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Abstract 
The history and development of the Icelandic trawling fleet is constantly changing.  In 

recent years the average age of the trawlers has increased. The demand for investment 

is high and companies are already investing in ships. 

 

The purpose of my project was to investigate the development of the fishing and 

producing sector of the Icelandic trawlers as well as research the plans companies 

have on renewing their fleet.  My focus was mainly to compare the competitiveness 

between wet-fish and freezing trawlers and to identify the need for the freezing 

trawlers in the Icelandic fleet. 

 

The main findings are that there is a need for renewal in the Icelandic trawler fleet. 

The coming years will most likely bring big changes with focus on fresh fish 

production. Larger part of the cod will be processed on land and major development 

will occur in the wet fish trawling fleet. Fewer and larger parties will handle the 

processing. Ship will expand and we see companies that specialize in certain 

manufacturing processes. Despite those changes, the need for freezing trawlers in the 

Icelandic fishing fleet remains. Companies that focus on freezing trawlers will seek to 

increase their production level at sea and take advantage of new technology such as 

the automatic x-ray water jet cutting. The range of sea frozen products will expand 

although fewer companies will aim for that category. 

 

Key word: freezing trawler wetfish trawler, cod, markets, development, vision, 
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Útdráttur 
Í þessu verkefni er farið yfir þróun og sögu íslenska togaraflotans. Meðalaldur 

togaraflotans er greindur og farið yfir nýfjárfestingar. Gerð er greining á helstu 

útflutningslöndum íslenskra sjávarafurða eftir magni og útflutningsverðmæti. 

Vinnsluaðferðir um borð í togurum eru skoðaðar eftir tegundum og greining 

framkvæmd á áhrifamiklum rekstrarþáttum með samanburði á helstu útgjaldaliðum í 

rekstri frystitogara og ísfisktogara. Sérstaklega er farið yfir rekstur fiskvinnslna.  

Markmiðið með verkefninu er að greina þróun á veiðum og vinnslu togara. Greina 

breytingar á samsetningu veiða og vinnslu og veita innsýn í fyrirætlanir fyrirtækja 

varðandi þróun skipastólsins. Leitast er við að greina samkeppnishæfni frystitogara 

gagnvart landvinnslu og greina þörf fyrir frystiskip í framtíðinni.  

Helstu niðurstöður eru þær að þörf er á endurnýjun á skipastóli landsmanna. Við 

munum sjá breytingar á næstu árum í samsetningu togaraflotans þar sem sífellt fleiri 

aðilar færa sig yfir í vinnslu á ferskum afurðum. Þorskafurðir verða meira unnar í 

landi og mikil uppbygging mun eiga sér stað í ísfisktogaraflotanum. Vinnsla mun 

færast á færri og stærri aðila. Skip munu stækka og við munum sjá fyrirtæki sem 

sérhæfa sig í ákveðnum framleiðsluaðferðum. Það mun hins vegar alltaf vera þörf 

fyrir frystitogara í íslenska flotanum. Fyrirtæki sem frysta afurðir munu leitast við að 

auka framleiðslustig úti á sjó og nýta í auknum mæli bitaskurðarvélar í flakavinnslu á 

sjó. Þeir sem sérhæfa sig í sjófrystingu munu leitast við að skapa fjölbreyttari afurðir 

og selja t.d. þorskhnakka inn á veitingahúsakeðjur. Frystitogarar munu áfram verða 

fastir í ákveðnu óvissuferli á meðan tekist er á um veiðigjöld og launakjör sjómanna.  

 

Lykilorð: Frystitogari, ísfisktogari, markaðir, þróun, framtíðarsýn,  

   



 

 vi 

Efnisyfirlit 
1! INNGANGUR(...............................................................................................................................(1!

2! GÖGN(OG(AÐFERÐIR(...............................................................................................................(2!

3! SAGA(TOGARAÚTGERÐAR(....................................................................................................(3!

3.1! UPPHAF!VÉLVÆÐINGAR!ÍSLENSKA!BÁTAFLOTANS!...........................................................................!3!

3.2! TOGARAÚTGERÐ!....................................................................................................................................!4!

3.2.1! Millistríðsárin/................................................................................................................................../6!

3.2.2! Nýsköpunin/......................................................................................................................................./7!

3.2.3! Innreið/skuttogaranna/................................................................................................................/8!

3.2.4! Frystitogarar/taka/við/............................................................................................................../10!

3.3! AFLABRÖGÐ!OG!VINNSLA!....................................................................................................................!11!

3.4! ÁHRIF!VÉLVÆÐINGAR!.........................................................................................................................!12!

3.5! VIRÐISKEÐJA!SJÁVARÚTVEGS!.............................................................................................................!13!

3.5.1! Þróun/virðiskeðjunnar/............................................................................................................./13!

3.5.2! Áhrifaþættir/á/virðiskeðjuna/................................................................................................./14!

3.5.3! Verðmætasköpun/sjávarafurða/............................................................................................/15!

4! STAÐA(OG(ÞRÓUN(GREINARINNAR(..................................................................................(16!

4.1! YFIRLIT!UM!TOGARA!Á!ÍSLANDI!Í!DAG!..............................................................................................!16!

4.1.1! Ísfiskskip/........................................................................................................................................./17!

4.1.2! Frystitogarar/................................................................................................................................/18!

4.1.3! Nýsmíðar/......................................................................................................................................../19!

4.2! MARKAÐIR!............................................................................................................................................!20!

4.2.1! Bretlandsmarkaður/.................................................................................................................../22!

4.3! VINNSLUAÐFERÐIR!Á!TOGURUM!.......................................................................................................!23!

4.4! REKSTRARUMHVERFI!..........................................................................................................................!24!

4.4.1! Hlutaskiptakerfið/......................................................................................................................./24!

4.4.2! Veiðigjöld/......................................................................................................................................./25!



 

 vii 

4.4.3! Áhrif/veiðigjalda/á/rekstur/frystitogara/.........................................................................../26!

4.4.4! Útgjaldaliðir/frystitogara/......................................................................................................./27!

4.4.5! Útgjaldaliðir/ísfisktogara/......................................................................................................../28!

4.4.6! Rekstraryfirlit/fiskvinnslu/......................................................................................................./29!

5! GREINING(VIÐTALA(...............................................................................................................(31!

5.1! SAMKEPPNISHÆFNI!FRYSTITOGARA!GAGNVART!LANDVINNSLU!.................................................!31!

5.1.1! Verður/þörf/fyrir/frystitogara/í/framtíðinni/..................................................................../32!

5.1.2! Hindrandi/þættir/í/nýsmíði/togaraflotans/......................................................................./33!

5.2! MARKAÐIR!OG!SAMKEPPNI!................................................................................................................!34!

5.2.1! Markaðir/fyrir/sjófrystan/fisk/................................................................................................/34!

5.2.2! Helstu/keppinautar/Íslands/á/markaði/fyrir/sjófrystan/fisk/...................................../35!

5.2.3! Þróun/markaða/með/ferskan/fisk/......................................................................................../36!

5.2.4! Helstu/keppinautar/Íslendinga/með/ferskan/fisk/........................................................../37!

5.3! FRAMTÍÐARSÝN!FYRIR!ÍSLENSKA!TOGARAFLOTANN!.....................................................................!37!

5.3.1! Hverjar/verða/helstu/breytingarnar/með/tilkomu/nýrra/ísfisktogara?/.............../37!

5.3.2! Hverjar/verða/helstu/breytingarnar/með/tilkomu/nýrra/frystitogara?/............../38!

5.3.3! Er/raunhæft/að/auka/framleiðslustig/frystitogara?/..................................................../38!

6! NIÐURSTÖÐUR(OG(UMRÆÐUR(..........................................................................................(40!

6.1! MARKAÐIR!............................................................................................................................................!41!

6.2! STAÐA!TOGARAFLOTANS!....................................................................................................................!42!

6.3! FRAMTÍÐARHORFUR!...........................................................................................................................!42!

6.4! HVAÐ!STENDUR!Í!VEGI!FYRIR!ENDURNÝJUN!FRYSTISKIPAFLOTA!ÍSLENDINGA?!.......................!42!

6.5! HVER!VERÐUR!ÞÖRFIN!FYRIR!FRYSTISKIP!Í!FRAMTÍÐINNI?!.........................................................!43!

7! LOKAORÐ(..................................................................................................................................(44!

8! HEIMILDASKRÁ(......................................................................................................................(45!

VIÐAUKI(...........................................................................................................................................(48!

  



 

 viii 

Myndaskrá 
Mynd 1 Vélbáturinn Geysir í Ólafsvík (Tímaritið Óðinn, e.d.) ..................................... 4!

Mynd 2 Togarinn Coot (Sjóminjasafnið, e.d). ............................................................... 5!

Mynd 3 Teikningar af austurþýsku stálskipi eftir Hjálmar R. Bárðarsson (Þættir úr 

þróun íslenskra fiskiskipa, 2007). .......................................................................... 8!

Mynd 4. Skuttogarinn Vigri RE 71 kemur til Reykjavíkurhafnar 24. okt. 1972 

(Þjóðviljinn AK, ed). .............................................................................................. 9!

Mynd 5 Heildarafli á Íslandsmiðum á árunum 1905-1990 (Hagstofa Íslands, 2015). 11!

Mynd 6 Virðiskeðja íslensks þorsks (Ögmundur Knútsson, 2013). ............................ 13!

Mynd 7 Þróun á fjölda togara (vinstri ás og stöplar) og meðalaldurs togaraflotans 

(hægri ás og lína) (Hagstofa Íslands, 2015). ........................................................ 16!

Mynd 8 Þróun á magni útflutnings íslenskra sjávarafurða til tólf stærstu 

útflutningslanda eftir magni árin 2009-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). .............. 20!

Mynd 9 Þróun á útflutningsverðmæti íslenskra sjávarafurða til tólf stærstu 

útflutningslanda eftir verðmætum 2009-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). ............ 21!

Mynd 11. Þróun á magni (stöplar og vinstri ás) og verði í evrum (hægri ás og lína) á 

útflutningi íslenskra þorskafurða  inn á Bretlandsmarkað árin 2010-2014 

(Hagstofa Íslands, 2015). ..................................................................................... 22!

Mynd 12 Landaður þorskafli á Íslandsmiðum eftir tegund vinnslu á tímabilinu 2009-

2014 (Hagstofa Íslands, 2015) ............................................................................. 23!

Mynd 13 Samanburður á ráðstöfun afla á Íslandsmiðum milli sjófrystingar 

annarsvegar og ferskfiskvinnslu hins vegar árið 2014 (Hagsofa Íslands, 2015) . 23!

Mynd 14 Greidd veiðigjöld síðustu 3 fiskveiðiár (Fiskistofa, 2015). .......................... 26!

Mynd 15 Hlufall útgjaldaliða af heildartekjum frystitogara árið 2013 (Hagstofa 

Íslands, 2015) ....................................................................................................... 27!

Mynd 16 Hlutfall útgjaldarliða af heildartekjum ísfisktogara árið 2013 (Hagstofa 

Íslands, 2015) ....................................................................................................... 28!



 

 ix 

Mynd 17 Rekstraryfirlit fiskvinnslna 2006-2013 í milljónum króna (hægri ás og 

stöplar) og prósentum ákveðinna rekstrarliða (vinstri ás og lína) Heimild: 

Hagstofa Íslands, 2015 ......................................................................................... 29!

 

 

Töfluskrá 
Tafla 1 Yfirlit ísfisktogara með aflamark  fiskveiðiárið 2015-2016 (Fiskistofa, 2015; 

SAX, 2015) .......................................................................................................... 17!

Tafla 2 . Yfirlit frystitogara með aflamark árið 2015 (Fiskistofa, 2015; SAX, 2015). 18!

Tafla 3. Togarar í smíðum (Íslenski Sjávarklasinn 2015; HB Grandi 2015; 

Morgunnblaðið 2015). ......................................................................................... 19!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 x 

Skýringar 
EBITDA: Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir. EBITDA er mikið 

notaður mælikvarði á framlegð fyrirtækja, eða því hvað reksturinn er að skila. 

Nettóframlegð er reiknuð með því að deila veltu (án söluhagnaðar) upp í EBITDA 

(Arion banki, 2015). 

EBIT: Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta, rekstrarhagnaður (Arion banki, 2015). 

Fiskveiðiár: Stendur yfir frá 1. september hvers árs til 31. ágúst næsta árs. (Stjórn 

fiskveiða, 2013). 

Aflamark: Úthlutaður afli veiðiskips á hverju fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð 

ræðst af leyfðum heildarafla af viðkomandi tegund og hlutdeild skipsins í þeim 

heildarafla (Stjórn fiskveiða, 2013) 
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1 Inngangur 
Fiskiskipastóll Íslendinga hefur tekið stöðugum breytingum í gegnum tíðina, en 

síðastliðin 10 ár hafa þó einkennst af ákveðinni stöðnun. Á sama tíma hefur tæknistig 

í landi aukist gríðarlega og sífellt meira magn afurða er tekið ferskt í land og flutt á 

erlenda markaði. Togaraflotinn telur samtals 45 skip með aflamark fiskveiðiárið 

2015-2016. Af þessum 45 vinna 24 þessara skipa afla í ís, en 20 eru skráð sem 

frystitogarar. Sú þróun hefur átt sér stað á síðustu árum að frystitogarar eru að víkja 

fyrir ísfisktogurum (Gunnar Þórðarsson, Arnljótur B. Bergsson, Gísli Eyland, Jónas 

R. Viðarsson, Sigurjón Arason, 2014).  

Eftir fall krónunnar árið 2008 hefur arðsemi sjávarútvegs aukist til muna. 

Sjávarútvegsfyrirtæki, sem flest voru orðin mjög skuldsett, eru nú farin að rétta 

verulega úr kútnum og skuldir greinarinnar hafa lækkað til muna. Togarafloti 

landsmanna er hins vegar farinn að eldast og mega frystitogarar margir hverjir muna  

fífil sinn fegurri. Nú er hins vegar farið að draga til tíðinda í íslenskum sjávarútvegi 

þar sem samið hefur verið um smíði 10 nýrra togara sem munu afhendast á árunum 

2016-2017. Níu þeirra munu stunda ísfiskveiðar en einn frystitogari mun bætast í 

flotann og leysa af hólmi tvö eldri skip (Gunnar Þórðarsson, Arnljótur B. Bergsson, 

Gísli Eyland, Jónas R. Viðarsson, Sigurjón Arason, 2014).  

Sjávarútvegur, svo og afkoma og arðsemi greinarinnar, hefur mikið verið til umræðu 

á síðustu árum og sífellt hærri krafa er um það meðal almennings að 

sjávarútvegsfyrirtæki borgi stærri hluta arðs greinarinnir til samfélagsins í formi 

skatta, veiðileyfa og veiðigjalda. Forsvarsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna  benda hins 

vegar á að fjárfestingaþörf greinarinnar sé mikil og kostnaðarsöm. Til þess að hægt sé 

að fjárfesta til framtíðar þurfi að ríkja sem minnst óvissa um rekstrarforsendur á 

komandi árum og ákveðin festa þurfi að vera til staðar. Á meðan stöðugt er tekist á 

um hagnað og veiðigjöld heldur skipaflotinn áfram að eldast og lítil þróun hefur verið 

í togaraflotanum. Frystitogarar virðast fastir í ákveðnu óvissuferli þar sem tekist er á 

um skiptaprósentu og veiðigjöld. 

