. Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

                                                             
126

 Carrefour er frönsk verslunarkeðja staðsett mjög víða á Spáni, m.a. í Granada á Suður-Spáni.  
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Mynd 43. Ferskfiskborð í Carrefour Granada. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

Þar sem fiskneysla er mjög mikil á Spáni er það er ekki endilega svo að saltfiskurinn sé í 

beinni samkeppni við frosinn eða ferskan fisk þó áferðin sé einna líkust þeim afurðum. 

Sannarlega stendur neytandi þó frammi fyrir að velja milli þessara afurða og annarra 

m.t.t. áhuga, verðs og efnahagsaðstæðna. Ýmsar tegundir eru í boði af  hvítfiski, bæði 

frosnum og ferskum, og eru þær á mun lægra verði en saltfiskur og frosin léttsöltuð 

þorskflök.  

Myndir 44-46 sýna framboð af frosnum og ferskum fiski í Carrefour í Granada. Verð á 

hvert kíló er 3-6 evrur á meðan verð á íslenskum léttsöltuðum flökum er 9,5-20 evrur 

kílóið og verð á saltfiski 10-16 evrur á kíló.  
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Mynd 44. Panga eldisfiskur frá Víetnam, verð 7,8 evrur á kg. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 
2015. 

 

 

Mynd 45. Lýsingur (Merluza) – líkist ýsu, verð 4,75 evru á kg. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 
2015. 
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Mynd 46. Háfur (Rape) frá Kína, verð 4,6 evrur á kg. Heimild: Mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 

 

 

Mynd 47. Ferskur norskur lax, verð 6,99 evrur á kg og ferskur norskur þorskur, verð 11,99 evrur á kg. 
Heimild: mynd tekin í Carrefour 18. mars 2015. 
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5.10 Harðnandi samkeppni frá kínverskum framleiðendum 

Kínverjar hafa komið sér vel fyrir á fiskmarkaði í Evrópu en þeir hafa notið góðs af 

aukningu á þorskskvóta í Barentshafi síðustu árin. Norðmenn senda mikið til Kína af 

heilfrystum fiski, þorski og ufsa. Þar fer hann í fullvinnslu og er svo sendur aftur til 

Evrópu. Kína hefur síðustu árin verið stór framleiðandi á flökum úr heilfrystum fiski frá 

Evrópu.  

Lág vinnulaun þar í landi hafa verið helsta ástæða þess að Kínverjar hafa fengið sterka 

stöðu á framleiðslumarkaðnum og hafa getað keppt við Evrópu á framboðsmarkaði. 

Kvótaaukning í Barentshafi hefur þó leitt til lækkandi afurðaverðs sem hefur að 

einhverju leyti gert Kínverjum erfitt fyrir í samkeppni við önnur framboðslönd. 

Flutningskostnaður er mikill frá Evrópu til Asíu og auk þess hafa laun farið hækkandi í 

Kína á síðustu árum og samkeppni um vinnuafl aukist. Hin síðari ár hefur 

bandaríkjadollar ekki heldur verið hagstæður gagnvart evru en viðskipti við Asíu eru alla 

jafna gerð í dollurum. Verð á saltfiski hefur mest lækkað um 30% á síðustu árum en 

Kínverjar framleiða frosin léttsöltuð flök inn á Spánarmarkað auk blautverkaðs 

saltfisks.127 Það er eins með Kínverja og aðra ef harðnar í ári. Þá er leitað á önnur mið en 

árið 2014 juku Kínverjar sölu á þorski til Bandaríkjanna en af 20% aukningu á innflutningi 

á þorski til Bandaríkjanna milli ára áttu Kínverjar mest. Innflutningur frá Kína til 

Bandaríkjanna á tvífrystum flökum hefur aukist um 43% milli ára.128   Þrátt fyrir 

verðlækkun á þorskmarkaði jókst innflutningur á þorski frá Kína til landa ESB fyrstu níu 

mánuði ársins 2014 um 25%, eða sem nemur 137.000 tonnum af þorski upp úr sjó.129  

Heilfrystur þorskur og annar botnfiskur frá löndum Evrópu, sem fluttur er til Kína í 

vinnslu og fer aftur á markað í Evrópu, selst á lægra verði en fiskurinn sem Evrópubúar 

sjálfir veiða, vinna og selja inn á sama markað. Svavar Svavarsson hjá HB Granda segir 

þessa samkeppni m.a. vera ástæðuna fyrir því að íslenskur botnfiskur fari í auknum mæli 

inn á ferskan markað.130 Þó er alltaf eitthvert magn fryst fyrir spænskan markað á Íslandi 

til að mæta eftirspurn. Það er gæðamunur á fiski sem hefur verið frystur einu sinni eða 

                                                             
127

 Kvótinn. 16.01.2014. Rússar selja meira af flökum til ESB. 
128

 Kvótinn. 12.08.2014. Kaupa mikið af þorski frá Kína. 
129

 Kvótinn. 05.12.2014. ESB eykur innflutning á þorski. 
130

 Sjávarútvegsráðstefnan 2011. Svavar Svavarsson. Landfrystar afurðir: hvernig geta þær keppt við sjófrystar eða 
tvífrystar afurðir?  
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tvisvar en eins og svo oft fara verð og gæði saman. Þrátt fyrir það er samkeppni milli 

afurðanna.131  

Mynd 48 sýnir skiptingu á botnfiskafurðum til Evrópu eftir framboðslöndum árið 

2012. Vel sést hvað Kína er stór framboðsaðili.  

 

Mynd 48. Framboðslönd botnfiskafurða til Evrópu árið 2012. Heimild: Conxemar. 

 

Mikið af saltfiski, sem Kínverjar framleiða, fer til Spánar, Portúgals og Brasilíu en þeir 

framleiða bæði frosinn léttsaltaðan og blautverkaðan saltfisk og eru því í samkeppni á 

saltfiskmarkaði við Noreg, Ísland og Færeyjar. Norðmenn hafa misst markaðshlutdeild til 

Kínverja bæði inn á spænskan saltfiskmarkað með þorsk og brasilískan saltfiskmarkað 

með ufsa.132  

Myndir 49 og 50 sýna framboð saltfisks frá Kína sem seldur er á Netinu. Saltfiskur (ufsi) 

seldur og framleiddur í Kína, fiskurinn er upprunalega frá Bandaríkjunum en varan er 

afhent tilbúin í Qingdao-höfn í Kína.  

                                                             
131

Viðmælandi 13. Eigandi verslunar í Granada sem aðeins selur frosnar matvörur þ.á m. frosinn fisk frá Íslandi 
(Icelandic) og frá Kína.   
132

Fiskifréttir.is. 16.11.2012. Norskur saltfiskur tapar markaðshlutdeild í Brasilíu. 
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Mynd 49. Blautverkaður saltfiskur í bitum unninn í Kína. Migas de Bacalao Atlántico/Pacifico. Heimild: 
Es.made-in-china.com 

 

 

Mynd 50. Saltfiskbitar (ufsi) seldir á kínverskum vef. Heimild: jsseafoodchina.en.alibaba.com 
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Spænskt sölufyrirtæki, Pasapesca, sem er Íslendingum í greininni vel kunnugt, er 

jafnframt milligönguaðili með frosinn léttsaltaðan fisk frá Kína. Á vef þess fyrirtækis er 

að finna úrval frosins léttsaltaðs fisks frá Kína. Mynd 51 er þaðan.  

 

 

Mynd 51. Léttsöltuð fryst þorskflök frá Kína. Heimild: Pasapesca. 

 

Til samanburðar má sjá mynd af frosnum léttsöltuðum flökum frá Íslandi á sama vef.  

 

Mynd 52. Frosin léttsöltuð flök frá Íslandi. Heimild: Pasapesca. 
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Kína er vaxandi aðili á matvörumarkaði í heiminum og stór fiskframleiðandi. Tilapia og 

Panga eru vinsælar eldisafurðir þaðan og nýtast í mörgum tilfellum sem 

staðkvæmdarvara annars hvítfisks. Gagnrýnt hefur verið að sumar tegundir sem unnar 

eru í Kína séu seldar sem saltaður þorskur þrátt fyrir að vera annar fiskur.  

Saltfiskverslun í Granada, sem seldi aðeins fisk frá Noregi og Íslandi, tók ákvörðun um að 

selja ekki kínverskan saltfisk þar sem hún treysti ekki gæðunum.133 

Í þjóðfélagsumræðu hefur aðeins örlað á fordómum í garð kínverskrar 

matvælaframleiðslu. Þetta kann að vera vegna mála sem upp hafa komið þar sem 

matvælaöryggisstöðlum hefur ekki verið framfylgt. Fyrir stuttu rataði frétt í fjölmiðla um 

að kínversk börn hefðu veikst og dáið vegna eiturefna í þurrmjólk. Mörg áþekk tilfelli 

hafa komist í heimsfjölmiðla síðustu árin og skemmt fyrir ímynd Kína sem 

matvælalands. 134 / 135  Ein þessara frétta fullyrðir að margir þeir sem eru í 

matvælaframleiðslu í Kína mundu ekki leyfa sínum eigin börnum að borða þann mat 

sem þeir framleiða vegna ýmissa aukaefna sem notuð eru til að drýgja framleiðsluna.136 

 

                                                             
133

Viðmælandi 17. Eigandi saltfiskbúðar í Granada. 
134

Mbl.is. 12.09.2008. Þurrmjólk blönduð spilliefni innkölluð í Kína.  
135

Nánar um matvælaskandala sem upp hafa komið í Kína síðustu ár er hægt að lesa á.: 
http://www.scmp.com/topics/china-food-safety?page=1  
136

Hazmeelchingdaofavor.com. Cinco alimentos importados de China que debes evitar.  

http://www.scmp.com/topics/china-food-safety?page=1
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Mynd 53. Fiskborð í matvöruverslun í Kína. Heimild: Spanish People Daily Cn. 

 

„Eitthvað undarlegt að gerast á saltfiskmarkaði - heilsusamlegur saltfiskur eða 

varasamur olíufiskur?“ Svona er fyrirsögn greinar á Netinu sem tengist saltfiski og Kína. 

„Oilfish“ er stórvarasamur fiskur sem hefur verið seldur sem þorskur. Þessi fiskur fæst 

helst í Asíu en er þó víða bannaður þar sem hann veldur höfuðverk og magakrampa ef 

hans er neytt í stórum skömmtum. Þess er krafist af matvælageiranum að hann sé vel 

merktur því hann er hættulega líkur öðrum hvítfiski. Hann er vinsæll í Asíu vegna 

bragðsins og hentar ágætlega í litla matarskammta því áhrifa gætir alla jafna ekki nema í 

stærri skömmtum. Innflutningur á honum er bannaður í Japan og Ítalíu en Kanada, 

Svíþjóð og Danmörk leyfa innflutning en krefjast góðrar merkingar á vörunni.137 

Brýnt er að varast alltaf eftirlíkingar og þekkja vel uppruna vöru. Framleiðendur allir 

verða að vanda til verka.  Ef vara uppfyllir ekki væntingar neytenda skemmir það fyrir 

markaðnum í heild. 

 

 

                                                             
137

Oddicentral.com. These Fish Are So Delicious You’ll Soil Yourself, Literally. 

http://www.odditycentral.com/foods/these-fish-are-so-delicious-youll-soil-yourself-literally.html
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6 Áhrifaþættir eftirspurnar eftir saltfiski á Spáni 

6.1 Verð á saltfiski sem áhrifaþáttur á neyslubreytingar 

Verð vöru er einn þeirra þátta sem hefur mjög mikil áhrif á innkaup neytenda. Við 

verðbreytingu á vöru getur neysla jafnvel til lengri tíma breyst því neytendur aðlaga sig 

að aðstæðum hvers tíma.  

Þar sem íslenskur saltfiskur á Spáni flokkast sem lúxusvara leyfir fólk sér  bara að neyta 

hans endrum og eins og fer það jafnan eftir efnahag hversu oft það er því verð á saltfiski 

er frekar hátt miðað við aðrar matvörur.  

Nú neyta 25% Spánverja saltfisks á tveggja til þriggja vikna fresti. Tafla 4 sýnir að 

neysla á söltuðum sjávarafurðum á Spáni hefur minnkað frá árinu 2005 til 2013 en verð 

hækkaði nokkuð allt til ársins 2008, sama ár og efnahagshrun varð og kaupgeta 

minnkaði. Draga má þá ályktun að tengsl séu á milli þess að dregið hafi úr eftirspurn við 

hækkun á vöruverði en jafnframt hafi haldið áfram að draga úr eftirspurn við versnandi 

efnahagsástand í kjölfar efnahagskreppunnar.138  

6.1.1 Verð sjávarafurða í stórmarkaði á Spáni  

Saltfiskur þótti þar til í lok 20. aldar mjög hagkvæmur kostur fyrir fjölskyldur. Þá var 

fiskur og sér í lagi saltfiskur ódýr vara en nú er þessu öfugt farið og stendur saltfiskur í 

samkeppni við ótal sjávarafurðir. Verð á fiski á Spáni er allt frá 3 evrum á kg, frosinn 

íslenskur saltfiskur kostar frá 10 evrum á kg en saltfiskur frá 11 evrum á kg. Meðfylgjandi 

tafla sýnir verð ýmissa sjávarafurða í Carrefour-stórmarkaði í Granada.139 

 

 

 

 

 

 

                                                             
138

Seguí, A.E. and Alba, I.M. 2011. The Norwegian-Spanish Salted Fish Project. Profiles of the Spanish Fishmarkets, bls. 
7. 
139

Theros, Xavier. Memorias del bacalao.  
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Tafla 3. Fiskverð til neytenda í Carrefour í Granada á Spáni í mars 2015. 

 

Fiskborð ferskt        verð á kg. evrur  

Þorskur Skrei de 
Noruega  Bacalao Gadhus Morhua  

heill fiskur í 
borði  6,5 

Lax frá Noregi 
Salmon 
Noruego Salmo salar  

heill fiskur í 
borði  6,99 

Jakobsfiskur  
Pescadilla 
Volante  

Merlanguis 
merlangus  

heill fiskur í 
borði 5,5 

Langhverfa Rodaballo Scophthalmidae 
heill fiskur í 
borði  11,99 

Lýsingur  Merluza 
Merluccius 
merluccis 

heill fiskur í 
borði 4,9 

Karfi Salmonete  Sebastes marinus  
heill fiskur í 
borði  12,99 

Lax frá Noregi 
Salmon 
Noruego Salmo salar  bitar í fiskborði 9,75 

"Panga" Panga 
Pterogymnus 
laniarius flak 5,5 

Saltfiskur kældur         

Desmigado í poka 
200gr origen Islandia  bacalao Gadhus Morhua  

blautverkaður 
saltfiskur 13,75 

Cocochas í poka 
250gr origen Islandia  bacalao Gadhus Morhua  

blautverkaður 
saltfiskur 19,96 

Tacos origen Islandia  bacalao Gadhus Morhua  
blautverkaður 
saltfiskur   

Desmigado á bakka 
origen Noruega bacalao Gadhus Morhua  

blautverkaður 
saltfiskur 13 

Flattur heill 
salatfiskur frá Noregi  bacalao Gadhus Morhua  flattur  9,8 

Dimar Alaska bacalao Gadhus Morhua    13,75 

Saltfiskur frosinn 
léttsaltaður         

Frosinn léttsaltaður 
Carrefour zona 27  bacalao Gadhus Morhua  bitar í plasti  13,75 

Frosinn léttsaltaður 
Carrefour zona 27  bacalao Gadhus Morhua  hnakkastykki 16,467 

Frosinn fiskur ósaltur         

"Panga" Panga sin piel 
Pterogymnus 
laniarius roðlaus flök  7,83 

Háfur  Rape  Squatina squatina  roðlaus flök  4,6 

Háfur  Rape  Squatina squatina  heilt sporðstykki  4,6 

Lýsingur  Merluza 
Merluccius 
merluccis heilt sporðstykki  4,75 

Sólflúra  Lenguado Solea vulgaris  roðlaus flök  10,75 
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Verð á matvöru hefur áhrif á val neytenda en eftirspurnin fer þó líka eftir tekjum 

heimilis. Tekjur margra spænskra heimila lækkuðu í efnahagshruni 2008. Tafla 4 sýnir 

þróun neyslu spænskra heimila á söltuðum sjávarafurðum á árunum 2005-2012. 

Tafla 4. Neysla spænskra heimila á söltuðum sjávarafurðum. Heimild: Seguí, Alba Espinosa and 
Hernández, José Luis Sanches.  

 

 

Neysla á söltuðum sjávarafurðum hefur minnkað frá árinu 2005 og augljóslega dró úr 

milli áranna 2008 til 2009. Skýringin á því getur verið að frá þeim tíma fór efnahagur 

Spánverja mjög versnandi vegna efnahagskreppu sem varð á árinu 2008. Þó taflan sýni 

þróun neyslu á fleiri söltum sjávarafurðum en þorski, svo sem túnfiski í saltlegi og 

ansjósum, þá má ætla að þróunin sé í svipaða átt ef aðeins væri skoðuð neysla á saltfiski 

á Spáni yfir sama tímabil.140  

Dregið getur úr neyslu af ýmsum ástæðum. Ein þeirra getur verið sú að á Spáni eins 

og víða annars staðar hefur verið varað við neyslu saltaðra afurða og hafa margir tekið 

mark á þeim áróðri og neytt saltaðra afurða mun sjaldnar. Jafnframt varð upp úr 2005 

mikil kvótaskerðing á þorski og verð hækkaði sem hefur jafnan áhrif á neyslu.  