Í þessari ritgerð verður leitað svara við eftirtöldum rannsóknarspurningum. 

1. Hver er staða íslenska togaraflotans og hvernig mun hann líta út í framtíðinni? 
2. Hvað stendur í vegi fyrir endurnýjun frystiskipaflota Íslendinga? 
3. Hver verður þörfin fyrir frystiskip í framtíðinni?  
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2 Gögn og aðferðir 
Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við útgefið efni um sögu sjávarútvegs og 

togarútgerðar á Íslandi. Einnig var stuðst við gögn frá Hagstofu Íslands, Fiskistofu og 

skipaskrá SAX, um afla, skipastól og rekstrarþætti greinarinnar. Skýrslur gefnar út af 

stofnunum eins og Matís og viðskiptabönkunum voru notaðar við greiningu á stöðu 

greinarinnar. Gagnagrunnur Markó partners um fiskverð var hafður til hliðsjónar við 

greiningu markaða. Nánari upplýsingar um heimildir og önnur gögn er að finna í 

heimildaskrá. 

Söguleg gögn voru ekki nægileg ein og sér og byggir hluti ritgerðarinnar því á 

viðtölum og munnlegum heimildum. Til þess að fá innsýn í þróun og stöðu 

greinarinnar þarf að styðjast við gæðabundnar aðferðir svo sem viðtöl og munnlegar 

heimildir. Viðtöl voru tekin við aðila með sérfræðiþekkingu sem starfa í leiðandi 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Notast var við bókina Handbók í aðferðafræði rannsókna 

sem kom út árið 2013 í ritstjórn Sigríðar Halldórsdóttur við undirbúning og 

uppsetningu viðtala. Sérstaklega var stuðst við 10. kafla, Viðtöl í eigindlegum og 

megindlegum rannsóknum sem Helga Jónsdóttir ritaði. Leitað var ráðgjafar hjá 

Ögmundi Knútssyni, forseta Viðskipta- og raunvísindasviðs HA ásamt fyrrverandi 

nemendum um uppsetningu og úrvinnslu munnlegra heimilda. Notast var við hálfopin 

(e. semi-structured) eigindleg einstaklingsviðtöl til þess að leyfa nýjum hugmyndum 

að komast að og fá sem mesta vitneskju út úr viðmælendum. Settur var ákveðinn 

rammi fyrir hvert viðtal í formi spurninga sem stuðst var við en viðtölum leyft að 

flæða út fyrir þann ramma. Með þessu er hægt að ná fram mikilvægum upplýsingum 

sem ekki er spurt sérstaklega um (Helga Jónsdóttir, 2013). Spurningarnar má finna í 

viðauka 1.  

Viðtölin voru á bilinu 20-90 mínútur að lengd og tekin á tímabilinu september-

desember 2015. Viðtölin voru öll tekin í eigin persónu. Viðtölin voru tekin upp á 

farsíma auk þess sem höfundur skrifaði mikilvæg atriði jafnóðum niður á blað. Nöfn 

viðmælenda er að finna í heimildaskrá en til að gæta hlutleysis eru viðmælendur ekki 

nefndir á nafn í ritgerðinni. Hver viðmælandi er númeraður og vísað er til viðmælenda 

sem „viðmælandi 1, 2, 3, 4,“ og heldur hver viðmælandi sínu númeri.  
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3 Saga togaraútgerðar 
Í þessum kafla er farið yfir sögu togaraútgerðar á Íslandi og tekin eru fyrir mikilvæg 

tímabil í þróun sjávarútvegs. 

3.1 Upphaf vélvæðingar íslenska bátaflotans 

Á fyrstu tveimur áratugum 20. aldarinnar breyttist ásýnd sjávarútvegs á skömmum 

tíma. Fiskiskipaflotinn var vélvæddur og leystu vélbátar árabáta af hólmi í flestum 

stærstu verstöðvum landsins. Í stað einfaldra árabáta og þilskipa sem stunduðu 

handfæraveiðar komu vélknúin skip, búin fullkomnum og stórvirkum veiðarfærum. 

Vélbátarnir stunduðu síld- og bolfiskveiðar á línu og var aflinn saltaður. 

Sjávarútvegur hafði til þessa verið önnur stærsta atvinnugrein landsins en varð nú 

höfuðatvinnugreinin. Með vélvæðingu sjávarútvegsins má segja að nútímavæðing 

íslensks atvinnulífs hafi hafist og kapítalisminn hóf innreið sína á Íslandi. (Jón Þ. Þór, 

2003, bls. 7-8).  

Það voru Ísfirðingar sem hófu að setja vélar í fiskibáta um aldamótin 1900, en það var 

Sigfús Bjarnason, kaupmaður frá Ísafirði, sem fyrstur varð til að koma fyrir vél í bát á 

Íslandi árið 1903. Sigfús hafði kynnst bátavélum í Danmörku og heillaðist fljótt af 

hinni nýju tækni. Nýr bátur sem hlaut nafnið Cæsar var smíðaður undir vélina. Í 

kjölfar Sigfúsar fylgdi Árni Gíslason, formaður frá Ísafirði, en Árni átti sexæringinn 

Stanley sem hann lét vélvæða. Sexæringar voru 7,3 metra langir trébátar notaðir til 

fiskveiða og flutninga á sjó. Árið 1906, þremur árum síðar, voru komar vélar í alla 

sexæringana í Bolungarvík og í fleiri báta við Djúpið. Ísfirðingar voru samt sem áður 

ekki þeir einu sem hugðu að kostum þess að vélvæða báta (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 23-

24).  

Þessi nýja tækni spurðist fljótt út og hvatti tímaritið Ægir, sem kom fyrst út árið 1905, 

útvegsmenn til þess að kynna sér hagnýtingu mótoraflsins. Allt í kringum landið fóru 

menn að fjárfesta í utanborðsmóturum og verstöðvar urðu sterkari. Í tímaritinu Norðra 

árið 1906 var fjallað um málið:  
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„Sem kunnugt er hefir á allra síðustu árum með geysihraða farið í vöxt hér á landi 

að viðhafa vélar í báta, sem ætlaðir eru til fiskveiða, Bifvéla bátar (mótorbátar) 

þjóta upp eins og gorkúlur, því nær alstaðar, þar sem sjávarútvegur er stundaður 

meira en að nafninu tómu: Á Austfjörðum, hér við Eyjafjörð og Siglufjörð, á 

Vestfjörðum og loks nokkuð á Faxaflóa. Mest mun þó kveða að þessum viðgangi á 

Vestfjörðum“ 

 

Mynd 1 Vélbáturinn Geysir í Ólafsvík (Tímaritið Óðinn, e.d.) 

3.2 Togaraútgerð 

Í kring um 1880 höfðu Bretar reynt fyrir sér með að toga botnvörpu með notkun 

gufuknúinna hjólskipa. Þessi skip gátu einungis togað á grunnslóð. Í fyrstu var reynt 

að útbúa segltogara til togveiða en síðar áttuðu menn sig á því að smíða þyrfti sérstök 

járnskip sem knúin væru gufuvélum og skipsskrúfu. Bretar smíðuðu fyrstu 

sérhönnuðu togarana af þessari gerð árið 1881. Fyrstu tveir togararnir komu frá 

Grimsby og fengu nöfnin Zodiac og Aries. Með hagnýtingu gufuafls í togurum má 

segja að iðnbyltingin hafi loks náð til fiskveiða (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 17-18). 

Fyrstu tilraunir til togveiða voru gerðar á Íslandsmiðum árið 1881. Þar voru Bretar að 

störfum með togarann Aquarius. Fáum árum síðar voru breskir togarar nánast eins og 

mý á mykjuskán í Faxaflóanum. Þetta olli miklum ótta hjá sjómönnum um fiskimiðin 

og fyrstu landhelgisdeilur Íslendinga og Breta hófust í kjölfarið. Fyrstu togararnir sem 

hingað komu voru lítil og fremur illa búin skip sem einungis gátu veitt á grunnslóð. 

Árin 1896 til 1898 varð mikil breyting í sjávarútvegi þegar Bretar smíðuðu fjölda 

nýrra togara. Skipin voru 120-130 feta löng og vógu um og yfir 200 tonn. Á þessum 

stærri skipum var allur fiskur hirtur og hætt var að fleygja þorskinum aftur í hafið eða 

selja hann Íslendingum fyrir lítilræði (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 27-31). Á seinni hluta 19. 
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aldar breyttust flestar forsendur stórútgerðar á þann veg að landsmönnum varð nánast 

kleift að hoppa beint úr árabátum yfr í vélknúin stálskip. Eftir 1820 jókst 

mannfjöldinn jafnt og þétt á landinu og þéttbýlismyndun varð sífellt meiri þegar leið á 

öldina. Fleiri og fleiri lifðu eingöngu á fiskveiðum og í Reykjavík varð til stétt 

sjómanna (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

Það var ekki fyrr en árið 1905 sem Íslendingar eignuðust sjálfir sinn fyrsta togara. 

Skipið var breskur gufutogari frá árinu 1892 að nafni Coot. Þetta var mikil bylting en 

nú einskorðuðust veiðar ekki við grunnslóð því hægt var að toga á allt að 1300 metra 

dýpi. Fyrstu togararnir fengu viðurnefnið síðutogarar þar sem varpan var tekin inn 

fyrir borðstokkinn á síðu skipsins. 

 

Mynd 2 Togarinn Coot (Sjóminjasafnið, e.d). 

Árið 1907 urðu mikil tímamót í togarasögu þjóðarinnar en þá kom til landsins fyrsti 

sérsmíðaði togari Íslendinga. Fimm skútuskipstjórar og einn kaupmaður höfðu þá 

sameinað krafta sína og sett á laggirnar útgerðarfélagið Alliance. Togarinn fékk 

nafnið Jón forseti og var hann gerður út frá Reykjavík. Togarinn þótti flott smíði, var 

130 fet á lengd og létu Íslendingarnir styrkja skrokk skipsins um 20% umfram ensku 

togarana.  

Fyrstu árin gekk útgerðin vel. Afli jókst og atvinna í kring um sjávarútveg blómstraði. 

Þetta útgerðarmynstur kallaði á félagasamtök og byggingu hafnarsvæða. Úr varð m.a. 

stofnun Hásetafélgs Reykjavíkur og Sjómannafélags Reykjavíkur og framkvæmdir 

við gerð Reykjavíkurhafnar hófust árið 1913.  

Fleiri togarar voru keyptir í framhaldinu og útgerð blómstraði í Reykjavík. 
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Þegar fyrri heimsstyrjöldin skall á árið 1917 óskuðu bandamenn eftir skipum 

landsmanna og seldu íslenskir útgerðarmenn níu togara til Frakklands sem var á 

þessum tíma helmingur togaraflota landsmanna (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

Togaramenn og skipstjórar nutu töluverðrar virðingar í samfélaginu og litu margir 

ungir menn á sjósókn sem ákveðna manndómsvígslu. Togaramenn voru menn nýrra 

tíma. Þeir drógu meira í þjóðarbúið en aðrir og höfðu hærri tekjur en annað vinnandi 

fólk, yfir þeim var ákveðinn ævintýrablær (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 70). 

3.2.1 Millistríðsárin 

Við lok fyrri heimsstyrjaldarinnar fóru hjól atvinnulífsins aftur að snúast. Menn höfðu 

haldið að sér höndum á stríðsárunum en hófust strax handa við að kaupa ný skip um 

leið og styrjöldinni lauk. Árið 1920 var togarfloti landsmann orðinn stærri en nokkru 

sinni fyrr. Skipin voru orðin 20 og hélt þeim áfram að fjölga næstu ár. Í kjölfar 

styrjaldarinnar var skipaskortur í Evrópu. Fiskiskip höfðu verið notuð í hernaði og 

mörg þeirra sukku eða skiluðu sér ekki til baka. Því brugðu Bretar á það ráð að setja 

af stað smíðaáætlun árið 1920. Nýju skipin voru af svokallaðari Merseygerð og þóttu 

henta einstaklega vel til togveiða á Íslandsmiðum. Útgerðarmenn sem selt höfðu skip 

sín á stríðsárunum höfðu yfir miklum fjármunum að ráða og dæmi voru um að 

kennarar, sveitaprestar og bændur settu fjármagn í togarútegrð. Almenningur hafði 

því mikla trú á rekstri togaranna og hafði talsverða þekkingu á sjósókn og útgerð 

(Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.).  

Árið 1925 varð eitt mannskæðasta óveður 20. aldarinnar, en þá fórust þrír íslenskir 

togarar og með þeim 67 menn. Atburðurinn átti sér stað 7. febrúar á Halamiðum fyrir 

utan Vestfirði og fékk viðurnefnið halaveðrið. Við þetta breyttist viðhorf manna til 

togara, en fyrir halaveðrið höfðu menn nánast trúað því að togarar gætu ekki sokkið á 

rúmsjó (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

Til þessa hafði togaraútgerð mest verið stunduð frá Faxaflóa, en eftir 1925 var útgerð 

stunduð í öllum landsfjórðungum. Togarar stunduðu á þessum tímum veiðar meira og 

minna allt árið um kring en árið 1945 dróg til tíðinda þegar togarar hófu að veiða 

karfa í fyrsta sinn eftir brest í síldveiðum norðanlands. Karfinn fór allur í bræðslu. 

Rekstur togaranna gekk vel á fyrstu árum 3. áratugarins en verulega tók að halla 

undan fæti upp úr 1930. Ástæðan var offramleiðsla og offramboð á 
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saltfiskmörkuðum, auk heimskreppu sem skall á árið 1932.  (Jón Þ. Þór, 2003, bls. 35-

44) (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

3.2.2 Nýsköpunin 

Þegar seinni heimsstyrjöldin skall á árið 1939 hafði engin endurnýjun átt sér stað í níu 

ár og togaraflotinn var orðinn lúinn að sjá. Bresku togararnir sem stundað höfðu 

veiðar allt í kring um landið voru kallaðir heim til að sinna stríðsrekstri. Í kjölfarið 

varð skortur á fiski og eftirspurn gríðarleg í Bretlandi. Íslensku ryðkláfarnir mokuðu 

upp fiski og hófu siglingar með ísaðan fisk á erlenda markaði. Gott verð fékkst fyrir 

fiskinn og upplifðu útgerðarmenn óvænt blómaskeið. (Sjóminjasafnið í Reykjavík, 

e.d.) 

Í lok stríðsins ákvað ríkisstjórnin að hefja mikið átak til eflingar atvinnu í landinu.  