Ef taflan er skoðuð sést  fylgni milli neyslu í kg og verði í evrum. Verð hækkar en 

magn sem neytt er minnkar sem kemur heim og saman við kenningar í hagfræði um 

                                                             
140Seguí, Ana Espinosa and Hernández, José Luis Sanches. 2013. El Mercado Espanol del Bacala en salazón, bls. 447.   
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áhrif verðhækkunar á neyslu141 miðað við að aðrar breytur haldist óbreyttar. Um leið og 

kaupmáttur minnkar minnkar eftirspurn eftir sumum vörum en þá eykst jafnvel 

eftirspurn eftir staðkvæmdarvörum. 

Mynd 51 sýnir verðlækkun á saltfiski fram til 2008 en svo aftur verðlækkun eftir það 

sem m.a. kom til vegna aukins þorskframboðs á markaði og sölutregðu eftir 

efnahagshrun. Verðlækkunin upp úr 2009 skilaði sér ekki strax í söluaukningu á 

þorskafurðum því verð lækkaði ekki strax til neytenda. 

 

 

Mynd 54. Meðalverð á saltfiski á Mercabarna matarmarkaði í Barcelona evrur á kg. Heimild: 
Mercabarna. 

 

Efnahagshrunið á Spáni árið 2008 hafði áhrif á neyslu. Síðan hafa Spánverjar eytt sem 

nemur 2% minna í mat milli ára.142 Samkvæmt hagtölum neyttu Spánverjar minna af 

brauði og fiski en neysla á kjúklingi og pasta jókst. Sem dæmi má taka að neysla heimila 

á sjávarafurðum minnkaði um 7,1% í virði og 6,6% í magni milli áranna 2010 og 2011. Á 

sama tíma jókst neysla á kjúklingi um 4,9%.143   

                                                             
141Saltfisk má flokka sem lúxuvöru, hann er dýr miðað við aðrar matvörur, hann er ekki nauðsynjavara en oft er hægt 

að finna staðkvæmdarvöru s.s. annan fisk.  
142

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Boletín Mensual de Estadística Boletín. 
143

Levante-emv.com. Los españoles comen menos pan y pescado y más pollo y pastas para reducir el gasto en comida 
un 2,3%.  
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6.2. Tekjur Spánverja sem áhrifaþáttur á neyslubreytingar  

 

 

Mynd 55. Árlegar meðaltekjur Spánverja eftir svæðum. Heimild: Abc.es 

 

Tekjur eru einn þáttur sem hefur áhrif á neyslu. Stéttaskipting á Spáni er mikil. 

Dökkgræn svæði á mynd 55 frá 2013 sýna hvar tekjuhæstu heimilin eru en ljósgræn þau 

tekjulægstu. Svæðin suður á Spáni eru tekjulægst en því norðar sem farið er minnkar 

atvinnuleysi. Þar sem tekjur eru hæstar fara þær nokkuð yfir 26.000 evrur árlega á 

heimili eða 3,7 milljónir króna.144 Á fátækustu svæðunum í suðri eru heimili að meðaltali 

með 1.340 evrur á mánuði sem eru um 193 þús. ísk eða 16.080 evrur á ári.  Þess má 

geta að atvinnuleysisbætur árið 2015 voru 757 evrur á mánuði145 eða 112 þús. ísk.146  

Á Suður-Spáni, þar sem atvinnuleysi er mikið, er jafnframt mikill 

ferðamannastraumur. Dæmi eru um að Spánverjar vinni svarta vinnu í túristabransanum 

                                                             
144

Mbl.is 10. september 2015. Myntbreyta.  
145

Datosmacro.com. Salario Minimo.  
146

Mbl.is 15. júlí 2015. Myntbreyta.  
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hálft árið eða yfir mesta ferðamannatímann sem er apríl til október en þiggja svo 

atvinnuleysisbætur allt árið. Það má í raun reikna með að á þessu svæði sé 10% minna 

atvinnuleysi en tölur segja til um.147  

Meðallaun á Spáni árið 2015 eru 26.162 evrur á ári eða 2.180 evrur á mánuði.148 

Meðallaun hafa hækkað eitthvað síðustu árin. Eftir hrun jókst atvinnuleysi og mjög 

margir, sem héldu vinnu, tóku á sig launaskerðingu. 

Mynd 56 sýnir þróun meðallauna á Spáni síðustu árin. Þrátt fyrir að meðallaun fari 

hækkandi hefur verið þar verðbólga, mikið atvinnuleysi og kaupmáttarrýrnun.  

 

 

Mynd 56. Þróun meðallauna á Spáni 2001-2014. Heimild: Datosmacro.com 

 

Breyttar tekjur hafa eins og að líkum lætur áhrif á kauphegðun. Í Evrópu hefur í kjölfar 

efnahagshruns verið mikið rætt um áhrif efnahagskreppu á neyslu og lífskjör. Lækkun 

launa og atvinnumissir hefur iðulega lífsstílsbreytingar í för með sér. Í kreppu er reglan 

oft sú að fólk leitar í ódýrara fæði sem iðulega er næringarsnauðara.149  

                                                             
147

 Spánverjar sem rætt var við vegna ritgerðarinnar voru allir á þessari skoðun.  
148

Datosmacro.com. España-Salario Medio.  
149

Viðmælandi 7. Barnalæknir á Íslandi. Skv. samtali um mataræði barna eftir efnahagshrun. Mikill fréttaflutningur var 
um málið í kjölfar efnahagshruns á Íslandi og erlendis og talað um að passa yrði að krakkar fengju næringarríkan mat í 
skólum því á mörgum heimilum væru börn vannærð. 
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Í efnahagshruni sem varð á Spáni seinni hluta 2008 dróst almenn verslun spænskra 

heimila saman um 9% eða allt til miðs árs 2009 þegar markaður virtist taka við sér og 

verslun jókst hægt og bítandi aftur.150   

Það er eðlilegt að um leið og efnahagsörðugleikar skella á dragi fólk úr almennri 

neyslu. Verðvitund fólks eykst. Neytendur verða duglegri við að leita tilboða og verslun 

með „merkjalausa“ vöru eykst. Neytendur fara gjarnan út fyrir rammann sem þeir eru 

vanir í leit að ódýrari vöru, fara jafnvel ótroðnar slóðir og leita á Netinu eða fara í aðra 

stórmarkaði en þeir eru vanir.151   

6.2.1 Atvinnuleysi  

Á Spáni búa rétt rúmlega 46 milljónir manna152 á rúmlega 18 milljónum heimila.153 Að 

meðaltali var atvinnuleysi þar í landi 23,78% fyrri hluta árs 2015. Fjórðungur 

atvinnulausra hafa verið án vinnu síðustu þrjú árin. 1,7 milljónir heimila á Spáni eru 

tekjulaus og eru 22% Spánverja við fátæktarmörk. Vinnandi Spánverjar eru 17 milljónir. 

Meðallaun á Spáni eru um 2.100 evrur154 á mánuði, þó ná 34% útivinnandi varla hærra 

en 645155  evrur í mánaðarlaun, sem er undir lágmarkslaunum, en þau eru 757 

evrur.156/157  

Árið 2007 óx fjöldi atvinnulausra hratt eins og mynd 49 sýnir eða frá 8,3% upp í 

26,03% árið 2013. 158  Allra síðustu ár virðist atvinnuleysi minnka svolítið. Margir 

Spánverjar eru þó enn uggandi og vonlitlir og segja að tölur um atvinnuleysi segi ekki 

alltaf alla söguna. Spánverji, sem rætt var við vegna rannsóknarinnar, vinnur tvo tíma á 

dag og fær ekki meiri vinnu vegna ástandsins á vinnumarkaði, er ekki skráður kerfislega 

sem atvinnulaus þó hann sé í virkri atvinnuleit.159 Annað dæmi um erfiðleika á markaði 

                                                             
150

Señán, Gaspar Brändle. 2010. El consumo en tiempos de crisis: Una aproximación sociológica a la distribución del 
gasto en España. 
151

Señán, Gaspar Brändle. 2010. El consumo en tiempos de crisis: Una aproximación sociológica a la distribución del 
gasto en España. 
152

Datosmacro.com. España–Población. 
153

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta continua de Hogares, bls. 1.  
154

Datosmacro.com. España-Salario Medio. 
155

Í Granada á Spáni jafngildir sú upphæð eins mánaðar húsaleigu á 3ja herb. íbúð með hita og rafmagni.  
156

Datosmacro.com. SMI de España.  
157

Seðlabanki Íslands. Opinber gengisskráning. Jafngildir 95.000 isk miðað við miðgengi þ. 29. maí 2015 1 evra = 147 
isk  
158

Wikipedia. Desempleo en España. 
159

Viðmælandi 8. Fær aðeins vinnu 2 tíma á dag sem sundlaugarvörður, hann vill vinna meira en vegna atvinnuleysis á 
Spáni er það erfitt. Var árin fyrir efnahagshrun þar í landi 2008 með eigin rekstur sem gekk vel, lifði nokkuð hátt með 
góðar tekjur. Átti m.a. nokkrar íbúðir, missti allar nema tvær þeirra í hruninu, á fjölskyldu og hefur verið að borða upp 
aðra íbúðina síðan í hruni. Núna sér hann fram á að eiga aðeins eina íbúð til að búa í og er virkur í atvinnuleit en segir 
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og hvernig atvinnurekendur nýta sér atvinnuleysi er að algengt er að fólk sé ráðið í vinnu 

8-12 tíma en fái aðeins greitt sem nemur 60% launa. Ef viðkomandi sættir sig ekki við 

þetta fær hann skilaboð um að nóg sé af starfsfólki úti á markaðnum sem vill vinna upp 

á þessi býti.160 

 

    Þróun atvinnuleysis á Spáni 1990-2015 

 

Mynd 57. Þróun atvinnuleysis á Spáni 1990-2014. Heimild: Wikipedia. Desempleo en España. 

 

Mynd 57 sýnir atvinnuleysi á Spáni árið 2015 en þá var það 22,37%. Það er á niðurleið 

síðan 2012 en þá var ákveðnum toppi náð. 2015 var atvinnuleysi nálægt því sem það var 

1996. Atvinnuleysistölur á Spáni sveiflast nokkuð milli mánaða, lægstar eru tölurnar yfir 

helsta ferðamannatímann á Spáni sem hefst með vorinu og stendur fram á haust.161  

Mynd 58 sýnir hve sláandi hátt atvinnleysi er hjá ungum Spánverjum (-25) en hjá 

þeim aldurshópi er um 50% atvinnuleysi. Þetta er m.a. ástæða fyrir að Spánverjar búa 

lengi í foreldrahúsum. Spænsk ungmenni hafa oftar en einu sinni fengið hvatningu frá 

nýkrýndum spænskum kóngi „Felipe VI“ að fara úr landi til að læra eða vinna sökum 

hinnar „hörðu kreppu“ í heimalandinu til að koma svo heim með reynslu og þekkingu 

annars staðar frá.162/163 Hugmyndin er góð og hvatningin hin besta því eldri Spánverjar, 

                                                                                                                                                                                     
mikla andlega streitu fylgja því að fá neitun aftur og aftur. Hann er orðinn úrræðalaus og andlega búinn á því. Hann er 
á þeim aldri að tækifæri til vinnu eru lítil en hann er 58 ára.  
160

Viðmælandi 9 segir vin sinn vinna í stórversluninni El Corte Inglés í Granada 12 tíma á dag en aðeins fá greitt fyrir 8 
tíma. Viðmælandi 8 segir vinkonu sína vinna á skrifstofu 8 tíma á dag en aðeins fá greitt fyrir 6 tíma í apríl 2015. Þessi 
viðmælandi fær aðeins vinnu 2 tíma á dag en vill vinna meira. 
161

Gómez, Manuel V. El turismo consolida la mejor laboral. 
162

El Comercio. 2015. El Rey anima a los jóvenes a estudiar en el extranjero y les pide que sigan adelante.  
163

Yometiroalmonte.es. 2015. Rey anima a los jóvenes a marcharse a estudiar y trabajar fuera de España. 
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sem þegar hafa fundið sér vinnu á Spáni, treysta sér ekki til að fara út að freista 

gæfunnar tímabundið af ótta við fá ekki starf aftur þegar þeir snúa til baka.164 Eldra 

atvinnulaust fólk treystir sér jafnvel ekki til að fara utan í atvinnuleit. Það er oft búið að 

stofna fjölskyldu og finnst tilhugsunin að annað hvort yfirgefa fjölskylduna vegna vinnu 

annars staðar eða taka börn og maka með í slíkt „ævintýri“ yfirþyrmandi.165  

Atvinnuleysisbætur eru um 450 evrur á mánuði. Um þessar mundir er algengt að 

báðir foreldrar séu atvinnulausir. Fjölskyldur leysa stundum tekjuleysi eða erfiðar 

aðstæður með því að stórfjölskyldan flytur saman. Stundum er öll fjölskyldan á 

atvinnuleysisbótum. Algengt er að spænskar fjöskyldur, sem þannig er ástatt um, sæki 

fjárhags- og mataraðstoð til kirkjunnar eða annarra trúfélaga. Spánverjar eru trú- og 

kirkjuræknir og finnst sjálfsagt mál að þiggja þessa aðstoð. Þessi menning erfist jafnvel 

milli kynslóða.166 Hér er ekki hægt að alhæfa að þetta gildi um alla sem eru í slæmri 

fjárhagslegri stöðu. Alltaf veigra  einhverjir sér við þessu og þrátt fyrir að Spánverjar séu 

taldir mjög trúaðir breytist það með tímanum og mun færri sækja messur en áður.167 

                                                             
164

Viðmælandi 10. Útivinnandi spænsk móðir (45+). Haft eftir henni að hún myndi sannarlega vilja flytja til útlanda 
einhvern tíma og gefa sér og börnum tækifæri á að kynnast annarri menningu og tungumáli en þar sem hún er í vinnu 
myndi hún ekki þora að segja upp af ótta við að koma aftur og fá ekki vinnu.  
165

Viðmælandi 11. Samtal við spænskan mann (50+) sem hefur verið atvinnulaus frá 2008. Hann veit af vinnu í 

Þýskalandi en þar sem hann er með konu og tvo stráka á skólaaldri í Granada þá er hann ragur við að fara. Vill ekki 

slíta sig frá þeim en ekki heldur taka strákana úr skóla á Spáni. Þetta er algengt viðhorf en nokkrir í svipaðri stöðu, sem 

rætt hefur verið við vegna þessa verkefnis, hafa þetta viðhorf.   
166

Viðmælandi 12. Íbúi í Granada (kona 40+).  Eiginmaður hennar er í hlutastarfi, fær ekki meira en 4 tíma vinnu á dag. 

Á íbúð frá því í góðæri og sumarhús við strönd en nú er sjóður að verða uppurinn og íhugar fjölskyldan að flytja í 

minna og ódýrara húsnæði eða selja sumarhúsið.  
167

Viðmælandi 12. Íbúi í Granada (kona 40+).  Spænsk í báðar ættir en mætir aldrei í messu og lætur ekki ferma börnin 

sín.  
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Mynd 58. Atvinnuleysi á Spáni 2014 eftir aldri og kyni. Heimild: Datosmacro.com. Desempleo de 
España. 
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7 Helstu atriði og niðurstöður úr viðtölum 

Við gerð rannsóknarinnar var rætt af handahófi við íbúa í Granada á Spáni haust 2014 og 

vor 2015. Íbúar sem rætt var við borða flestir saltfisk reglulega og þekktu allir vel saltfisk 

frá Íslandi og Noregi og var tilgangurinn með viðtölunum að fá upplýsingar frá þeim um 

viðhorf þeirra og neyslumynstur á saltfiski. Viðmælendur voru merktir í stafrófsröð A-J 

til að rugla ekki saman við aðra viðmælendur ritgerðarinnar sem aðgreindir eru í 

númeraröð. 

Tafla 5. Handahófsvaldir viðmælendur í Granada á Spáni haust 2014 og vor 2015. Heimild: 
Viðmælendur í Granada. 

  

Viðmælandi og aldur  Dagsetning  

A. Mæðgur fyrir utan stórmarkað (55/75) 22. desember 2014 

B. Leigubílsstjóri í Granada (43) 14. október 2014 

C. Fótboltamamma (45) 10. nóvember 2014 

D. Viðskiptavinur á kaffihúsi, fyrrum kokkur (63) 14. janúar 2015  

E. Mamman við sundlaugina (41) 22. júni 2015  

F. Erasmusstúdent (26) 27. ágúst 2015  

G. Hjón við saltfiskkæli í stórmarkaði (69/73) 28. mars 2015 

H. Hjón við calle Muladies Granada 11. nóvember 2014 

I. Fisksali í Granada 11. apríl 2015  

J. Viðskiptavinur hjá fisksala í Granada (75) 11. apríl 2015 

 

Flestir viðmælendur höfðu tekið eftir neyslubreytingu á saltfiski á Spáni síðustu árin eða 

miðað við þegar þeir voru ungir. Þeir voru sammála um að breytingin væri að saltfiskur 

væri nú borðaður sjaldnar en áður og að frosinn léttsaltaður fiskur væri í einhverjum 

mæli borðaður á kostnað hefðbundins blautverkaðs saltfisks. Nokkrir viðmælendur 

borðuðu sjálfir frosinn léttsaltaðan fisk frekar en hinn. Aðrir héldu í hefðina og 

matreiddu heldur saltfisk sem ýmist var keyptur útvatnaður eða óútvatnaður.  

Viðmælandi D, fyrrverandi kokkur, hafði fyrir því að elda saltfisk sem hann útvatnaði 

sjálfur. Hann heldur enn í hefðina að borða fisk á páskaföstunni. Hann sjálfur hafði litla 

trú á saltfiskneyslu ungu kynslóðarinnar og sagði að hún væri bara í „fast food“ eins og 

hann orðaði það og vísaði í pizzu- og hamborgaraneyslu hennar. Hann hefur sennilega 
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eitthvað til síns máls þó þetta sé ekki algilt því viðmælandi F, 26 ára gamall námsmaður, 

sagði að uppáhaldsmaturinn sinn væri saltfiskur sem hann borðaði um það bil þrisvar í 

mánuði. Pabbi hans er útivinnandi en mamma hans er húsmóðir og leggur upp úr því að 

elda góðan mat. Á þeirra heimili útvatnar mamman saltfiskinn sjálf og eldar.  