Ljóst var að mikil tækifæri lágu í að nýta betur hin gjöfulu fiskimið við landið. Á 

þessum tíma var Ólafur Thors forsætisráðherra, hann vildi setja fjármagn í 

atvinnuuppbyggingu og ákvað hann í samráði við forseta Íslands, Svein Björnsson, að 

láta smíða 28 togara erlendis. Athafnamönnum, félögum og bæjarfélögum var svo 

gefinn kostur að kaupa togarana af ríkinu. (Jón Hjaltason, 1995).  

Þessir togarar voru kallaðir nýsköpunartogarar, kenndir við nýsköpunarstjórnina. Að 

frumkvæði ríkisstjórnarinnar voru alls 32 botnvörpuskip keypt til landsins og fjárfestu 

einstaklingar í 2 skipum að eigin frumkvæði. Skipin voru búin um 100 hestafla 

gufuvél og í þeim var kælibúnaður. Fyrst um sinn var kælimiðillinn metýlklóríð en 

síðar var skipt yfir í freon. Þjóðin batt miklar vonir við nýju atvinnutækin og 

hvarvetna sem nýju skipin námu land var þeim tekið fagnandi með sérstökum 

móttökuathöfnum. Árin eftir seinni heimsstyrjöldina voru tími mikilla tækniframfara í 

íslenskum sjávarútvegi. Upp úr 1952 fóru menn að smíða hraðfrystitæki sem sett voru 

í togara. Fyrstu skipin til að innleiða þessa tækni voru Jörundur frá Akureyri og 

Þorkell Máni í eigu Bæjarútgerðar Reykjavíkur (Sveinn Þórðarsson, 1993, bls. 283-

285). Árið 1958 dróg aftur til tíðinda en það ár var mikill uppgripaafli á 

Nýfundnalandi og Labradormiðum, fiskverð hækkaði og útgerð blómstraði. Í kjölfarið 

samdi ríkisstjórnin um smíði nýrra togara (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.).  

Á tímabilinu 1959-1961 voru 15 stálskip smíðuð fyrir Íslendinga í Vestur Þýskalandi. 

Togararnir voru 150-250 metra langir og smíðaðir eftir teikningum 

skipaverkfræðingsins Hjálmars R Bárðarsonar. Skipin voru búin díselvélum, 
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sjálfvirkum stýrisbúnaði, losunar- og akkerisvindum, fiskisjártækjum, áttavitum, 

dýptarmælum o.fl. Það var því greinilegt að tækniþróun síðari heimsstyrjaldarinnir 

hafði náð til fiskveiða. Stærð og gerð skipanna var nýjung í fiskiskipaflotanum. 

Skipin voru fyrst og fremst ætluð til togveiða en hönnuð þannig að þau gætu á sem 

hagkvæmastan hátt sinnt mismunandi veiðum. Þessi skip gátu því einning sinnt 

síldveiðum (Hjálmar R. Bárðarson, 2007, bls. 20-27).  

 

Mynd 3 Teikningar af austurþýsku stálskipi eftir Hjálmar R. Bárðarsson (Þættir úr þróun 
íslenskra fiskiskipa, 2007). 

3.2.3 Innreið skuttogaranna  

Upp úr 1970 var íslenskur sjávarútvegur í hraðri framþróun eftir mikið 

erfiðleikaskeið. Skuttogari, ný kynslóð togara, var farinn að ryðja sér til rúms í 

Bretlandi og víðar.Ríkisstjórn landsins taldi að nú ætti að setja peninga í 

sjávarútveginn og ákvað hún að láta smíða sex skuttogara og bauð einnig fram lán 

fyrir kaupunum. Árið 1972 markaði byltingu í togaraútgerð en þá sigldi fyrsti 

skuttogari Íslendinga, Vigri RE 71, inn á Reykjavíkurhöfn. Sama ár var 

efnahagslögsagan færð út í 50 sjómílur (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 
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Mynd 4. Skuttogarinn Vigri RE 71 kemur til Reykjavíkurhafnar 24. okt. 1972 (Þjóðviljinn AK, 
ed). 

Meginmunurinn frá síðutogurunum var sá að trollið var ekki lengur tekið inn á 

hliðinni heldur á skutnum. Gufuvélarnar heyrðu sögunni til en nýju togararnir voru 

knúnir díselvélum. Eftir þessar breytingar þurftu menn ekki lengur að moka kolum til 

að halda vélinni gangandi og því þurfti ekki lengur starfandi kyndara. Nokkrar aðrar 

starfsstéttir áttu einnig undir högg að sækja við komu nýju togaranna, s.s. 

bræðslumenn og loftskeytamenn. Vinnuskilyrði voru heilt yfir mun betri á 

skuttogurunum, t.d. var gert að fiskinum undir þiljum en ekki uppi á dekki eins og á 

gömlu síðutogurunum. Einnig voru þeir stærri og sterkbyggðari en forverar þeirra og 

gátu sótt talsvert lengra frá heimahöfn (Jón Hjaltason, 1995). 

Með nýjum skipum komu nýjar vinnsluaðferðir. Allur fiskur var ísaður í kassa um 

borð og aflanum síðan landað í frystihús. Með tilkomu skuttogara var hægt að landa 

afla stöðugt til frystihúsa allt árið um kring. Þessi breyting jók atvinnuöryggi 

fiskverkamanna til muna (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

Skuttogararnir reyndust vel og um allt land fjárfestu útgerðir í togurum til þess að 

fæða frystihús landsmanna. Útgerðarfyrirtæki fengu stærstan hluta kaupverðs að láni 

og tiltölulega auðvelt var að eignast skuttogara. Menn fóru að fjárfesta í minni 

togurum 300-500 brl. Þessi stærð þótti hentugri en bæði gömlu síðutogararnir og 

vertíðarbátarnir frá 6. áratugnum. Á fyrstu árum skuttogaranna voru engar 

veiðitakmarkannir og sóttu menn af miklu kappi. Skuttogurum fjölgaði úr hófi og 

litlar hömlur voru á skipakaupum ríkisins (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.).  
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Árið 1975 var birt skýrsla fiskifræðinga um ástand fiskistofna. Þar kom fram að 

stofnar margra botnfisktegunda væru ofveiddir. Þessi skýrsla hefur allar götur síðan 

gengið undir nafninu “svarta skýrslan” (Sjóminjasafnið í Reykjavík, e.d.). 

Skýrslan markaði upphafið að auknum afskiptum ríkisvaldsins af fiskveiðum og 

meðvituð fiskveiðistjórnun var tekin upp. Með öflugum og stórum skipastól þurfti að 

fara að huga að hömlum ef ekki átti illa að fara. Árið 1977 var sókn togara takmörkuð 

frá þorskveiðum í 30 daga. Árið1981 var togurum óheimilt að sækja beint í þorsk 150 

daga á ári en þá mátti hlutdeild þorsks ekki fara yfir 25%. Á þessu tímabili gátu 

togarar veitt verðminni tegundir sem á þessum tíma voru vannýttar, eins og karfi og 

grálúða. Árið 1978 var skrapdagakerfið tekið upp (Sigfús Jónsson, 1984). 

Um haustið 1983 eru fiskifræðingar farnir að hafa verulegar áhyggjur af ástandi 

þorskstofnsins. Eftir miklar pólitískar umræðu var ákveðið að taka upp nýtt kerfi við 

stjórnun fiskveiða, sk. aflamarkskerfi, sem í daglegu tali var nefnt kvótakerfi. 

Nýjungin með kvótakerfinu var sú að kvóta var úthlutað á skip og var hann 

framseljanlegur milli skipa með vissum takmörkunum (Guðmundur Ásgeirsson 

2012). 

3.2.4 Frystitogarar taka við  

Eftir að veiði drógst saman var farið að huga enn betur að því að hámarka verðmæti 

aflans. Með tækniframförum í sjávarútvegi fóru menn að beina sjónum sínum að 

sjófrystingu í auknum mæli og við það breyttist starf sjómanna til muna. Þeir þurftu 

nú að læra handbrögð fiskvinnslufólks. Í stað þess að vinna allan afla í landi var farið 

að hausa, flaka, frysta og pakka út á sjó, aflinn var síðan seldur beint á markað. Um 

borð í skipin voru settar flökunarvélar, hausarar og plötufrystar. Fyrsti íslenski 

togarinn sem tileinkaði sér þessa tækni var Örvar HU 21, smíðaður á Akureyri 1982 

(Jón Hjaltason, 1995). 
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3.3 Aflabrögð og vinnsla 

 

Mynd 5 Heildarafli á Íslandsmiðum á árunum 1905-1990 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Á mynd 5 má sjá áætlaðan heildarafla á Íslandsmiðum frá 1905 - 1990, skipt milli 

veiða útlendinga annars vegar og veiða Íslendinga hins vegar. Af myndinni má sjá að 

eftir síðustu útfærslu landhelginnar hverfa erlend skip nær alfarið af miðunum. 

Lítið er vitað um aflabrögð á upphafsskeiðum vélbátaútgerðar. Af frásögnum má hins 

vegar ráða að fiskgengd hafi verið með besta móti. Samkvæmt upplýsingum úr 

útflutningsskýrslum er hægt að áætla magn af skreið og saltfiski. Út frá þessu er 

áætlað að afli á 17. öld hafi verið um 40 þúsund tonn á fjögurra ára tímabili. Á 18. öld 

var aflinn að jafnaði í kring um 10-12 þúsund tonn á ári fram yfir miðja öldina. 

Tímabilið 1765-1776 var aflinn oftast á milli 20-30 þúsund tonn. Þegar þilskipaútgerð 

hófst um miðja 19. öld jókst aflinn verulega og var um 45 þúsund tonn þegar mest lét. 

Heildarafli á Íslandsmiðum var tæp 200 þúsund tonn í upphafi 20. aldar. Að fyrri 

heimsstyrjöld lokinni jókst afli gríðarlega og fór í rúm 700 þúsund tonn á ári. Þar af 

var þorskafli um 500 þúsund tonn. Á miðjum sjötta áratugnum náði botnfiskafli 

sögulegu hámarki þegar hann náði 900 þúsund tonnum árin 1953 og 1954. Árið 1979, 

eftir komu skuttogaranna, fór heildaraflinn í fyrsta sinn yfir 1,5 milljón tonn. Mestur 

varð aflinn á Íslandsmiðum árið 1988 en þá nam hann 1.695 þúsund tonnum (Karl 

Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998, bls. 34-35). 

Verkunaraðferðir Íslendinga hafa tekið stöðugum breytingum í gegn um tíðina. Allt 

frá 14. öld og fram á þá 15. var helsta útflutningsvara landsmanna skreið. Skreið er 

þurrkaður afhausaður fiskur, oftast þorskur sem settur er til þurrkunar á svokallaða 

skreiðarhjalla. 
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Saltfiskverkun var fyrst reynd á Íslandi á síðari hluta 18. aldar. Með því að salta fisk 

var hann varinn fyrir skemmdum og geymsluþol hans aukið. Erlendir fiskimenn höfðu 

þó notað þessa aðferð á Íslandsmiðum allt frá 15. öld. Saltfiskverkun átti erfitt 

uppdráttar fram að 18. öld sökum takmarkaðs framboðs af salti. Upp úr miðri 19. öld 

jókst saltfiskútflutningur samhliða þilskipaútgerð. Á þessu tímabili varð saltfiskur 

mikilvægasta útflutningsvara Íslendinga. Þriðji áratugur 20. aldarinnar er jafnan 

kendur við saltfiskbyltingu. Útflutningsmagn fór úr 30 þúsund tonnum árið 1920, upp 

í 70-80 þúsund tonn á ári tímabilið 1930-1933, samfara metafla í þorski.  

Árið 1929 var plötufrystirinn fundinn upp og í kjölfarið hófst tími hraðfrystingar. 

“Hraðfrysting felst í því að matvælin eru gegnfryst eins hratt og auðið er miðað við 

eiginleika þeirra” (Guðmundur Árni Stefánsson, 1993). 

Í Bretlandi og Bandaríkjunum risu hraðfrystihús rétt fyrir upphaf síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Íslendingar voru fljótir að taka við sér og risu fyrstu 

hraðfrystihús Íslendinga í kring um 1940. Hraðfrystistöðvar risu um allt land en árið 

1973 höfðu átta hraðfrystihús risið á landsbyggðinni. Nú var hægt að frysta þorskflök 

eða heilfrysta þorskinn. Þetta varð til þess að útflutningur og vinnsla varð auðveldari 

og hentugra reyndist að geyma og meðhöndla fisk (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson 

og Ólafur Karvel Pálsson, 1998, bls. 35-39). 

3.4 Áhrif vélvæðingar 

Vélvæðing fiskiskipaflotans olli byltingu í útgerð. Fyrir vélvæðingu höfðu menn 

barist við að róa á miðin. Með tilkomu vélarinnar gátu menn nú siglt fyrirhafnarlaust 

og sótt á ný og fjarlægari mið. Tækniframfarir, líkt og tilkoma botnvörpu og 

fiskileitartækja gerðu það að verkum að auðveldara var að finna og veiða fisk. Með 

vélvæðingunni og tækniframförunum var allt í einu hægt að rjúfa mörk sjálfbærrar 

nýtingar. Á frumskeiðum fiskveiða var einungis sótt í hinn eina sanna fisk, þorskinn, 

en þorskurinn var uppistaðan í þeirri lífsbjörg þjóðarinnar sem náðist úr hafinu við 

upphaf fiskveiða við Ísland. Ytri aðstæður líkt og veðurfar og fiskigöngur fóru að 

verða minni hömlur. Frumstæði veiðiskapurinn hafði verið sjálfbær en tæknivæddur 

veiðiskapur leiddi til ofnýtingar. Stjórnvöld sáu sig því knúin til þess að setja hömlur 

á veiðiskap til þess að tryggja sjálfbæra nýtingu og hafa allar götur síðan haldið vel á 
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spöðunum í fiskveiðistjórnun (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel 

Pálsson, 1998, bls. 30-33). 

3.5 Virðiskeðja sjávarútvegs 

Virðiskeðjur eru góð verkfæri notuð í viðskiptum til þess að hámarka markaðsvirði 

fyrirtækja sem byggja starfsemi sína á sókn í takmarkaðar auðlindir (Torbjorn 

Trondsen, 2012). 

 

Mynd 6 Virðiskeðja íslensks þorsks (Ögmundur Knútsson, 2013).  

3.5.1 Þróun virðiskeðjunnar 

Fram til ársins 1990 var aðskilnaður einungis á milli veiða, framleiðslu og hins vegar 

markaðssetningar. Til voru sérstök sölusamtök sem alfarið sáu um útflutning á fiski. Í 

þá daga voru viðskiptavinir einna helst frystiklefar og vörugeymslur. Einungis örfá 

sölusamtök höfðu útflutningsleyfi og stjórnuðu samtökin alfarið útflutningi á 

íslenskum fiski. Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda (SÍF) hafði einkaleyfi á 

saltfiskútflutningi svo dæmi sé tekið. Þessi skipting gerði það að verkum að lítil 

samskipti voru á milli framleiðenda og sölumanna sem störfuðu á markaði. 