Viðmælandi J, eldri maður sem var að kaupa saltfisk hjá fisksala sem aðeins selur 

hefðbundinn blautverkaðan saltfisk og saltmeti í krukku, lagði upp úr því að fá þannig 

afurð frekar því bragðið væri mun sterkara og betra að hans mati. Viðmælandi I, sjálfur 

fisksalinn, var sammála honum og sagði það væri ekki hægt að líkja þessari afurð saman 

við frosinn léttsaltaðan fisk.  

Viðmælandi E, mamma við sundlaug, býr á heimili þar sem bæði hjónin eru 

útivinnandi með tvö börn. Hún sagðist borða saltfisk um það bil 2-3 í mánuði og kaupir 

aðeins hefðbundinn blautverkaðan saltfisk, ýmist útvatnaðan eða útvatnar hann sjálf. 

Hún er mjög hrifin af saltfiski og borðaði mikið af honum í æsku. Sjálf leggur hún upp úr 

góðu hráefni í matargerð.  Hún segist aldrei kaupa frosinn léttsaltaðan fisk. Hún keypti 

hann einu sinni og varð fyrir vonbrigðum með hve mikið vatn rann úr honum við þiðnun.  

Viðmælendur H, voru óheppin en þau hjónin ætlaðu að gera vel við sig ein jólin fyrir 

nokkrum árum og keyptu blautverkaðan stóran flattan saltfisk á Netinu. Stykkið sem þau 

fengu kom frá Norður-Spáni, það var ekki gott og hafa  þau ekki keypt saltfisk síðan. Það 

skiptir líka máli segja þau að þau eru bæði atvinnulaus og hafa fyrir tveimur börnum að 

sjá og kaupa því ekki oft fisk. Þau borða helst grænmetisrétti, brauð, baunir og egg. Það 

er ódýrast en konan lagði jafnframt áherslu á að það væri líka hollt en þar sem hún er 

ekki útivinnandi leggur hún áherslu á að gera góðan næringarríkan mat úr sem ódýrustu 

hráefni fyrir sig og fjölskylduna.  

Nokkrir viðmælenda kusu frosinn léttsaltaðan fisk fram yfir hefðbundinn 

blautverkaðan saltfisk. Viðmælendur A, mæðgur sem voru fyrir utan stórmarkað rétt 

fyrir jólin að kaupa hátíðarmatinn, höfðu í pokanum sínum öskju frá Icelandic168 með 

frosnum léttsöltuðum þorskflökum. Báðar voru hættar að kaupa hefðbundinn 

blautverkaðan saltfisk og keyptu nær eingöngu frosinn léttsaltaðan fisk sökum þess hve 

auðveldur hann var í undirbúningi. Flökin kostuðu 11 evrur kg. Sögðust þær aðeins 

kaupa flökin til hátíðabrigða en annars keyptu þær ódýrari saltfisk. Ódýrari saltfisk er 
                                                             
168

 Íslenskt vörumerki sem selur mikið af fiskmeti á Suður-Spáni, sérstaklega þekkt fyrir frosinn léttsaltaðan þorsk. 
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hægt að fá frá öðrum framleiðendum, jafnvel frá öðrum löndum og í annarri pakkningu, 

á allt niður í 5 evrur kg, eins unninn nema tvífrystan.169  

Viðmælendur G, hjón sem stóðu við fiskkæli í stórmarkaði í Granada rétt fyrir páska, 

voru að gera upp við sig hvort þau ættu að kaupa frosinn léttsaltaðan þorsk eða 

hefðbundinn blautverkaðan þorsk í flökum eða heilan. Þau sögðust kaupa reglulega 

báðar afurðirnar og höfðu skoðun á báðum. Að þeirra mati er sá hefðbundni að vissu 

leyti bragðsterkari og betri en það er líka kúnst að útvatna hann til að ná fram rétta 

bragðinu og áferðinni. Frosinn léttsaltaður er þægilegri í meðförum, þá þarf bara að 

gera ráð fyrir nægjanlegu magni því úr honum vellur vatn við afþíðingu. Þar sem þau 

voru að velja sér stykki fyrir hátíðarnar einblíndu þau sérstaklega á hnakkastykkin í 

frystinum en þau þykja besti bitinn, eru þykkust og dýrust.    

Viðmælandi C, útivinnandi móðir, eldaði aldrei saltfisk sjálf. Hún fékk hann stöku  

sinnum hjá mömmu sinni eða systur, sérstaklega á hátíðisdögum eins og um jól og 

páska. Hún sagði þær helst kaupa blautverkaðan flattan saltfisk frá Norður-Spáni í 

gegnum veraldarvefinn.  

Viðmælandi B var sá eini sem borðaði nær aldrei saltfisk, leigubílstjóri í Granada. 

Hann bjó einn og eldaði nánast aldrei mat, þess í stað var tapasmenning i Granada stór 

hluti af hans matarmenningu. Tapasmenning er mjög sterk í Granada og með hverjum 

drykk á börum og kaffihúsum fylgir einn lítill réttur eins og brauð með svínakjöti eða 

skinku, kjöt með kartöflum og sósu eða fiskur blandaður majonesi og kartöflum svo 

eitthvað sé nefnt. Hann fékk sér jafnan 2-3 drykki og lét réttina sem fylgdu með nægja 

sér. Saltfiskur er ekki mikið notaður í tapasrétti í Granada því hann er dýr en slíkir réttir 

eru iðulega matbúnir úr ódýru hráefni eins og svína- og kjúklingakjöti, kartöflum og 

brauði. Þar sem saltfiskur er notaður í tapas er hann iðulega stappaður í 

„croquetasbollur“170 eða stappaður með kartöflum á brauði líkt og plokkfiskur. 

 

  

 

                                                             
169

 Frosin léttsöltuð roðlaus flök frá Kína eru jafnan á 6,5 evrur kg. Þau eru tvífryst sem kemur niður á gæðum, meira 
vatn og jafnvel meira los.  
170

 Croquetas: raspaðar hveitibollur blandaðar ýmsu hráefni.  
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8 Neyslukönnun á veraldarvefnum 

Við gerð verkefnisins var send út könnun á veraldarvefnum um neyslu á saltfiski. 

Könnunin var gerð frá 6. til 24. ágúst 2015. Spurningarnar sem voru 27 talsins snerust 

mestmegnis um að fá svör við neysluhegðun svarenda á hefðbundnum blautverkuðum 

saltfiski annars vegar og frosnum léttsöltuðum hins vegar. Spurningalisti var fyrst sendur 

á 15 mæður171 drengja í 5. flokki drengja í fótboltaliði Zaidín í Granada á Spáni í gegnum 

Whatsapp samskiptaforrit.  Tíu þeirra svöruðu en alls bárust 24 svör við 

spurningarlistanum. Auk þess að vera sendur á mæðurnar var hann sendur á nokkra 

aðra Spánverja 172  í gegnum Facebook samskiptaforrit sem allir  settu 

spurningakönnunina á vegginn hjá sér og báðu vini sína að svara könnuninni um neyslu 

sína á saltfiski.   

Í spurningakönnunni var reynt að fá sem skýrasta mynd af neyslu Spánverja á saltfiski 

fyrr og nú. Hvort hefð þeirra væri að borða frekar frosinn léttsaltaðan fisk eða 

blautverkaðan saltfisk. Og hvort breyting hefði orðið á neyslu þeirra á saltfiski í gegnum 

tíðina og hvort hana mætti þá rekja til breytingar á efnahag. Eins var reynt að fá fram 

skoðun fólks á íslenskum blautverkuðum saltfiski, frosnum léttsöltuðum fiski og 

kínverskum frosnum léttsöltuðum fiski og sjá með því hvar þessar afurðir standa í 

samanburði hver við aðra.  

Fjöldi svara var í heildina 24 manns en könnunin var aðeins opin í þrjár vikur. 

Könnunin er ekki eins marktæk eins og ef um stærra úrtak væri að ræða en gefur þó 

svipaðar niðurstöður og aðrar rannsóknir hafa sýnt. En nokkrar skýrslur hafa verið 

gerðar um saltfiskmarkað á Spáni síðustu árin. Svör könnunarinnar eru heldur ekki langt 

frá því sem kom fram í viðtölum við íbúa í Granada um saltfiskneyslu sína.  Kostir við að 

hafa könnunina opna á veraldarvefnum er að þægilegt er að nálgast ákveðinn markhóp. 

Galli getur þó verið að hópurinn sem könnunin er send er ekki handahófskenndur.  

Í könnuninni voru konur 91,3% svarenda eða 21 á móti tveimur körlum. Einn 

svarenda sleppti fyrstu spurningunni um kyn.  

 

                                                             
171

 Fótboltamömmur voru á aldursbilinu 35-50 ára en þær eru mæður stráka á aldursbilinu 10-12 ára.  
172

 Spánverjarnir sem settu könnunina á vegginn sinn voru á dreifðum aldri eða frá 20 ára til 78 ára og bjuggu í 
Barcelona, Granada og Málaga.  
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Spurning 1.  

 

Mynd 59. Spurning 1 í könnun. Kyn.  

 

Spurning 2 snerist um aldur en flestir sem svöruðu eru á aldrinum 30-50 ára eða 50% 

svarenda, 37,5% svarenda eru yngri en 30 ára en aðrir eldri en fimmtugir. Flestir 

svarenda eru eldri en 30 ára.  

Spurning 2.  

 

Mynd 60. Spurning 2 í könnun. Aldur. 

 

Þriðja spurning snerist um heimilisstærð. Hjá flestum svarendum eru fjórir í heimili eða 

hjá 50% svarenda. Hjá 25% svarenda búa tveir og þrír á heimili 12,5% svarenda.    
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Spurning 3.  

 

Mynd 61. Spurning 3 í könnun. Hvað eru margir í heimili? 

 

Fjórða spurning snerist um heildarlaun heimila  (nettó).173 Laun flestra svarenda eru milli 

1.000 evrur og 3.000 evrur á mánuði sem nemur ísk 144.000-434.000.174 20% heimila 

eru með laun yfir 3.000 evrur (ísk 434.000) á mánuði. 

Spurning 4. 

 

Mynd 62. Spurning 4 í könnun. Mánaðarlaun heimilis (nettó) evrur.  

 

Fimmta spurning snerist um hvort laun heimilis hefðu breyst frá árinu 2008 þegar 

efnahagskreppan reið yfir Spán, Evrópu og víðar. Flestir eða tæp 60% svara því til að 

laun hafi lækkað frá þeim tíma. Hjá 12.5% hafa þau hækkað. Tæp 30% svara hvorki né.  

 

 

 

                                                             
173

Hefð á Spáni er fyrir því að svara í nettó launum ef Spánverji er spurður.  
174

Mbl.is. Myntbreyta.  
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Spurning 5.  

Hafa laun heimilisins breyst frá árinu 2008, árið sem efnahagskreppa hófst? 

 

Mynd 63. Spurning 5 í könnun. Hafa laun heimilisins breyst frá árinu 2008, árið sem efnahagskreppa 
hófst.  

 

Í spurningu sex var spurt um hvar á Spáni viðkomandi hefði alist upp, á Norður-, Suður-, 

Austur- eða Vestur-Spáni. Flestir sem svöruðu eru frá Suður-Spáni, eða 62,5%, en þar 

var rannsóknin gerð, n.t.t. í Granada, og þaðan voru spurningarnar sendar.  

Spurning 6. 

 

Mynd 64. Spurning 6 í könnun. Hvar á Spáni ólstu upp? 

 

Í sjöundu spurningu var spurt á hvaða svæði viðkomandi byggi núna, með sömu 

valmöguleikum og í fyrri spurningu. Svarið er svipað en flestir svarenda búa á Suður-

Spáni, eða 62,5%.  
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Spurning 7.  

 

Mynd 65. Spurning 7 í könnun. Hvar á Spáni býrðu? 

 

Næstu spurningar snerust um saltfiskneyslu viðkomandi. Fyrst var spurt hvort 

viðkomandi þekkti saltfisk og því svöruðu allir játandi eða 24 talsins. Í spurningunum er 

alls ekki alltaf gerður greinarmunur á hefðbundnum blautverkuðum saltfiski eða 

frosnum léttsöltuðum, þá er spurningin almennt um saltfisk. Huglægt getur þó verið 

hvernig svarandi túlkar hvort „bacalao salado“  eða saltur þorskur sé hefðbundinn 

blautverkaður eða hvort hann telji frosinn léttsaltaðan fisk þar með.  

Spurning 8. 

 

Mynd 66. Spurning 8 í könnun. Þekkirðu saltfisk? 

 

Í spurningu 9 var spurt hvort viðkomandi myndi hversu oft í mánuði hann borðaði 

saltfisk þegar hann var yngri. Hér kemur nokkuð á óvart að 25% segjast ekki hafa borðað 

saltfisk. Ástæðan getur verið að hér vantaði valmöguleikann „veit ekki“ þannig að 

eitthvert hlutfall af þessum 25% hefði hugsanlega valið það svar. 50% segjast hafa 
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borðað hann 1-2 í mánuði, 16,7% 2-3 í mánuði og afgangurinn eða 8,4%, oftar en 4 

sinnum.  

Spurning 9. 

 

Mynd 67. Spurning 9 í könnun. Sem lítil/l, manstu hversu oft í mánuði þú borðaðir saltfisk? 

 

Í spurningu 10 sem er áþekk þeirri 9. var spurt hversu oft viðkomandi borðaði saltfisk nú 

til dags. Þar var niðurstaðan svipuð og í fyrri spurningu. Gera má ráð fyrir að öll svörin 

hér séu marktæk því þarna er ekki treyst á minni viðkomandi eins og í fyrri spurningu. 

16,7% segjast aldrei borða saltfisk, 66% segjast neyta hans 1-2 í mánuði og 16,7% neyta 

hans 2-3 í mánuði. Enginn svarenda borðar hann oftar en þrisvar í mánuði nú til dags en 

hafa þó gert það á yngri árum miðað við svör við fyrri spurningu. Þetta virðist stemma 

við útkomu í afleiddri rannsókn þessa verkefnis sem sýnir að saltfiskútflutningur frá 

Íslandi til Spánar hefur dregist saman síðustu 30 árin sem jafnframt gæti gefið til kynna 

að saltfiskneysla á Spáni yfir höfuð hafi dregist eitthvað saman.  

Spurning 10. 

 

Mynd 68. Spurning 10 í könnun. Hversu oft í mánuði borðarðu saltfisk nú til dags?  
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Næstu spurningar, 11 og 12, sneru að þeirri hefð Spánverja að borða á veitingastöðum. 

Veitingahúsin eru stór markaður fyrir íslenskan saltfisk. Það þótti því ástæða til að vita 

hvort Spánverjar borði saltfisk fremur þar en heima og jafnvel hvort það hafi breyst frá 

því þeir voru litlir. Það þótti ekki aðeins forvitnilegt fyrir þær sakir að 

veitingahúsamarkaður á Spáni er mikilvægur fyrir íslenskan saltfisk heldur þótti líka 

áhugavert að átta sig á hvort neyslumynstrið hefði breyst í tímans rás. Niðurstaðan var 

sú að þrátt fyrir þessa sterku hefð Spánverja að borða úti þá voru 58,3% sem borðuðu 

saltfisk heima hjá sér en aðeins 16,7 á veitingastöðum, 12,5% gerðu hvort tveggja en 

önnur 12,5% svöruðu hvorki né.  

Spurning 11. 

 

Mynd 69. Spurning 11 í könnun. Þegar þú varst lítil/l borðaðirðu oftar saltfisk.... 

 

Spurning 12, nánast sú sama og 11, miðaði við hvað tíðkast núna. Niðurstöður frá þeirri 

fyrri breyttust aðeins. Nú borða 20,8% frekar saltfisk á veitingastöðum miðað við 16,7% 

þegar voru ungir og 45,8% borða hann heima miðað við 58,3% þegar þeir voru ungir. 

Það er erfitt að meta hvort hér megi kenna tíðarandanum um þessa breytingu, 

breytingu á efnahagslífi Spánverja eða auðveldara aðgengi að frosnum léttsöltuðum fiski 

sem auðveldari er í eldun. Minni svarenda getur jafnvel verið brigðult. Ein ástæðan 

getur verið að á yngri árum hafi þeir síður valið saltfisk á veitingastöðum þó þeir myndu 

velja hann í dag.  
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Spurning 12. 

 

Mynd 70. Spurning 12 í könnun. Nú til dags borðarðu oftar saltfisk .... 

 

Spurning 13 miðar að því að fá upplýsingar um hvort neysla á saltfiski hafi breyst við 

efnahagshrun árið 2008. Spurt var hvort viðkomandi hafi neytt meiri saltfisks fyrir 

efnahagshrun 2008 eða eftir það. 33,3% svara því til að þeir neyttu meiri saltfisks fyrir 

efnahagshrun 2008 en 54,2% segjast ekki hafa gert það. 12,5% svöruðu „hvorki né“ eða 

„veit ekki“.  

Spurning 13. 

 

Mynd 71. Spurning 13 í könnun. Borðaðirðu meiri saltfisk fyrir efnahagskreppu 2008 heldur en eftir?  

 

Í spurningu 14 er spurt hvort viðkomandi hafi minnkað neyslu sína á saltfiski eftir 2008 

vegna minnkandi tekna heimilisins í kjölfar efnahagskreppunnar. Niðurstaðan er að 

34,8% standa fast á því að svo sé ekki en tæplega 30% eru jafnvel á því að svo sé.  
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Spurning 14. 

Borðaðirðu meiri saltfisk fyrir efnahagshrun 2008 en í dag vegna þess að laun 

heimilisins hafa minnkað síðan þá? 