Framleiðslufyrirtæki gátu haft samband við móðurfyrirtæki en ekki dótturfyrirtæki 

sem sáu um sölu á sérstaka markaði. Mikill skortur var á markaðsupplýsingum og 

kerfið gerði það að verkum að allir framleiðendur fengu sama verð óháð gæðum og 

orðstýr (Ögmundur Knútsson, 2001).  

Tímabilið 1990-1997 einkendist af miklum breytingum. Markaðurinn fór að opnast, 

fleiri aðilar fengu útflutningsleyfi og framleiðslufyrirtæki byrjuðu sjálf að selja fisk á 

markað. Árin 1997-1999 fóru markaðir að opnast fleiri aðilum sem leiddi til þess að 

sölusamtök fyrri ára liðuðust í sundur. Þegar framleiðslufyrirtækin hófu sjálf að hafa 

samskipti við sölumenn, dreifingaraðila og kaupendur varð mikil vitundarvakning 
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varðandi meðferð og gæði afurða. Þessi beinu tengsl milli framleiðenda og kaupenda 

ýttu undir aukna verðmætasköpun. Samkeppnisþættir í sjávarútvegi á tímum 

sölusamtakanna réðust mest af pólitískum tengslum, stjórnarsetu í sölusamtökum og 

nálægð við fiskimið (Ögmundur Knútsson, 2001). 

3.5.2 Áhrifaþættir á virðiskeðjuna 

Mikilvægustu þættirnir í þróun virðiskeðju sjávarafurða eru þrír samkvæmt 

rannsóknum Ögmundar Knútssonar. Fiskmarkaðir, breytingar á skipulgsgerð 

sjávarútvegs þar sem fyrirtæki taka sölu og markaðsmál í eigin hendur og síðast en 

ekki síðst tilkoma núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis. Tilkoma fiskmarkaða árið 1987 

var mikilvægt skref í þróun virðiskeðjunnar. Þrátt fyrir að hlutfallslega lítið magn af 

fiski sé selt á fiskmörkuðum hafa þeir mikil áhrif í virðiskeðjunni. Stóru samþættu 

fyrirtækin nota markaðina til að ná fram sérhæfingu og tryggja framleiðslu og góða 

nýtingu framleiðslutækja meðan sjálfstæðir framleiðendur notfæra sér markaðina til 

að afla meginhluta hráefnis oft meðalfla. Fiskmarkaðir hafa þannig stuðlað að 

sérhæfingu í fiskvinnslu sem síðar hefur skilað sér í aukinni vermætasköpun (Daði 

Már Kristófersson, Helgi Gestsson, Ögmundur Knútsson, 2012). 

Framseljanlegar aflaheimildir sem komu til árið 1991 urðu til þess að skipum 

fækkaði, afli á sóknareiningu jókst, orkunotkun varð minni og sóknarþungi minnkaði. 

Kvótakerfið er eitt það merkilegasta sem Íslendingar hafa gert í umhverfismálum. „Ég 

get bara tekið sem dæmi að Rammi hf. er með sömu aflahlutdeild nú og árið 1997. Þá 

notuðum við 15,7 milljónir lítra af olíu við að veiða aflann okkar. 2014 notuðum við 

hins vegar 7,5 milljón lítra við að veiða sömu aflaheimildir“ (Ólafur Marteinsson, 

munnleg heimild, 7. desember, 2015). 

EFTA samningarnir árið 1994 opnuðu Evrópumarkað fyrir Íslendinga, þá færðist 

megináherslan frá Bandaríkjunum og Evrópa varð að mikilvægasta sölumarkaði 

Íslendinga. Aðrir mikilvægir þættir á þróun virðiskeðjunnar sem vert er að nefna voru 

bætt aðgengi að fjármagni með stofnun hlutabréfamarkaða og sterkari 

lánsfjármarkaða. Aukin sjófrysting varð til þess að framleiðslustig hækkaði auk þess 

sem aukin sjófrysting ýtti undir tækniframfarir í landvinnslu, meðal annars vegna 

samkeppnisaðstæðna. Almennar tækniframfarir og bættar samgöngur hafa einnig haft 

gífurlega mikið að segja um þróun virðiskeðjunnar (Ögmundur Knútsson, 2001). 
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3.5.3 Verðmætasköpun sjávarafurða 

Mikil verðmætasköpun á sér stað í sölu og markaðsetningu á sjávarafurðum. Þessir 

þættir eru nær viðskiptavini í virðiskeðju sjávarútvegs. Því framar í virðiskeðjuna sem 

framleiðendur komast, eykur það möguleika þeirra á aukinni verðmætasköpun. 

Til þess að vinna að aukinni verðmætasköpun er mikilvægt að vinna markaðsmegin. 

Með því selja eigin fisk er hægt að komast lengra inn á markaðinn, sleppa milliliðum 

og vera með hærra vinnslustig. Verðmætasköpun í heimalandi er mjög mikilvægur 

þáttur þegar horft er á virðiskeðju í sjávarútvegi (Ögmundur Knútsson, 2001). 
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4 Staða og þróun greinarinnar 
Í þessum kafla er að finna greiningu þeirra gagna sem til skoðunnar eru í ritgerðinni. 

Hér er staða togaraflotans skoðuð, farið er yfir mikilvæga rekstrarþætti togarútgerðar, 

staða greinarinnar í heild er skoðuð og yfirlit gefið um helstu markaði.  

4.1 Yfirlit um togara á Íslandi í dag 

Samkvæmt gögnum Fiskistofu eru 45 íslenskir togarar skráðir með aflamark 1 

fiskveiðiárið2 2015-2016. Meira en helmingur togaranna stundar ísfiskveiðar, 24 

talsins meðan 20 eru skráðir sem frystitogarar. Tvö fjölveiðiskip eru á lista yfir togara 

með aflamark sem stunda eingöngu veiðar á uppsjávarfisk, en það eru skipin Lundey 

og Vilhelm Þorsteinsson. (fiskistofa, 2015). 

 

Mynd 7 Þróun á fjölda togara (vinstri ás og stöplar) og meðalaldurs togaraflotans (hægri ás og 
lína) (Hagstofa Íslands, 2015). 

Frá því frystitogarar komu fyrst til sögunnar í byrjun níunda áratugar síðustu aldar 

hefur mikil breyting orðið á sókn þeirra og vinnsluháttum. Þorskur var megin 

uppistaðan í afla frystitogaranna fyrstu árin, en segja má að nú sé þorskur nær 

eingöngu meðafli við veiðar á öðrum tegundum s.s. karfa, ufsa og grálúðu. Flestir 

voru frystitogararnir í íslenska flotanum árið 1992, 35 talsins. Nú eru þeir 23 og fer 

                                                
1 Í 8. gr. 3.mgr. laga um stjórn fiskveiða nr 116/2006 kemur fram: Aflamark veiðiskips á hverju 
fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð ræðst af leyfðum heildarafla af viðkomandi tegund og hlutdeild 

2 Stendur yfir frá 1. september hvers árs til 31. ágúst næsta árs. (Stjórn fiskveiða, 2013). 
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fækkandi (Gunnar Þórðarsson, Arnljótur B. Bergsson, Gísli Eyland, Jónas R. 

Viðarsson, Sigurjón Arason, 2014). 

4.1.1 Ísfiskskip  
Tafla 1 Yfirlit ísfisktogara með aflamark  fiskveiðiárið 2015-2016 (Fiskistofa, 2015; SAX, 2015) 

Skipaskrár

nr. 
Skip Heimahöfn Útgerð 

Samtals 

ÞÍG kg  
Smíðaár 

1395 Kaldbakur Akureyri 
Útgerðarfélag 

Akureyringa ehf 
8.110.626 1974 

1833 Málmey Sauðárkrókur Fisk Seafood ehf 6.822.482 1987 

1937 Björgvin Dalvík Samherji Ísland ehf 6.470.840 1988 

1868 Helga María Akranes HB Grandi hf 5.850.381 1988 

1585 
Sturlaugur H 

Böðvarsson 
Akranes HB Grandi hf 5.642.842 1981 

1578 Ottó N Þorláksson Reykjavík HB Grandi hf 5.408.814 1981 

1509 Ásbjörn Reykjavík HB Grandi hf 5.100.076 1978 

1472 Klakkur Sauðárkrókur Fisk Seafood ehf 4.846.336 1977 

1476 Björgúlfur Dalvík Samherji Ísland ehf 4.536.908 1977 

1274 Páll Pálsson Hnífsdalur 
Hraðfrystihúsið Gunnvör 

hf 
4.493.901 1972 

1277 Ljósafell Fáskrúðsfjörður Loðnuvinnslan hf 4.368.543 1973 

2747 Gullberg Vestmannaeyjar Vinnslustöðin hf 4.256.444 2000 

2401 Þórunn Sveinsdóttir Vestmannaeyjar Ós ehf 4.223.539 2010 

2262 Sóley Sigurjóns Garður Nesfiskur ehf 3.853.721 1987 

1275 Jón Vídalín Vestmannaeyjar Vinnslustöðin hf 3.686.236 1972 

1281 Múlaberg Siglufjörður Rammi hf 3.025.372 1973 

1278 Bjartur Neskaupstaður Síldarvinnslan hf 3.007.288 1973 

1661 Gullver Seyðisfjörður Gullberg ehf 2.940.455 1983 

2020 Suðurey Þórshöfn Ísfélag Vestmannaeyja hf 2.576.309 1991 

1645 Jón á Hofi Þorlákshöfn Rammi hf 1.637.248 1983 

2677 Bergur Vestmannaeyjar Bergur ehf 1.616.584 1998 

2025 Bylgja Vestmannaeyjar Bylgja VE 75 ehf 1.477.961 1992 

1451 Stefnir Ísafjörður 
Hraðfrystihúsið Gunnvör 

hf 
659.063 1976 

1905 Berglín Garður Nesfiskur ehf 574.554 1988 

Heildararaflamark ísfiskskipa á kvótarinu 2015-2016 eru 95.186.522 ÞÍG 

(þorskígildi3) kg eða 26% heildaraflamarks fiskveiðiársins 2015-2016. Meðalaldur 

ísfisktogaraflotans er 31,13 ár. 

                                                
3 Í 8. gr. 3.mgr. laga um stjórn fiskveiða nr 116/2006 kemur fram: Þorskígildistonn er það 

aflamagn eða veiðikvóti af tiltekinni tegund sem telst jafnverðmætt og eitt tonn af þorski. 
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4.1.2 Frystitogarar 
Tafla 2 . Yfirlit frystitogara með aflamark árið 2015 (Fiskistofa, 2015; SAX, 2015). 

Skipaskrár 

nr.. 
Skip Heimahöfn Útgerð 

Samtals 

ÞÍG kg 
Smíðaár 

2626 
Guðmundur í 

Nesi 
Reykjavík Brim hf 7.548.009 2000 

1977 
Júlíus 
Geirmundsson 

Ísafjörður Hraðfrystihúsið Gunnvör hf 6.770.117 1989 

1902 Höfrungur III Akranes HB Grandi hf 6.456.352 1988 

2265 Arnar Skagaströnd Fisk Seafood ehf 5.596.735 1986 

1579 Gnúpur Grindavík Þorbjörn hf 5.574.371 1981 

1360 Kleifaberg Reykjavík Brim hf 5.543.789 1974 

2170 Örfirisey Reykjavík HB Grandi hf 5.498.180 1988 

1972 
Hrafn 

Sveinbjarnarson 
Grindavík Þorbjörn hf 5.393.463 1988 

1270 Mánaberg Ólafsfjörður Rammi hf 4.821.548 1972 

1976 Barði Neskaupstaður Síldarvinnslan hf 4.729.977 1989 

1351 Snæfell Akureyri Samherji Ísland ehf 4.431.336 1968 

2750 Oddeyrin Akureyri Samherji Ísland ehf 4.386.642 2000 

1530 Sigurbjörg Ólafsfjörður Rammi hf 4.288.685 1979 

2182 Baldvin Njálsson Garður Nesfiskur ehf 3.853.721 1990 

2203 Þerney Reykjavík HB Grandi hf 3.189.724 1992 

1752 Brynjólfur Vestmannaeyjar Vinnslustöðin hf 2.841.924 1987 

2770 Brimnes Reykjavík Brim hf 2.696.609 2002 

2410 
Vilhelm 

Þorsteinsson 
Akureyri Samherji Ísland ehf 574.554 2000 

155 Lundey Vopnafjörður HB Grandi hf 250 1960 

1345 Blængur Neskaupstaður Síldarvinnslan hf   1973 

 

Heildaraflamark frystitogara á kvótaárinu 2015-2016 er 84.195.985 ÞÍG kg. sem 

stendur undir 23% af heildarútlutun í ÞÍG. Kg. Meðalaldur Frystiskipaflotans er 29,7 

ár.  
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4.1.3 Nýsmíðar 
Tafla 3. Togarar í smíðum (Íslenski Sjávarklasinn 2015; HB Grandi 2015; Morgunnblaðið 
2015). 

Fyrirtæki Tegund 
Afhendin

gartími 
Fer úr rekstri Smíðaár 

HB Grandi hf Ísfisktogari 2016 Ásbjörn  1978 

HB Grandi hf Ísfisktogari 2016 Sturlaugur H böðvarsson 1981 

HB Grandi hf Ísfisktogari 2017 Ottó N Þorláksson 1981 

Samherji Ísland ehf Ísfisktogari 2016 Björgúlfur 1977 

Samherji Ísland ehf Ísfisktogari 2017 Snæfell 1968 

Útgerðarfélag Akureyringa Ísfisktogari 2017 Kaldbakur 1974 

Fisk Seafood ehf Ísfisktogari 2017 Klakkur 1977 

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf Ísfisktogari 2016 Páll Pálsson 1972 

Vinnslustöðin hf Ísfisktogari 2016 Jón Vídalín 1972 

Rammi hf Frystitogari 2016 
Mánaberg 1972 

Sigurbjörg 1979 

 

Það er ljóst að breyting er að verða á togarflota Íslendinga, en samið hefur verið um 

smíði tíu nýrra togara sem munu afhendast á árunum 2016-2017. Níu þeirra eru 

ísfiskskip en einn frystitogari mun bætast í flotann og leysa af hólmi tvö eldri skip. 

Við þessa fjárfestingu mun meðalaldur Ísfisktogara lækka úr 31,13 árum árið 2015 

niður í 19,16 ár árið 2017 ef samsetning flotans helst sú sama.  
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4.2 Markaðir 

Í þessum kafla er farið yfir helstu útflutningslönd fyrir íslenskar sjávarafurðir og 

skoðaðar breytingar á magni og verðmætum milli helstu markaða. Reynt verður að 

greina mikilvægustu markaði fyrir ferskan og sjófrystan fisk. Heildarútflutningur 

íslenskra fiskafurða nam 654 þúsund tonnum árið 2014. 