 

Mynd 72. Spurning 14 í könnun. Borðaðirðu meiri saltfisk fyrir efnahagshrun 2008 en í dag vegna þess 
að laun heimilis hafa minnkað síðan þá?  

 

Í spurningu 15 er spurt hvort viðkomandi finnist flókið að matreiða saltfisk. Um 30% 

telja að svo sé og um 20% segja „nokkuð“ en 30% telja svo ekki vera. Meirihluti þeirra 

sem svara hvorki já eða nei svara þannig að það sé nær já en nei. Ef spurningin hefði 

verið nákvæmari og aðgreint hvort um væri að ræða hefðbundinn saltfisk eða frosinn 

léttsaltaðan væri niðurstaðan hugsanlega önnur. Venjulega er flóknara eða tímafrekara 

að matreiða þann hefðbundna ef tekinn er með tíminn sem fer í undirbúning svo sem 

útvötnun og að finna rétta saltstyrkinn og áferðina.  

Spurning 15. 

 

Mynd 73. Spurning 15 í könnun. Finnst þér flókið að elda saltfisk? 
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Í spurningu 16 er spurt um hvernig saltfisk viðkomandi myndi kaupa ef valið stæði á milli 

þriggja mismunandi útfærslna á saltfiski. 25% svara því til að þeir myndu kaupa sér 

blautverkaðan saltfisk óútvatnaðan, 41,7% myndu kaupa sér frosinn léttsaltaðan, 20,8% 

myndu kaupa sér útvatnaðan, ófrosinn saltfisk og 12,5% vita ekki eða vilja ekki svara. 

Það er möguleiki á að þessi 12,5% viti ekki hvað þau myndu velja þar sem einhver hluti 

er undir 30 ára og líklegt að þau búi heima. Það er líka alltaf einhver sem kaupir ekki 

alltaf það sama.    

Spurning 16. 

 

Mynd 74. Spurning 16 í könnun. Hvora afurðina kaupirðu oftar í verslun?  

 

Í spurningu 17 er spurt hvort viðkomandi telji saltfisk dýran miðað við aðrar matvörur 

eða fisk. 54,2% telja svo vera, 25% ekki en 20,8% segjast ekki vita eða svara því ekki. 

Niðurstaðan hér er sú sama og verkefnið hefur sýnt fram á, þ.e. að saltfiskur er í dýrari 

kantinum miðað við aðrar sjávarafurðir. Hann er jafnframt dýrari en flestar kjötvörur.175   

Spurning 17. 

 

Mynd 75. Spurning 17 í könnun. Finnst þér saltfiskur í verslunum dýr miðað við aðrar matvörur eða 

fiskafurðir? 

 

                                                             
175

 Skv. verðkönnun í Carrefour í Granada haust 2014 – vor 2015. 
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Í spurningu 18 er spurt hvort viðkomandi kaupi meira hefðbundinn saltfisk eða frosinn 

léttsaltaðan. Um 45% kaupa hefðbundinn blautverkaðan en aðeins færri kaupa frosinn 

léttsaltaðan eða u.þ.b. 30%. Afgangurinn er ekki viss eða kaupir hvorn tveggja.  

Spurning 18.  

 

Mynd 76. Spurning 18 í könnun. Neytirðu eða kaupirðu meira af blautverkuðum saltfiski eða frosnum 
léttsöltuðum?  
 

Í spurningu 19 er spurt hvort viðkomandi finni muninn eða átti sig á við neyslu á saltfiski 

á veitingastað hvort hann sé að borða hefðbundinn blautverkaðan saltfisk eða frosinn 

léttsaltaðan. 50% segjast finna mun, 20,8% telja sig ekki finna mun en 29,2% eru ekki 

viss eða vilja ekki svara.  

Spurning 19. 

 
 
Mynd 77. Spurning 19 í könnun. Við neyslu á saltfiski á veitingastað, áttarðu þig á hvort þú ert að borða 
blautverkaðan saltfisk eða frosinn léttsaltaðan?  

 

Í spurningu 20 er gengið út frá því að viðkomandi kaupi í dag frosinn léttsaltaðan fisk og 

spurt hvort hann myndi velja flök frá Íslandi á 9,5 evrur kg eða flök frá Kína á 6,5 evrur 

kg. En vegna þess hve mikill verðmunur er á milli þessara afurða þótti fróðlegt að sjá 

hvort neytandi veldi á milli uppruna eða verðs. Niðurstaðan er nokkuð afgerandi en 75% 

myndu velja íslensk flök fram yfir kínversk. Þarna getur haft áhrif að gæðin eru í raun 

önnur, sá kínverski er tvífrystur sem kemur niður á gæðum. Þarna getur líka átt sinn þátt 
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að meðferð matvæla í Kína hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ábótavant eins og fram 

kemur í kafla 5.11.  

Spurning 20. 

 

Mynd 78. Spurning 20 í könnun. Við kaup á frosnum léttsöltuðum þorski í dag, hvort yrði fyrir valinu?  

 

Í spurnigu 21 er spurt hvort viðkomandi kunni að meta bragðið af frosnum léttsöltuðum 

fiski. Jákvæð svörun er ekki afgerandi. 4% segja „mikið“ en tæp 50% kunna „ágætlega“ 

að meta það. 30% vissu ekki hverju þau áttu að svara, 12,% kunna ekkert sérstaklega að 

meta það og 8,3% eru ekki hrifin.  

Spurning 21. 

 

Mynd 79. Spurning 21 í könnun. Kanntu að meta bragð af léttsöltuðum frosnum þorski?  

 

Í spurningu 22 er spurt hvort viðkomandi kunni að meta gæði frosins léttsaltaðs fisks. 

Fæstir svöruðu þessari spurningu með afgerandi hætti en 54,2% svöruðu „hvorki né“. 

Það eru þó ca. 30% sem kunna að meta gæðin á móti tæpum 17% sem gera það ekki. 
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Spurning 22. 

 

Mynd 80. Spurning 22 í könnun. Kanntu að meta gæði frosins léttsaltaðs þorsks?  

  

Í spurningu 23 er spurt hvort viðkomandi kunni að meta áferð á frosnum léttsöltuðum 

fiski. 37,5% segja „hvorki né“. Fleiri segjast kunna að meta hana en ekki, eða um 4,2% 

„mikið“ og 37,5% „nokkuð“. 

Spurning 23.  

 

Mynd 81. Spurning 23 í könnun. Kanntu að meta áferð á frosnum léttsöltuðum þorski?  

 

Í spurningu 24 var spurt hvort viðkomandi myndi velja hefðbundinn saltfisk 

blautverkaðan eða frosinn léttsaltaðan ef hann keypti saltfisk á annað borð. 29,2% 

svöruðu afgerandi að þeir myndu velja hefðbundinn blautverkaðan saltfisk og 33,3% 

myndu sennilega velja hann fram yfir frosinn léttsaltaðan. Flestir myndu taka 

hefðbundinn saltfisk fram yfir frosinn léttsaltaðan.      
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Spurning 24. 

 

Mynd 82.  Spurning 24 í könnun. Í dag hvort myndirðu kaupa.... 

 

Í spurningu  25 er spurt hvort viðkomandi mundi velja frosinn léttsaltaðan saltfisk frá 

Íslandi eða Kína ef hann væri í dag að kaupa sér saltfisk. Afgerandi fleiri svöruðu að þeir 

myndu velja frosinn léttsaltaðan fisk frá Íslandi. 37,5% voru alveg vissir í sinni sök og tæp 

40% töldu það líklegt. 16,7% virtust ekki vera vissir hvorn þeir myndu velja, restin eða 

8,4% hölluðust að því að velja kínverska fiskinn frekar.  

Spurning 25.  

 

Mynd 83. Spurning 25 í könnun. Ef þú keyptir saltfisk í dag, hvorn veldirðu?  

 

Að lokum voru tvær spurningar 26 og 27 þar sem viðkomandi gafst tækifæri á að svara 

frá hjartanu.  

Spurning 26 var hvort eitthvað væri sem viðkomandi kynni ekki að meta varðandi 

frosinn léttsaltaðan fisk. Aðeins þrír svöruðu: einn sagði „bragð“ og tveir svöruðu 

„ekkert“. 

Spurning 27 var hvort viðkomandi vildi tjá sig um upplifun sína af annarri hvorri 

afurðinni. Tveir svöruðu. Annar sagði: „hefðbundinn saltfiskur þarf mikinn undirbúning 
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vegna útvötnunartíma en sá léttsaltaði frosni nánast engan“. Hinn sagði „ég kaupi alltaf 

þann frosna léttsaltaða og mæli með honum með tómati og rækjum“.  

Þrátt fyrir að úrtak könnunar hafi ekki verið stórt þá eru niðurstöður hennar ekki fjarri 

niðurstöðum úr viðtölum við íbúa í Granada um saltfisk eða niðurstöðum úr skýrslum 

sem gerðar hafa verið um markað fyrir saltfisk á Spáni. Niðurstaðan er helst að saltfiskur 

þekkist vel á Spáni sem er ekki nýlunda. Frosinn léttsaltaður fiskur hefur verið að koma 

sterkt inn á markað þar í landi og er hans neytt nánast til jafns við blautverkaðan saltfisk. 

Eins kom fram að samkeppni er mikil milli frosins léttsaltaðs fisks frá Íslandi og Kína en 

fleiri myndu velja íslenskan þrátt fyrir að hann sé dýrari enda er hann betri. Það er ekki 

hægt að sjá út úr könnuninni að saltfisks sé minna neytt á Spáni eftir efnahagskreppu 

2008. Þó gefa aðrar upplýsingar það til kynna, eins og útflutningstölur saltfisks frá Íslandi 

til Spánar og markaðskannanir með saltfisk á Spáni, hver svo sem ástæðan kann að vera, 

efnahagskreppan eða minna framboð á saltfiski þetta tímabil.  
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9 Niðurstöður  

Við gerð verkefnisins var lagt upp með að á síðustu árum hefði flutningur á 

blautverkuðum saltfiski frá Íslandi til Spánar hefði minnkað á meðan flutningur á 

frosnum léttsöltuðum fiski hefði aukist.  Voru af því dregnar ályktanir að neysla á Spáni á 

saltfiski væri að breytast. Vitað var að þættir eins og tekjur, verð, menningartengdir 

þættir og samkeppni hefðu haft áhrif þar á. Með greiningu á saltfiskmarkaði og 

rannsókn á neytendamarkaði var reynt að festa hendur hvort þetta reyndist raunin og 

hvernig þessir þættir hefðu haft áhrif.  

Sveiflur á spænskum saltfiskmarkaði hafa verið verulegar í gegnum tíðina. 

Hugsanlega á sala enn eftir að glæðast eftir niðursveiflu síðustu ára. Tölur síðustu 

tveggja ára sýna að svo geti farið. Þar getur m.a. vilji framleiðenda haft áhrif en mikil 

eftirspurn er eftir ferskum þorski á markaði í Bretlandi og Frakklandi og hafa sumir valið 

að framleiða fyrir þann markað frekar en saltfiskmarkað. 

Tekjur neytenda hafa haft áhrif á eftirspurn eftir saltfiski frá Íslandi. Hann er dýr og 

atvinnuleysi á Spáni hefur verið mikið, um 25% síðustu ár og jafnvel meira á sumum 

svæðum. Neytendur hafa því margir vanið sig á ódýrari afurðir sem getur verið 

hættulegt markaði því vani og hefðir geta haft áhrif á neyslu til lengri tíma.  

Verð á saltfiski frá Íslandi er frekar hátt miðað við aðrar matvörur sem gerir hann að 

lúxusmat sem ekki allir geta leyft sér. Frosinn léttsaltaður fiskur frá Kína er ekki eins dýr, 

segja má að einhverju leyti sé hann staðkvæmdarvara íslensks saltfisks. Hann keppir þó 

ekki við íslenskan fisk í gæðum, hvorki við saltfisk né frosinn léttsaltaðan því hann er 

tvífrystur og losar mikið vatn við afþíðingu. Staðkvæmdarvörur saltaðs þorsks eru ufsi og 

langa en nokkuð er framleitt af saltfiski úr þeim afurðum. Þessar tegundir eru ódýrari en 

saltfiskur sem hefur komið sér vel síðustu ár fyrir spænska neytendur þar sem 

efnahagskreppa hefur verið þar í landi frá árinu 2008.   

Breyting á hefðum á Spáni hefur verið ógn við saltfiskneyslu þar í landi. Spánverjar 

virðast ekki eins trúaðir og áður, þeir halda a.m.k. ekki eins í hefðir kaþólsku kirkjunnar. 

Yngri Spánverjar halda síður í föstuhefðina en margir þeir eldri.   

Upp úr aldamótum fóru spænskar konur í auknum mæli út á vinnumarkaðinn. Þær 

gáfu sér minni tíma til að elda. Ráðið var að finna eitthvað fljótlegt til matargerðar og 
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virðist sem saltfiskur hafi ekki verið á þeim lista. Nýr inn á markaðinn kom frosinn 

léttsaltaður þorskur en Íslendingar voru fyrstir til að koma með þann fisk á markað á 

Spáni. Sá fiskur þurfti ekki mikinn undirbúning og jukust vinsældir hans.  Margir eru 

farnir að kaupa hann sem staðkvæmdarvöru saltfisks.  

Í verkefninu var lagt upp með kenningar í hagfræði um áhrifaþætti eftirspurnar. 

Breyting á tekjum, verði, menningu og hefðum hefur áhrif á eftirspurn eftir vöru. Ef verð 

vöru hækkar en aðrir þættir haldast óbreyttir þá minnkar eftirspurn eftir vöru. 

Niðurstöður rannsóknarinnar á neyslu og háttum neytenda á Spáni studdu þessar 

staðhæfingar.  

Rannsóknin sýndi fram á að við verðhækkun á íslenskum saltfiski þá minnkaði 

neyslan. Jafnframt sýndi hún fram á að þegar tekjur neytenda minnkuðu hafði það 

neikvæð áhrif á eftirspurn þrátt fyrir að verð á saltfiskinum hefði lækkað. Efnahagur 

fólks var þannig að það valdi ódýra vöru fram yfir „lúxus“.  Menning og hefðir höfðu 

áhrif. Um leið og fólk hætti að halda í hefðir sem höfðu áður stuðlað að neyslu á saltfiski 

þá minnkaði það neysluna. Væntingar hafa líka áhrif en um leið og fólk hættir að fá það 

sem það býst við þá hættir það að kaupa vöruna.  

Samkeppnin er mikil á saltfiskmarkaði á Spáni. Norðmenn sem voru lengi stórir á 

þeim markaði ásamt Íslendingum hafa misst markaðshlutdeild til Kína og annarra landa 

sem bjóða ódýrari saltfisk, sér í lagi frosinn léttsaltaðan. Segja má að þeir hafi farið á 

annan markað með sinn fisk.  

Framleiðendur bera ákveðna ábyrgð á markaði. Þeir ákveða gæði vörunnar og hversu 

mikið þeir ætla að framleiða. Í dag er mikil eftirspurn eftir ferskum þorski til Bretlands 

og Frakklands. Gott verð fæst þar fyrir fiskinn og engar birgðir safnast. Vegna nokkuð 

jafns framboðs Íslendinga á saltfiskmarkaði hafa þeir haldið sinni markaðshlutdeild. Eftir 

megni reyna þeir að uppfylla þarfir neytenda. Þó er fullvíst að sumir framleiða frekar á 

ferskfiskmarkað í Bretlandi og Frakklandi, eins og verð á þeim markaði hefur verið, 

frekar en að salta fiskinn. Það er nauðsynlegt að hafa í huga að langvarandi sveltur 

markaður getur vanið sig á fisk annars staðar frá. Framleiðendur verða því að hugsa sig 

vel um við hvaða markaði þeir vilja halda tryggð sinni. Íslendingum hefur gengið 

ágætlega hingað til gagnvart Spánarmarkaði, spurningin er með framhaldið!  
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Lokaorð 

Markaðir taka alla jafna breytingum. Tilgangurinn með þessari ritgerð var að gefa mér 

aukna innsýn í heim saltfiskviðskipta milli Íslands og Spánar síðustu 30 árin. Ég hafði haft 

á tilfinningunni um nokkurt skeið að sá heimur væri að breyast. Ég hef í gegnum tíðina 

lítillega kynnst spænskum saltfiskmarkaði í námi mínu í sjávarútvegsfræðum við Háskóla 

Íslands, við útflutning sjávarafurða og síðast en ekki síst í gegnum nám mitt og búsetu á 

Spáni. 

Niðurstöður rannsóknar í þessari ritgerð staðfesta það sem markaðsaðilar vissu, að 

markaður á Spáni fyrir íslenskan saltfisk hefur breyst á síðustu árum og nokkrar helstu 

ástæður þess eru samkeppni og eftirspurnarþættir eins og verð, tekjur og hættir.  

Vinnan við ritgerðina fór að mestu fram í Granada á Spáni veturinn 2014-2015 og hafði 

mikil áhrif á fjölskyldu mína en hún fluttist þangað með mér. Vð brögðuðum á spænskri 

menningu og kynntust matarmörkuðum og hefðum. Við kynntumst ástríðu Spánverja 

fyrir mat og drykk en fundum þó fyrir því hvernig bágur efnahagur þeirra hin síðari ár 

hefur haft áhrif á matarvenjur. Frá efnahagshruninu árið 2008 hafa margir valið að 

kaupa ódýrari mat og snæða sjaldnar á veitingastöðum.    

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um sambærilegt efni. Rannsóknir gagnast að því 

leyti að þær festa fingur á breytingum á mörkuðum svo að auðveldara verður að gera 

áætlanir í kjölfarið. Ritgerðir af þessu tagi ættu að gagnast öllum mörkuðum því að 

fullyrða má að allir markaðir taka breytingum. Það getur ráðið úrslitum að sjá þær 

breytingar fyrir og bregðast við þeim í tæka tíð. 
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