 

Mynd 8 Þróun á magni útflutnings íslenskra sjávarafurða til tólf stærstu útflutningslanda eftir 
magni árin 2009-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Útflutningur til Frakklands og Bandaríkjanna hefur aukist stöðugt frá árinu 2009, en 

þessir markaðir eru mikilvægir fyrir ferskar afurðir. Bretland er sá markaður sem 

skilar hvað mestum útflutningstekjum til greinarinnar en magn útflutnings á 

Bretlandsmarkað hefur dregist saman úr 106 þús. tonnum árið 2009 í 59 þús. tonn árið 

2014. 
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Frakklandsmarkaður er kominn í þriðja sæti yfir útflutningsverðmæti árið 2014. 

 

Mynd 9 Þróun á útflutningsverðmæti íslenskra sjávarafurða til tólf stærstu útflutningslanda 
eftir verðmætum 2009-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Tæplega 90% af ferskum afurðum eru úr þorski og ýsu, stærsti hlutinn ferskbitar. 

Helstu markaðir þessara afurða eru Frakkland, Bretland, Spánn og Belgía en 

Bandaríkja- og Þýskalandsmarkaðir hafa einnig verið mikilvægir. Þetta er mesta 

verðmætaaukning í stakri fiskafurð sem sést hefur en hún hefur verið yfir 100% frá 

árinu 2006 (Ögmundur, 2012) 
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4.2.1 Bretlandsmarkaður 

Bretlandsmarkaður er samkvæmt hagstofunni stærsti einstaki markaðurinn fyrir bæði 

ferskan og sjófrystan þorsk frá Íslandi. 

 

Mynd 10. Þróun á magni (stöplar og vinstri ás) og verði í evrum (hægri ás og lína) á útflutningi 
íslenskra þorskafurða  inn á Bretlandsmarkað árin 2010-2014 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Við sjáum að árið 2014 hefur verð á sjófrystum þorski inn á Bretlandsmarkað hækkað 

meira heldur en verð á ferskum þorskafurðum. Verð hefur haldið áfram að hækka á 

Bretlandsmarkaði en samkvæmt Markó partners hefur meðalverð á sjófrystum 

þorskafurðum sem seldar eru frá Íslandi hækkað um meira en 27% á fimm mánaða 

tímabili. Á sama tíma hefur verð á ferskum flökum og flakastykkjum hækkað um 

18% (Kvótinn.is).   
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4.3 Vinnsluaðferðir á togurum 

Vægi þorsks sem fer í gegn um landvinnslu fer ört vaxandi. 

 

Mynd 11 Landaður þorskafli á Íslandsmiðum eftir tegund vinnslu á tímabilinu 2009-2014 
(Hagstofa Íslands, 2015) 

Á mynd 8 má sjá stöðuga aukningu frá árinu 2010 í innlendri landvinnslu á  

þorskafurðum þar sem þáttur ísfisktogara vegur hæst. Vægi sjófrystingar í þorski 

hefur dregist saman milli áranna 2013-2014.  

 

Mynd 12 Samanburður á ráðstöfun afla á Íslandsmiðum milli sjófrystingar annarsvegar og 
ferskfiskvinnslu hins vegar árið 2014 (Hagsofa Íslands, 2015) 

Tegundir eins og karfi, grálúða, ýsa og ufsi vega hæst í afla íslenskra frystitogara.  

Úthafskarfi og gráluða eru nær eingöngu veidd af frystitogurum. Í ufsa og karfa vegur 

sjófrysting lang þyngst. Þá þykir ýsa einnig hentug í sjófrystingu. 
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4.4 Rekstrarumhverfi 

Í þessum kafla eru teknir fyrir þeir rekstrarþættir útgerða sem megináhrif hafa á 

fjárfestingu innan greinarinnar. 

4.4.1 Hlutaskiptakerfið 

Launakerfi íslenskra sjómanna byggir á svokölluðum aflahlut. Þannig ræður aflamagn 

og aflasamsetning úr hverri veiðiferð launum þeirrar veiðiferðar. Lög um 

skiptaverðmæti segja til um hversu stór hluti heildaraflaverðmætis fer til hlutaskipta 

sjómanna. Verðlagsstofa skiptaverðs sér svo til þess að útgerðir geri rétt upp við 

sjómenn og að sjómenn fái rétt verð fyrir aflann.  

Í síðustu kjarasamningum íslenskra útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands var 

samið um olíuviðmiðun þar sem sjómenn áttu að njóta hagstæðs olíuverðs en taka þátt 

í háu olíuverði. Olíuviðmið er að jafnaði 28% af heildar aflaverðmæti, en það er 

hámark samkvæmt núverandi kjarasamningum. Þetta þýðir að 72% aflaverðmætis 

fara til skipta (Kjarasamningur Landssambands íslenskra útvegsmanna og 

Sjómannasambands Íslands, 2009). 

Skipti ráðast svo af fjölda áhafnarmeðlima og eru 30,5% miðað við 20 menn, 31% 

miðað við 21 menn og 31,5 miðað við 22-24 menn. Ef færri eru um borð lækkar 

skiptaprósentan um 0,8% fyrir hvert stöðugildi. Fyrir hvern mann sem er umfram 24 

hækkar skiptaprósentan um 0,5%. Svokallaður frystibónus er greiddur til skipverja á 

frystitogurum og nemur 7% af söluverðmæti landaðs afla. Reikna má með því að laun 

á frystitogara séu 39,8% af aflaverðmæti (Gunnar Þórðarsson, Arnljótur B. Bergsson, 

Gísli Eyland, Jónas R. Viðarsson, Sigurjón Arason, 2014). 

Á skuttogurum sem eru 42 metrar að lengd eða lengri, og selja aflann óunninn 

innanlands (ísfiskur), fer 28,8% af skiptahlutfallinu til sjómanna séu áhafnarmeðlimir 

16 talsins. Hlutur sjómanna fer hæst í 31,3%, en þá er miðað við 18 áhafnarmeðlimi. 

Skiptaprósentan lækkar um 0,9% fyrir hvern mann sem vantar og hækkar um 0,9% 

fyrir hvern mann sem er umfram (Kjarasamningur Landssambands íslenskra 

útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands, 1. janúar 2009 til 1. janúar 2011d). 

Töluverður munur er á launum háseta á frystitogara og ísfisktogara. Sjómenn á 

frystitogara fá greitt eftir verði á erlendum mörkuðum. “Stærstu útgerðirnar sem reka 

fiskvinnslu kaupa fisk af eigin skipum og greiða viðmiðunnarverð sem sett er af 
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Verðlagsstofu skiptaverðs” (Sigmundur Sigmundsson, munnleg heimild, 6. desember, 

2015). 

4.4.2 Veiðigjöld  

Frá því að aflamarkskerfi var fyrst tekið upp við stjórn fiskveiða árið 1983 hefur 

megin gagnrýnin á kerfið beinst að því að ekki hafi verið innheimt auðlindagjald sem 

nokkru næmi af þeim sem úthlutað hafa fengið kvóta.  

Flestir eru nú sammála um að kostir kvótakerfisins séu ótvíræðir hvað varðar verndun 

og uppbyggingu fiskistofna svo og hefur kerfið stuðlað að hagræðingu í sjávarútvegi á 

mun áhrifaríkari hátt en önnur fiskveiðistjórnunarkerfi höfðu áður gert. Óánægja hefur 

hins vegar farið vaxandi með það að rentan af hinni takmörkuðu auðlind skuli ekki 

skila sér nægjanlega til eiganda auðlindarinnar, sem er íslenska þjóðin. 

Eftir efnahagshrun árið 2008 hefur sjávarútvegur skilað miklum hagnaði, einkum 

vegna lágs gengis krónunnar og hækkunar á heimsmarkaðsverði á fiski. Umræðan í 

þjóðfélaginu hefur að undanförnu mikið snúist um það hvað ætti að gera við meintan 

umframhagnað í sjávarútvegi. Umframhagnaðurinn nefnist auðlindarenta sem er ekki 

föst stærð. Rentan verður til fyrir samspil verðs afurða, kostnað við veiðar og af því 

að fiskistofnar eru takmarkaðir og sókn í þá þarf að takmarka. Hlutverk stjórnvalda í 

þessu efni er að búa þannig um hnútana að auðlindarentan sé hámörkuð (Daði M. 

Kristófersson, Gunnlaugur Júlíusson, Sveinn Agnarsson og Ögmundur Knútsson, 

2011).  

Veiðigjöld voru fyrst sett á árið 2004 og þá sem ákveðið hlutfall af vergum hagnaði 

(EBITDA2) eftir að reiknuð var út grunnávöxtun af fjárfestingu, ávöxtun eiginfjár 

eiganda í rekstri, (e. Base return of Investment) sem var ákveðið 6% fyrir vexti og 

afskriftir (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998). 

Talsverð breyting hefur verið gerð á álagningu og innheimtu veiðigjalda í áranna rás 

og nú eru innheimt tvenns konar veiðgjöld, þ.e. almennt gjald og sérstakt gjald 

(Fiskistofa, 2015). 

Almennt veiðgjald: er gjald sem leggst á allan afla sem íslensk skip landa hér á landi. 

Almenna veiðigjaldinu er ætlað að standa undir kostnaði ríkisins við fiskveiðistjórnun 

og þjónustu við sjávarútveginn. Almenna veiðigjaldið er krónutala sem leggst á hvert 

kíló landaðs afla (Stjórn fiskveiða, 2012). 
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Sérstakt veiðigjald: er fall af rentunni, þ.e. EBITDA þegar eigandi skipsins hefur 

tekið til sín ákveðna ávöxtun af bundnu fjármagni í rekstri. Lögum um veiðigjöld 

hefur hins vegar verið breytt og á fiskveiðiárinu 2013 – 2014 var einnig rukkuð 

krónutala á hvert þorskígildi  (Stjórn fiskveiða, 2013). 

 

Mynd 13 Greidd veiðigjöld síðustu 3 fiskveiðiár (Fiskistofa, 2015). 

Veiðigjöldum hefur verið breytt mikið milli ára. Á fiskveiðiárinu 2012/2013 var 

almenna veiðigjaldið 9,5 kr/kg á hvert þorskígildi. Því til viðbótar var sérstaka 

veiðigjaldið á botnfiskveiðum kr. 23,20 á þorskígildiskíló.  Árið 2013/2014 námu 

veiðigjöld alls eftir lækkanir 9,2 milljörðum króna. Síðastliðið fiskveiðiár lækkuðu 

veiðigjöld alls hinsvegar niður í 7,7 milljarða (Fiskistofa, 2015). 

4.4.3 Áhrif veiðigjalda á rekstur frystitogara 

Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi svo og fræðimenn hafa bent á að veiðigjald megi ekki 

íþyngja rekstri fyrirtækjanna um of. Ef veiðigjald verður of hátt minnkar hvati til 

endurnýjunar. Almenna veiðigjaldið hefur lagst þungt á rekstur frystitogara. Tegundir 

eins og grálúða hafa háan þorskígildistuðul og því greiðist hærra veiðigjald fyrir þær 

tegundir. Fiskveiðiárið 2012/2013 var almenna veiðigjaldið 9,5 kr/kg á hvert 

þorskveiðiígildi, sama ár var grálúða 2,47 ÞÍG kg. Því þurfti að greiða 23,46 krónur 

fyrir hvert kiló af grálúðu (Fiskistofa, 2015). 

Einnig er greitt fullt veiðigjald af sókn íslenskra frystiskipa í nytjastofna í erlendri 

lögsögu en frystitogarar þykja hentugir til þess að sækja fisk í erlendar lögsögur 
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(Gunnar Þórðarsson, Arnljótur B. Bergsson, Gísli Eyland, Jónas R. Viðarsson, 

Sigurjón Arason, 2014). 

“Til þess að sækja fisk í Barentshaf þarf að sigla í fimm daga fram og til baka, því 

fylgir gríðarlegur olíkostnaður. Þegar aflanum er landað þarf að greiða veiðigjöld til 

Íslands. Kostnaður er svo mikill að ekki er hægt að fara í fjárfestingar á skipinu 

okkar”. (Sigmundur Sigmundsson, munnleg heimild, 6. desember, 2015). 

4.4.4 Útgjaldaliðir frystitogara 

Árið 2013 námu heildartekjur frystitogara um 40 milljörðum króna samkvæmt 

gögnum Hagstofu Íslands. 

 

Mynd 14 Hlufall útgjaldaliða af heildartekjum frystitogara árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2015) 

Samkvæmt tekjuliðum úr rekstrarreikningi námu laun og launatengd gjöld um 40% af 

heildartekjum. Olíur námu 13%, veiðarfæri og viðhald samtals 7% og önnur gjöld 

13% en þar undir falla meðal annars veiðigjöld. Heildargjöld nema 83% af 

heildartekjum en það verður að teljast nokkuð hátt hlutfall. Hagnaður af rekstri 

frystitogara nam 17%. 
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4.4.5 Útgjaldaliðir ísfisktogara 

Árið 2013 námu heildartekjur ísfisktogara um 21 milljörðum króna samkvæmt 

gögnum Hagstofu Íslands. 

 

Mynd 15 Hlutfall útgjaldarliða af heildartekjum ísfisktogara árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2015) 

Samkvæmt tekjuliðum úr rekstrarreikningi voru laun og launatengd gjöld lang stærsti 

gjaldaliðurinn. Námu þau samtals um 35% af heildartekjum. Aflahlutir námu 25% 

sem eru 7% minna heldur en aflahlutir frystitogara. Olíur námu 10%, veiðarfæri og 

viðhald samtals 7% en þetta er gott dæmi um fastan kostnað sem er sambærilegur 

milli frysti- og ísfisktogara. Önnur gjöld námu 13% en þar undir falla meðal annars 

veiðigjöld. Heildargjöld nema 80% af heildartekjum og hagnaður var því 20% af 

rekstri ísfisktogara árið 2013. Hagnaður er talsvert meiri af rekstri ísfisktogara en 

frystitogara en einnig má benda á að stór hluti tekjumyndunar verður til í 

fiskvinnsluhúsum eftir að afli þessara skipa er áframunninn.  
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4.4.6 Rekstraryfirlit fiskvinnslu 

Rekstur íslenskra fiskvinnslna hefur gengið vel undanfarin ár. Hreinn hagnaður fyrir 

skatta (EBT) var neikvæður árin 2006 og 2008 en náði hámarki árið 2013 þegar hann 

nam rúmum 32 milljörðum króna.  Árið 2008 voru rekstrarskilyrði hins vegar erfið 

vegna gríðarlegs gengistaps og skilaði fiskvinnsla í kjölfarið 48 milljarða kr. tapi. 

 

Mynd 16 Rekstraryfirlit fiskvinnslna 2006-2013 í milljónum króna (hægri ás og stöplar) og 
prósentum ákveðinna rekstrarliða (vinstri ás og lína) Heimild: Hagstofa Íslands, 2015 

Myndin sýnir rekstraryfirlit fiskvinnslna árin 2006-2013. Hreinn hagnaður fyrir skatta 

eða EBT er sérstaklega sýndur með tölum. Tekjur hafa aukist mikið frá árinu 2006 en 

þá voru tekjur 90 milljarðar króna. Árið 2013 náðu tekjur 237 milljörðum króna. 

Gjöld fiskvinnslna hafa einnig hækkað frá árinu 2006 úr 63 milljörðum upp í 167 

milljarða árið 2013. Hér má sjá að EBITDA hlutfall af rekstrartekjum er tæp 16% yfir 

tímabilið en hæst var hlutfall EBITDA af rekstrartekjum árið 2009 eða 21%.  

Við sjáum að þættir eins og veiðigjöld og launaskiptakerfi virka sem hamlandi þættir 

á útgerð frystitogara. Rekstarkostnaður er meiri á frystitogurum heldur en á 

ísfisktogurum, en á sama tíma helst rekstrarkostnaður nokkuð stöðugur á 

frystitogurum þar sem laun eru fast hlutfall aflaverðmætis og fylgja því verðsveiflum 

á mörkuðum.  Hagnaður er meiri í vinnslu ferskra afurða í ákveðnum tegundum líkt 

og þorski. Hins vegar eru ákveðnar tegundir sem munu áfram verða sóttar á 
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frystitogurum þar sem það er hagkvæmara. Þegar markaðir eru skoðaðir sést að verð á 

frosnum afurðumer hátt um þessar mundir. Meðalaldur frystitogara heldur áfram að 

hækka á meðan meðalaldur ísfisktogara mun koma til með að lækka á næstu árum 

vegna nýsmíða. Fjárfesting í skipum er að taka við sér eftir ákveðna stöðnun 

síðastliðinn áratug.  
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5 Greining viðtala  
Í þessum kafla verður leitast við því að greina stöðu frystitogara í dag og svara því 

hver samkeppnishæfni frystitogara er gagnvart landvinnslu og hvort þörf verði fyrir 

frystitogara í framtíðinni. Staðreyndin er sú að ekki hefur mikil endurnýjun átt sér 

stað og því var leitast við að greina helstu þætti í umhverfi og í stjórnkerfinu sem hafa 

haft áhrif á stöðnun í flotanum. Niðurstöður eru byggðar á viðtölum við aðila sem 

starfa í greinninni og hafa sérþekkingu og reynslu af útgerð.  

5.1 Samkeppnishæfni frystitogara gagnvart landvinnslu 

Viðmælendur hjá stórum sjávarútvegsfyrirtækjum nefndu það að í sumum tegundum 

hallaði mjög á frystitogara. Þetta væru tegundir eins og þorskur sem auðvelt væri fyrir 

ísfisktogara að sækja. Launakostnaður sjómanna var nefndur sem hamlandi þáttur 

númer eitt fyrir sjófrystingu. 

Launakostnaður vegna sjómanna er mun hærri en vegna landvinnslufólks. Aðal 

hömlunin á frystitogararekstur er sú að launin eru 40% (viðmælendur 1 og 3 2015). 

Samkeppnishæfni frystitogaranna er mun meiri í tegundum eins og úthafskarfa, 

grálúðu og karfa almennt. Verð hefur verið að hækka á sjófrystum ufsa sem borgar 

upp þennan mun, það er að segja í landi og út á sjó. Það hallar á frystitogarana í 

ýmsum tegundum en þeir hafa sína styrkleika í öðrum (viðmælandi 1, 2015). 

Framkvæmdarstjóri útgerðarfyrirtækis sem sérhæfir sig í útgerð frystitogara benti á að 

samkeppnishæfni færi einnig eftir því hvernig fyrirtæki væru stakk búin að vinna fisk 

í landi. Horfa þarf á hvort fyrirtæki þurfi að fjárfesta frá grunni bæði í 

landvinnsluhúsnæði, vélum og ísfisktogurum eða hvort þau eiga þessa innviði fyrir.  

„Við erum nýbúnir að fara í gegnum þetta ferli þar sem við ákveðum að fara í 

frystiskip. Stærstu ástæðurnar fyrir því er hvernig aflaheimildir okkar eru samsettar. 

Við hefðum þurft að fjárfesta bæði í ísfiskskipum og húsnæði ásamt tækjum og 

búnaði. Svo eru heimildir okkar þannig samsettar að við höfum þurft að treysta á að 

skipta alltaf stórum hluta þeirra yfir í þorsk eða ýsu við þá einhverja sem eru með 

frystiskip eða þá að reka frystitogara samhliða” 

-Viðmælandi 4 
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Einnig benti hann á að þegar gengi krónunnar styrkist þá hækki launakostnaður 

hlutfallslega í landi. Launakostnaður úti á sjó sé hins vegar tiltölulega fastur þar sem 

hann er ákveðið hlutfall aflaverðmætis. Við ákveðnar aðstæður eru frystitogarar því 

fullkomlega samkeppnishæfir við landvinnslu (viðmælandi 4, 2015).    

5.1.1 Verður þörf fyrir frystitogara í framtíðinni 

Undanfarin ár hefur þróunin í íslenskum sjávarútvegi verið sú að sífellt meira magn er 

tekið í gegn um landvinnslur. Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að vinna ferskan fisk 

í vinnslum sínum og gríðarleg fjárfesting hefur átt sér stað að undanförnu í þróun 

fiskvinnslna. Samið hefur verið um kaup á fjölmörgum skipum til þess að fæða 

vinnslurnar. Á sama tíma hefur lítil framför átt sér stað í skipum sem stunda 

sjófrystingu og lítil breyting hefur verið á veiði og vinnslu þessara skipa önnur en sú 

að þeim hefur fækkað (viðmælandi 1, 2015).  

Það atriði sem viðmælendur nefndu oftast var að veiðar á ákveðnum tegundum s.s. 

grálúðu djúpkarfa og gullaxi hentuðu betur frystitogurum. Þeir nefndu einnig að 

fjarlæg og mikilvæg fiskimið líkt og Barentshaf væru varla sótt án frystitogara. Þeir 

voru einnig sammála um að við munum alltaf þurfa frystiskip í togaraflota landsmann 

(viðmælandi 1, 2, 3 og 4, 2015).  Þeir nefndu þó flestir að hlutdeild þorsks sem veidd 

er á frystitogara muni áfram koma til með að minnka (viðmælandi 1, 2 og 3, 2015).  

Viðmælandi 1 er starfsmaður á útgerðarsviði hjá fyrirtæki sem gerir út á bolfisk og 

uppsjávartegundir. Hann nefndi að fjölbreytileiki í vinnslu og veiðum frystitogara 

væri mjög mikilvægur útgerðum sem hefðu kvóta í mörgum mismunandi tegundum. 

Veiðistýring upp í kvóta væri mun betri á frystitogara. Tók hann dæmi um útgerð sem 

ætti 200 tonna ýsukvóta óveiddan í lok veiðitímabils. Mun hentugara væri að sækja 

skammtinn á frystiskipi heldur en að snúa vinnslu í landi á hliðina fyrir nokkur tonn. 

Einnig tók viðmælandinn dæmi um það að ef ís kæmi til með að bráðna í auknum 

mæli í Norður íshafinu gætu leynst fiskimið á þeim slóðum. Það er grunnslóð þarna á 

svæðinu og því ekki ólíklegt að þar sé að finna góð fiskimið. Benti viðmælandi á að 

það færi enginn að sækja þennan fisk á ísfisktogurum. (viðmælandi 1, 2015).  

„Við þurfum að eiga frystitogara áfram. Það er nauðsynlegt að frysta afurðir til 

þess að þjónusta grálúðu- og karfamarkaði. Þessar tegundir fara á markað langt í 

burtu þangað sem ekki er hægt að flytja ferskt. Þarna er Asíumarkaður mjög 

mikilvægur en hann tekur frosinn fisk. Frystitogarar verða áfram en þeim mun 
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líklega fækka, áherslan á þorsk og ýsu minnkar, nema þegar langt er á miðin. 

Það er nauðsynlegt að hafa flóruna áfram fjölbreytta í flotanum.” 

-Viðmælandi 2.  

5.1.2 Hindrandi þættir í nýsmíði togaraflotans 

Það atriði sem oftast var nefnt sem hindrandi þáttur var óvissa um fyrirkomulag 

fiskveiðistjórnunar. Einnig töldu menn að umræðan um sjávárútveg í landinu ýtti 

undir þessa óvissu. Óvissuþættir eins og óstöðugt gengi, breytingar í náttúrunni, og 

breytilegir markaðir er eitthvað sem alltaf þarf að taka inn í myndina. Ef ofan á þetta 

er lagt óvissa um aflaheimildir er líklegast að fyrirtæki haldi að sér höndum. 

Fjárfesting í skipum er gríðarlega kostnaðarsöm, þetta er fjárfesting sem tekur að 

minsta kosti 20 ár að borga niður. Því er nauðsynlegt að reyna að draga úr óvissu eftir 

bestu getu (viðmælendur 1 og 3, 2015). 

„Þær fjárfestingar sem við sjáum í dag tel ég ekki vera sprottnar út úr því að það sé 

meiri stöðugleiki og fyrirsjáanleiki. Það var bara einfaldlega ekki haldið áfram með 

gömlu skipin þannig að menn eru í raun og veru bara neyddir í þetta.” 

-Viðmælandi 4 

Einn viðmælandi benti á að til þess að viðhalda aflaheimildum þyrftu fyrirtæki að 

fjárfesta reglulega í aflaheimildum vegna þess að sífellt væri verið að færa til 

aflaheimildir eða draga þær saman. Hann tók dæmi um fyrirtæki sem ætti 1000 

þorskígildiskíló árið 1990 í aflaheimildum. Í dag væru þessi 1000 þíg.kg kannski 

orðin að 500 þíg.kg. Tilfærslur úr stóra kerfinu yfir í það litla og minnkandi 

heildaraflamark gerðu það að verkum. Til þess að halda sínu striki þyrftu fyrirtæki að 

fjárfesta í auknum aflaheimildum. Meðan fyrirtækin væru sífellt að kaupa 

aflaheimildir þá sitja fjárfestingar í skipum á hakanum (viðmælandi 3, 2015). 

Annar viðmælandi benti á það að að baki fjárfestingunum sem við sjáum í dag væri 

verið að veðja á tvo mismundi markaði. Fyrirtæki væru að velta fyrir sér hvernig 

núverandi markaðir væru að þróast. Þeir sem eru að færa sig meira í ferskan fisk og 

fjárfesta í ísfisktogurum telja að til framtíðar verði akning á ferskum fisk á 

Frakklandsmarkaði. Aðrir hefðu ákveðið að veðja á Bretlandsmarkað og sáu fyrir sér 

aukningu á “fish and chips” markaðnum. Þetta væru þeir aðilar sem væru að fjárfesta í 

frystiskipum. Einnig benti hann á að það væri mjög rökrétt skref að endurnýja í dag. 
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Skipin væru jú gömul. Sjávarútvegsfyrirtækin sem voru mjög skuldsett væru að rétta 

úr kútnum og vaxtakostnaður væri að lækka (viðmælandi 1, 2015). 

„Ég held að hindranirnar séu að falla og ég held að það séu færri hindranir. Þess 

vegna erum við að sjá að fyrirtæki eru aftur að auka fjárfestingu. Olíukostnaður er 

frekar lár í dag þannig að ávinningurinn er ekki jafn mikill. Ef olíuverð hækkar 

verður það kannski til þess að auka enn frekar á nýfjárfestingu.“ 

-Viðmælandi 1 

5.2 Markaðir og samkeppni 

Í þessum kafla er fjallað um þróun á helstu bolfiskmörkuðum og greind helstu 

samkeppnislönd Íslendinga. 

5.2.1 Markaðir fyrir sjófrystan fisk 

Viðmælandi 2 hefur víðtæka reynslu af sölu á fiski inn á Bretlandsmarkað. 

Hann benti á að lang mikilvægasti markaðurinn fyrir sjófrystan fisk væri 

Bretlandsmarkaður. Máli sínu til stuðnings benti hann á að Bandaríkjamarkaður tæki 

4000 til 5000 tonn af sjófrystum þorski á ári á meðan Bretar væru að nota 1000 tonn 

af sjófrystum afurðum á viku (viðmælandi 2, 2015).  

Aðrir markaðir í Evrópu er pínulítilir í samanburði við Bretlandsmarkað. Markaðurinn 

er mjög góður en engu að síður er hann ekki mjög breiður þar sem hann er einungis 

eitt land. Asíumarkaður er hins vegar mikilvægastur fyrir tegundir eins og karfa og 

grálúðu. Verð var orðið mjög hátt á sjófrystum afurðum en árið 2008 féll það. Verð á 

hausuðum og slægðum fiski féll mun meira heldur en verð á frosnum flökum, þetta 

varð til þess að fyrirtæki eins og Ocean Trawlers breyttu um áherslur. Þeir áttu miklar 

birgðir af “headed and gutted” á þessum og tíma og tel ég það ein af ástæðum þess að 

þeir færðu sig yfir í flök. Verðið á sjófrystum fiski hefur hækkað aðeins, en ekki 

mikið. Þetta er tiltölulega stöðugur markaður sem er í samkeppni við rautt og hvítt 

kjöt. Það er mjög mikil samkeppni um prótín og hefur þessi samkeppni áhrif á verðið 

á hverju tímabili. Verðið hefur farið upp og niður á leiðinni en ég tel að það sé ekki 

eins mikil breyting núna og fyrir 5 árum (viðmælandi 2, 2015). 
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5.2.2 Helstu keppinautar Íslands á markaði fyrir sjófrystan fisk 

Það hefur verið gríðarleg aukning á þorskafla í Barentshafi þar sem sterkir nýliðunar 

árgangar frá árinu 2007 og 2008 hafa verið að skila sér út í lífríkið. Tvær stærstu 

veiðiþjóðirnar, Noregur og Rússland, eru báðar með yfir 400.000 tonna heildarafla á 

þessum miðum. Rússar eru orðnir sterkir keppinautar Íslands með sjófrystar 

blokkafurðir á Bretlandsmarkað. (viðmælendur 1, 2, 3 og 4).  

Einn viðmælandi nefndi dótturfyrirtæki Samherja í Norður Evrópu og Rússland sem 

tvo stærstu aðilana á Bretlandsmarkaði. Hann taldi að þessir tveir aðilar væru færir 

um að þjónusta allt að 50% markaðarins (viðmælandi 4, 2015). 

Ef þorskur er tekinn sem dæmi þá er eiginlega enginn sjófrystur þorskur að koma frá 

Íslandi að viti þar sem Íslendingar voru sterkastir áður (viðmælandi 3, 2015).  

Rússland er klárlega einn sterkasti aðilinn í sölu á sjófrystum fiski. Landfræðilega 

getur Rússland einungis unnið mjög lágt hlutfall af heildarafla sem ferskan fisk, eða 

fengið hann ferskan á land í Rússlandi. Ég myndi giska á innan við 10%, hin 90% eru 

þeir að veiða það langt frá höfn og heimalandinu að þeir verða að frysta á sjó. Svo er 

skipulagið í höfninni í Múrmask þannig að það er ekki möguleiki á að koma með 

fiskinn ferskan í land. Aðstæður bjóða einfaldlega ekki upp á að þú getir komið með 

fisk ferskan í land og ef þú landar frystum fiski eru heldur ekki aðstæður til frekari 

vinnslu. Rússland mun því áfram verða með 90% af sínum þorsk- og ýsukvóta í 

sjófrystingu og er magnið það mikið að það er meira en okkar heildarkvóti. Ocean 

Trawlers er eitt af stærri fyrirtækjunum í Rússlandi og eru þeir einn af aðal 

keppinautunum í sjófrystingu flaka. Þeir eru lang stærstir í sjófrystingu í Rússlandi. 

Þeir notfærðu sér íslensku fyrirmyndina af frystitogurum fyrir nokkrum árum með því 

að fá Íslendinga í vinnu sem voru með reynslu á þessu sviði. Allt frá því hafa 

Rússarnir verið að gera hlutina vel (viðmælandi 2, 2015). 

Viðmælandi þrjú sagði Íslendinga eiga mjög erfitt í samkeppni við Rússa. Þeir hefðu 

bætt sig gríðarlega í gæðum afurða, væru komnir á svipaðan stað og Íslendingar voru 

á fyrir nokkrum árum. Rússarnir hafa meiri möguleika á vöruþróun heldur en 

Íslendingar vegna launakjara. Þeir eru að prófa sig áfram í beinlausu vegna þess að 

það skiptir þá í raun ekki máli hvort það eru 20 eða 30 karlar um borð. Vegna þessa 

geta þeir skorið í bita og prófað sig áfram. Ég myndi segja að þeir væru að koma mjög 

sterkir inn með mjög mikið af fiski (viðmælandi 3, 2015). 
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5.2.3 Þróun markaða með ferskan fisk 

Markaðir með ferskar afurðir hafa verið að vaxa og tilhneiging hefur verið hjá fleiri 

og fleiri aðilum að færa sig inn á þennan markað (viðmælendur 1, 2, 3 og 4). 

„Ferski fiskurinn hefur verið að koma sterkari inn á markað heldur en sjófrystingin. 

Flutningaleiðirnar hafa verið að opnast og geymslutæknin verið að batna. 

Flutningaleiðirnar hafa verið að þróast bæði frá Íslandi og annars staðar. Þetta 

hefur leitt af sér að það hefur verið auðveldara að koma fiskinum á markað og þar 

sem hann gefur hærra verð heldur en frosinn eða saltaður fiskur hefur það verið 

tilhneyging hjá öllum að fara í þessa átt.“ 

-Viðmælandi 2  

Viðmælandi 3 talaði um breytingar á helstu mörkuðum. Bretland hefur verið að færa 

sig meira yfir í „chilled“ afurðir. Þeir voru að kaupa mikið af ferskum afurðum en 

okkar fyrirtæki eru ekki að selja neitt ferskt á Bretland. Ég myndi segja að ferski 

markaðurinn á Bretlandi hafi dregist saman. Við erum að selja mjög mikið á 

Frakkland og sá markaður hefur vaxið. Svo hefur ferski markaðurinn í Ameríku 

einnig vaxið sem við erum einnig að selja inná (viðmælandi 3, 2015). 

Viðmælandi 1 talaði um miklar sveiflur á ísfiskmörkuðum. Ár eftir ár má sjá lækkun í 

verði á vormánuðum, nánar tiltekið í febrúar og mars en þá byrjar verðið að lækka, 

svo í júní-ágúst fer það hækkandi og er að toppa í nóvember og desember. Ástæðan er 

sú að Norðmenn eru að koma inn á markaðinn í febrúar og mars. Við höfum einnig 

tekið inn í myndina ýmsa samfélagslega þætti til að skilja markaðinn betur. T.d. í 

október þá borga Frakkar eina afborgun af húsnæðislánum sínum og þá eru þeir ekki 

að eyða miklum peningum í ferska þorskhnakka. Ég held að við séum alltaf að læra 

meira og meira inn á markaðinn og stýra veiðum í samræmi við það. Þú þarft hins 

vegar alltaf að vera tilbúinn með leið B ef eitthvað klikkar. Evran er komin niður í 

141 eina krónu núna sem þýðir að krónan er jafn sterk nú og hún var fyrir hrun. Evran 

var 141 í september 2008 og við erum komin þangað núna. Það tekur náttúrulega tíma 

að færa sig til í vinnslu. Ef það er hækkandi verð, í til dæmis fersku, þá ákveða menn 

að færa sig til og það tekur náttúrulega tíma (viðmælandi 1, 2015). 

Ég held að markaðir fyrir ferskar afurðir hafi verið að vaxa en ég er ekkert viss um að 

þeir eigi eftir að vaxa meira. Það er spurning hvort að einn daginn verði komnir of 

margir í ferskt og við eyðileggjum fyrir sjálfum okkur eða hvort að markaðurninn 

stækki (viðmælendur 1 og 3, 2015). 
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Viðmælandi 3 starfar fyrir fyrirtæki sem sérhæfir sig í ferskum fiskafurðum. Hann var 

spurður hvort hann hefði áhyggjur af því hvort of margir væru komnir í framleiðslu á 

ferskum fiski á Íslandi . Hann sagðist hafa litlar áhyggjur af þeim sem færu að lögum, 

borguðu laun, löndunnargjöld og virðisauka.  

„Auðvitað truflar það þegar einhver er að byrja. Þetta vex ekki þannig að það sé 

alltaf einhver að leita að þér. Þú ferð því inn við hliðina á einhverjum öðrum og þú 

ferð inn á einhverju verði þannig að auðvitað truflar það.  Kaupendurnir náttúrulega 

etja saman samkeppnisaðilum. Þú getur skemmt talsvert fyrir öðrum á markaðinum 

þó þú ætlir bara að vera 3 vikur.“ 

-Viðmælandi 3 

5.2.4 Helstu keppinautar Íslendinga með ferskan fisk 

Allir viðmælendur voru sammála um það að enginn væri með tærnar þar sem við 

Íslendingar hefðum hælana í vinnslu og sölu á ferskum fiskafurðum. 

Það hefur færst í aukana að Norðmenn séu farnir að stýra veiðunum þannig að þeir 

geti unnið ferskar þorskafurðir. Færeyingar eru einnig farnir að vinna ferskan þorsk 

og ufsa. Danir líka, sérstaklega ufsann. Við höfum ekkert verið að vinna hnakka úr 

ferskum ufsa því að Danir og Færeyingar sjá alveg um þann markað. Ég held að 

Færeyingar og Danir séu vanmetnir en ég held að þeir sem hafa mestu möguleikana í 

þessu séu Norðmenn. Svo er það spurning hvað vinir okkar á Nýfundnalandi gera ef 

þeir finna einhverja skemmtilega siglingaleið til Evrópu og þorskstofninn þeirra ríkur 

upp. En þeir geta auðveldlega séð alfarið um Bandaríkjamarkað (viðmælandi 2, 

2015). 

5.3 Framtíðarsýn fyrir íslenska togaraflotann 

Í þessum kafla verður horft til framtíðar og leitast við að svara hvernig togarafloti 

Íslendinga muni líta út eftir 10 ár. Hvaða tækninýjungar við munum sjá og í hvaða átt 

greinin mun stefna. 

5.3.1 Hverjar verða helstu breytingarnar með tilkomu nýrra ísfisktogara? 

Þessir nýju ísfisktogarar bera meira. Við munum sjá færri togara sem geta verið úti 

við erfiðari aðstæður. Togararnir þurfa að fiska mikið á stuttum tíma. Þeir verða á 

þeim slóðum sem vitað er  um að mikið er af fiski. Þessi skip eru hönnuð til að fara í 

þrjá til fjóra daga og eiga að veiða 120-130 tonn. Þau þurfa að vera með 35-40 tonn á 
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sólarhring. Líklega fækkar sjómönnum, þó ekkert endilega. Gæði afurða muna halda 

afrám að bætast. Aðallega vegna nýrrar kælitækni. Aðbúnaður og öryggi sjómanna 

mun batna. Við munum ekki sjá miklar breytingar við veiðar. Lögun skipanna 

breytist, þetta verða góð sjóskip og krafturinn mun nýtast betur. Við munum sjá 

viðhaldskostnað lækka töluvert til lengri tíma litið. Aðbúnaður við að raða fiski í lest 

breytist. Vinnuaðstaða breytist og löndunaraðstaða. Það eru aðallega þessir þættir sem 

munu breytast en veiðitæknin er að mínu mati sorglega lítið búin að þróast 

(viðmælandi 1, 2015). 

Viðmælandi 3 vonaðist til að nýju skipin næðu fram mikilvægri hagræðingu með þvi 

að eyða minni orku og vonandi lækka launakostnað. Einnig mun meðferð afurða 

batna og flæði vinnslu verða einfaldara. Þetta mun leiða til minni vinnu fyrir áhöfnina 

(viðmælandi 3, 2015). 

5.3.2 Hverjar verða helstu breytingarnar með tilkomu nýrra frystitogara? 

Með nýjum togurum breytist aðbúnaður til muna. Tækninýjungar munu t.d koma til 

með að stuðla að vöruþróun og betri nýtingu. 

“Ef við færum út í það að smíða frystitogara þá myndi ég vilja hafa bræðslu 

og hafa þetta þannig að það fari ekkert útfyrir. Við getum ekki í 100 ár sett 

helminginn aftur í sjóinn. Það eru mikil verðmæti í úrkasti og vöntun í 

fiskimjöli til dæmis.” 

-Viðmælandi 3 

5.3.3 Er raunhæft að auka framleiðslustig frystitogara? 

Þegar við horfum til framtíðarskipsins má gera sér væntingar um að einn daginn verði 

hægt að auka framleiðslustigið úti á sjó og selja afurðir frystitogara beint til neytenda. 

Með þessu væri hægt að fækka milliliðum og hámarka verðmæti afurða. 

Viðmælendur 1 og 3 sem starfa hjá stórum útgerðarfyrirtækjum voru hrifnir af þessari 

hugmynd, Þeir töldu þetta skemmtilegan möguleika sem tæknilega væri mögulegur í 

framkvæmd. Hins vegar voru þeir sammála um það þetta væri erfitt í framkvæmd og 

ógerlegt í núverandi umhverfi greinarinnar. Þættir eins og launakostnaður sjómanna, 

staða flotans og gífurlegar kröfur kaupenda gerðu þetta illframkvæmanlegt í 

núverandi ástandi (viðmælendur 1, 2, 3 og 4).   
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„Það er ekki raunhæft að auka vinnslustig úti á sjó með núverandi kjarasamninga og 

á núverandi skipum. Skip eins og Kristina hefur alveg möguleika á að gera stóra 

hluti. Tæknilega er þetta alveg hægt en ekki með flotann eins og hann er í dag. Þetta 

er flott concept en kröfurnar eru svo klikkaðar. Sjófrystur fiskur eins og við erum að 

framleiða í dag er einföld framleiðsla. Ef við ætlum beint af togara inn á 

súpermarkaði er þetta orðið ansi flókið. Þarna fara +-10 grömm að skipta miklu máli 

og framleiðslan þarf að vera mjög sérhæfð og tæknivædd. Þú þarft að vera með  stórt 

skip, mikið af græjum og mikið af fólki.“ 

-Viðmælandi 3 

 

Viðmælandi 4 er forstjóri fyrirtækis sem sérhæfir sig í rekstri frystitogara. Hann sagði 

að tækifæri væru til staðar til þess að fjölga í áhöfn. Benti hann á að Íslendingar hefðu 

stundum búið til reglur sem gert hafa það að verkum að erfitt er að endurnýja. 

Til þessa hefur ekki verið leyfilegt að skera flök án þess að hafa eftirlitsmann frá 

fiskistofu um borð. Fyrirtækið okkar hefur farið fram á reglugerðarbreytingu sem 

heimilar skurð með ákveðnum skilyrðum. Stjórnvöld tóku þessum breytingartillögum 

vel og nú er unnið að reglugerðarbreytingum. Með nýja skipinu opnast tækifæri til að 

vinna afurðir betur og nýting á hráefni mun batna til muna.  

“Við erum að smíða 80 metra langan togara. Við verðum að gera nákvæmlega það 

sama úti á sjó og menn eru að gera í landi. Það verður sjálfvirk bitaskurðarvél, 

sjálfvirk frystitæki og brettun ásamt mjölverksmiðju. Orkunýtingin verður miklu betri. 

Til dæmis að þegar trollinu er kastað verður til orka sem nýtt verður til þess að búa 

til rafmagn.“ 

-Viðmælandi 4 

Benti hann á að með bitaskurðarvélinni kæmu möguleikar á því að búa til 

mismunandi vörur inn á mismunandi markaði. Fyrirtækið stefnir að því að fara með 

hluta aflans inn á breska „fish and chips“ markaðinn en nýja varan, sjófrosið 

hnakkastykki, færi á dýrari veitingahús (viðmælandi 4, 2015).  
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6 Niðurstöður og umræður 
Það var í upphafi 20. aldar sem vélvæðing fiskiskipaflotans hófst. Við það og í kjölfar 

þess urðu byltingarkenndar breytingar á öllu sem laut að útgerð og vinnslu sjávarafla 

(kafli 3.1). 

Fyrri hluta aldarinnar breyttist margt í íslensku þjóðfélagi þegar verðmæti sjávarfangs 

stórjókst og til urðu atvinnutekjur og útflutningsverðmæti af áður óþekktri stærð.  

Síldveiðar höfðu mest að segja fyrri hluta og um miðja 20. öldina en bolfiskveiðar 

voru einnig gríðarlega mikilvægar.  Það má segja að jöfn og stöðug þróun hafi verið í 

gangi hvað varðar vélvæðingu skipa, veiðitækni, vinnslu afla og sölu á erlenda 

markaði (kafli 3.1). 

Draga fór úr síldveiðum eftir miðja öldina og datt hún síðan alveg niður upp úr 1960.  

Þá urðu bolfiskveiðar og vinnsla mikilvægasti atvinnuvegur þjóðarinnar og er enn í 

dag (kafli 3.2.2). Í ritgerðinni hefur verið leitast við að draga fram meginlínur og 

greina frá breytingum sem valdið hafa straumhvörfum í bolfiskveiðum og 

togaraútgerð. 

Fyrstu stóru tímamótin eftir vélvæðinguna má segja að orðið hafi með tilkomu 

nýsköpunartogaranna sem gjörbreyttu atvinnuháttum um allt land.  Í kjölfarið komu 

frystihúsin og sölusamtökin sem sáu um að opna nýja markaði fyrir íslenskan fisk í 

fjarlægum löndum. Mikil breyting varð síðan þegar að skuttogararnir leystu 

síðutogarana af hómi og gjörbreyttist þá öll vinnuaðstaða um borð í fiskiskipunum 

(kafli 3.2.3).  Svo komu frystiskip og færðist fullvinnsla þá að allmiklu leyti úr landi 

og út á sjó og nú á allra síðustu misserum og árum erum við að sjá þá miklu breytingu 

að frystitogurum er að fækka, ísfisktogurum að fjölga og vinnslan að færast aftur í 

land.  Markaðsmálin hafa þróast þannig að verulega hefur dregið úr mætti 

sölusamtakanna og eru það nú ýmist sjávarútvegsfyrirtækin sjálf eða sérstök 

sölufyrirtæki sem sjá um sölu afurðanna (kafli 3.5.1). 

Oft hefur illa horft fyrir íslenskan sjávarútveg bæði vegna minnkandi fiskgengdar og 

ofveiði og einnig vegna aðstæðna á mörkuðum og almenns efnahagsástands.  Stærsta 

ógnin hefur verið líffræðilegs og tæknilegs eðlis, þ.e. að við höfum gengið of nærri 

fiskistofnunum með veiðiþunga. Með mikilli áræðni og ákveðni tókst íslenskum 

stjórnvöldum að færa út fiskveiðilögsöguna í áföngum og koma þannig erlendum 
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fiskiskipum af fiskimiðunum við landið.  Það dugði þó ekki til og gengu íslensk skip í 

staðinn fyrir þau erlendu allt of hart fram. Þegar í óefni stefndi varð þó samstaða um 

það meðal þjóðarinnar að taka til markvissrar stjórnunar á sókn í fiskistofnana. 

Stjórnun fiskveiða hefur alla tíð frá því farið var að beita henni verið eitt umdeildasta 

og erfiðasta pólitíska úrlausnarefni samtímans. Greinilega hefur komið í ljós að mikill 

árangur hefur náðst í að bygga upp fiskistofna og er nú almenn sátt um að stýringin sé 

nauðsynleg og þurfi að byggja á bestu þekkingu vísindamanna hverju sinni (kafli 4.4). 

Það voru fyrst og fremst líffræðilegar og sóknarlegar ástæður fyrir því að hafin var 

stjórn fiskveiða á sínum tíma og því miður var það svo að þegar fyrstu kvótalögin 

voru sett árið 1983 var ekki hugað nægjanlega að hinum hagrænu þáttum og 

lögfræðilegri umgjörð. Vegna þessa hefur á undanförnum árum verið mikil deila um 

hvernig haga beri regluverkinu og utanumhaldinu með fiskveiðum. Hver á hina 

takmörkuðu auðlind og hver má nota hana? Hvernig skal farið með auðlindarentuna 

og hvernig skal framsali háttað? Þetta eru hinar stóru pólitísku spurningar sem tekist 

er á um nú. Við þessum spurningum fæst e.t.v. aldrei endanlegt og varanlegt svar, en 

mjög mikilvægt er að deilum um atvinnugreinina linni og pólitísk samstaða náist um 

ramma sem útgerðin getur starfað innan til lengri tíma. Sú óvisssa sem skapast við 

það að reglum um fiskveiðistjórnun sé breytt með hverri nýrri ríkisstjórn og 

regluverkið sé ávallt til skamms tíma gerir að verkum að fyrirtækin geta ekki 

skipulagt starf sitt til lengri tíma og er augljóst að slíkt hamlar nýfjárfestingu og 

framþróun í greininni. 

6.1 Markaðir 

Útflutningsverðmætí á mikilvægasta markaðinn, Bretlandsmarkað, hefur dregist 

saman úr 46 milljörðum króna árið 2009 niður í 20 milljarða árið 2014. Á sama tíma 

hefur útflutningsverðmæti á Frakklandsmarkað hækkað úr 13 milljörðum árið 2009 í 

rúma 20 milljarða árið 2014. Þessar tölur eru í takt við aukningu á ferskum 

þorskafurðum en Frakklandsmarkaður er mikilvægasti markaður margra fyrirtækja 

sem stunda vinnslu á ferskum þorskafurðum (kafli 4.2). Við skoðun á 

Bretlandsmarkaði kom hinsvegar í ljós að verð á ferskum þorskafurðum hefur farið 

hlutfallslega lækkandi að undanförnu á meðan verð á frystum þorskafurðum hefur 

farið hækkandi (kafli 4.2.1). Af viðtölum að dæma mun þróunin líklega verða sú að 
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magn afurða mun halda áfram að aukast á Frakklands- og Bandaríkjamarkað en 

dragast saman á Bretlandsmarkað. 

6.2 Staða togaraflotans 

Íslenski togaraflotinn er tekinn að eldast mjög og nokkuð ljóst þykir að þörf er á 

endurnýjun. Meðalaldur frystitogaraflotans 2015-2016 var 29,7 ár og 

ísfisktogaraflotinn var með meðalaldurinn 31,13 ár. Fjárfesting er þegar hafin og 

samið hefur verið um smíði 10 nýrra togara sem munu verða afhentir á árunum 2016 

og 2017. Þessi nýju skip munu koma til með að lækka meðalaldurinn niður í 19,6 ár 

árið 2017 (kafli 4.1). Fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi hafa komið í miklum 

stökkum í gegn um tíðina og má búast við að næstu ár verði skeið mikillar nýsmíði. 

6.3 Framtíðarhorfur 

Í framtíðinni munum við sjá stærri togara og skipum mun koma til með að fækka. 

Ísfisktogararnir munu verða stærri og afkasta meira með það að markmiði að fiska 

meira á stuttum tíma. Við munum sjá áframhaldandi þróun á kælitækni og meðferð og 

gæði fisks munu aukast. Frystiskip framtíðarinnar verða búin bitaskurðarvélum og 

fiskimjölsverksmiðjum (kafli 5.3.1). Við þurfum þó líklega að bíða lengur eftir 

nýfjárfestingu í frystiskipaflotanum. Eins og staðan er í dag er einungis eitt fyrirtæki 

að horfa til nýfjárfestingar í þessum geira og fróðlegt verður að fylgjast með því. 

6.4 Hvað stendur í vegi fyrir endurnýjun frystiskipaflota 

Íslendinga? 

Það sem stendur helst í vegi fyrir endurnýjun á frystiskipaflotanum verður að teljast 

samdráttur í vinnslu frystra flakaafurða þar sem fyrirtækin eru færa sig sífellt meira í 

ferskfiskvinnslu (kafli 4.3).  Launakostnaður er hærri á frystiskipum en á ísfiskskipum 

og reglugerðir gera það erfitt fyrir framleiðendur að þróa afurðir þar sem bitaskurður 

hefur hingað til verið óleyfilegur út á sjó. Við vinnslu ritgerðarinnar kom hins vegar í 

ljós að vinna stendur nú yfir við að breyta regluverkinu hjá Fiskistofu í þá átt að 

heimila fyrirtækjum að skera fisk í bita úti á sjó og stuðla þannig að þróun og 

verðmætaukningu afurða. Til þess að stuðla að vöruþróun og auknu vinnslustigi er 

nauðsynlegt að fjölga mönnum um borð í frystiskipum (kafli 5.3.3). Fyrirtæki hafa 
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bent á að launakostnaður sjómanna hafi mikil áhrif á minnkandi sjófrystingu. 

Kjarasamningar sjómanna eru nú lausir og eru kjaraviðræður í gangi milli sjómanna 

og útgerða. Líklega munum við sjá einhverjar breytingar á kjarasamningum sjómanna 

í framtíðinni en ómögulegt er að spá um hverjar þær verða. Til þess að frekari 

fjárfesting eigi sér stað er mikilvægt að lágmarka óvissu. Umræðan um sjávarútveg og 

óvissa með stjórn fiskveiða hefur samkvæmt aðilum innan greinarinnar hamlandi 

áhrif á nýfjárfestingu (kafli5.1.2). 

6.5 Hver verður þörfin fyrir frystiskip í framtíðinni?    

Það mun áfram vera þörf fyrir frystitogara í íslenska skipaflotanum. Þróunin er sú að 

áhersla á flakavinnslu hefur minnkað og mun áfram koma til með að minnka (kafli 

4.3). Á sama tíma henta frystitogarar einstaklega vel inn í íslenska kvótakerfið þar 

sem fyrirtæki hafa aflaheimildir í mörgum tegundum. Fjölbreytileiki frystitogara gerir 

það að verkum að veiðistýring er afar hentug. Ákveðnar tegundir henta frystitogurum 

einnig vel. Mikilvægt er að hafa frystitogara til þess að þjónusta fjarlæga markaði sem 

gefa hátt verð, eins og t.d. á við um markaði fyrir grálúðu. Íslendingar stunda einnig 

veiðar í fjarlægum deilistofnum þar sem frystitogarar þykja mjög hentugir (kafli 

5.1.1). Markaðir taka stöðugum breytingum og því er mikilvægt að setja ekki öll 

eggin í sömu körfuna. Mikil tækifæri eru í vöruþróun á frystitogurum og eru ákveðin 

verkefni þegar í vinnslu sem ryðja brautina fyrir frekari vöruþróun.   
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7 Lokaorð 
Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að mikil breyting sé nú að eiga sér stað í 

útgerðarmynstrinu þar sem ísfisktogurum fjölgar mjög á meðan að frystiskipaflotinn 

heldur áfram eldast og skipum í þeim flokki að fækka. Vænta má að þessi þróun haldi 

áfram á komandi árum. Við munum taka stórt stökk inn í framtíðina þegar ný skip 

með nýja tækni munu koma eitt af öðru inn í togaraflota landsmanna. Þar verður lögð 

megin áhersla á umhverfisvænar lausnir s.s. bestu mögulgu nýtingu og orkusparnað.  

Ákveðnum spurningum er hins vegar enn ósvarað. Hvað mun gerast ef olíuverð fer 

hækkandi? Hvernig munu markaðir með ferskan fisk þróast? Og hvað gera stjórnvöld 

til þess að ýta undir stöðuleika í greininni. Þetta eru allt spurningar sem munu koma 

til með að hafa mikil áhrif á afkomu íslensks sjávarútvegs í framtíðinni. Við vinnslu 

ritgerðarinnar kom í ljós að hækkandi olíuverð mun að öllum líkindum koma til með 

að ýta enn frekar undir áframhaldandi nýfjárfestingu í skipum. Fróðlegt verður að sjá 

hvernig markaðir með ferskar afurðir munu koma til með að þróast í framtíðinni. 

Íslendingar hafa lagt mikið undir á þessum tilteknu mörkuðum og fjárfestingar beinast 

mest að ferskfiskvinnslu. Það liggur því mikið undir.   

Efnahagslegir þættir eins og t.d. hvernig veiðigjöldum verður háttað koma til með að 

hafa mikið að segja um hvernig útgerðin þróast. Munu aflaheimildir færast á færri 

hendur og stóru fyrirtækin stækka eða verður áfram svigrúm fyrir smærri fyrirtæki 

með minni skip?  Það er mikil áskorun fyrir stjórnvöld að finna þær leiðir sem leiða til 

hagkvæmustu lausna jafnframt því sem þess er gætt að sjávarútvegur stuðli ekki að 

óhagkvæmri byggðaröskun í landinu.   
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Viðauki 
Spurningalisti 

Spurningar til útvegsmanna 

Saga Togaraútgerðar 

-Hver telur þú vera helsta byltingin í togarútgerð síðustu 40 ár 

Rekstur togara 

-Hvernig telur þú samkeppnishæfni frystitogara vera gagnvart landvinnslu 

-Verður þörf fyrir frystitogara í framtíðinni 

-Telur þú raunhæft að fjölga tegundum sem fara í gegn um landvinnslur 

-Hverjir eru hindrandi þættir á nýsmíði togaraflotans 

Markaðsmál 

Núverandi staða 

-Hvaða lönd telur þú vera helstu keppinauta Íslands á markaði fyrir sjófrosinn fisk 

-Hvernig hefur samkeppni þróast á undanförnum árum  

-Hvaða lönd telur þú vera helstu keppinauta Íslands með ferskan fisk 

-Hvernig hafa markaðir fyrir ferskan fisk þróast á undanförnum árum 

-Hvernig skip telur þú að við Íslendingar  eigum að byggja í dag 

Framtíðin 

-Hverjar verða helstu breytingarnar með tilkomu nýrra togara  

-Eru kröfur til framleiðenda að aukast með tilliti til gæða afurða 

-Hvaða fjárfestingar telur þú nauðsynlegar til þess að færa sig ofar í virðiskeðjunni 
með sjófrystar afurðir 

-Telur þú raunhæft að hægt sé að selja fisk frá frystitogara beint til neytenda  

-Þarf að fækka milliliðum 

-Er þörf á endurnýjun togaraflotans 

-Hvernig telur þú að útgerð frystitogara muni þróast á næstu 10 árum 

-Hvernig telur þú að útgerð ísfisktogara muni þróast á næstu 10 árum 

-Hvernig sérð þú togaraflota Íslendinga fyrir þér eftir 10 ár 

Tækninýjungar 

-Hverjar hafa helstu tæknibreytingar orðið á síðustu 10 árum 

-Munum við sjá einhverjar breytingar á trolldekki 
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Spurningar til fisksala 

Núverandi staða 

-Hvaða lönd telur þú vera helstu keppinauta Íslands á markað fyrir sjófristan fisk 

-Hvernig hafa markaðir fyrir sjófrystan fisk þróast á undanförnum árum 

-Telur þú raunhæft að hægt sé að selja fisk frá frystitogara beint til neytenda og fækka 
milliliðum? 

-Hvernig hefur verð á sjófrystum afurðun þróast síðustu 5 ár 

Rekstur frystitogara/ framleiðsla 

-Munu nýir togarar stuðla að breyttum framleiðsluaðferðum á frosnum fisk 

-Hverjar verða helstu breytingarnar með tilkommu nýrra togara  

Framtíðin 

-Eru kröfur til framleiðenda að aukast með tilliti til gæða afurða 

-Telur þú að eftirspurn eftir sjófrystum afurðum muni koma til með að aukast 

-Sérð þú fram á aukna eftirspurn eftir fullunum sjófrystum afurðum 

-Hvaða fjárfestingar telur þú nauðsynlegar til þess að færa sig ofar í virðiskeðjunni 

-Hvernig telur þú að útgerð frystitogara muni þróast á næstu 10 árum 

Aukaspurningar 

-Mun skipastóllinn verða umhverfisvænni í framtíðinni 

-Munu ný skip stuðla að bættri nýtingu aukaafurða 

-Hvaða þætti telur þú vega þyngst í rekstri frystitogara 

-Launakostnaður 

-Veiðigjald 

-Markaðsaðstæður 

-Olía 

-Ert þú sáttur við núverandi hlutaskiptakerfi sjómanna 

-Telur þú raunhæft að breyta núverandi hlutaskiptakerfi 

-Hvaða breytingar þurfa að koma til 

-Mun sjómönnum koma til með að fækka með tilkomu nýrra togara. 


