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Abstract 
 

In this project comparison was made of flow export of fresh fish products for Atlantic 

cod from Norway and Iceland. The period that was examined was from 2008-2015. The 

flow started from total landed catch of Atlantic cod, total catch from the Barents Sea and 

from Icelandic waters along with predictions, catch pattern by months, the development 

processed products through out the period and finally exporting markets.  

The aim of the project was to reveal whether there is difference between flow of export of 

fresh cod products from Norway and Iceland in terms of quantity and price. The results 

showed comparable difference nations. Since the flow of exports from Norway is a little 

bit longer, almost all the export is whole (headed/ gutted) and shipped to Denmark for 

further processing, re-export to markets or to further processing in Poland and from there 

on the markets. The flow of the exports from Iceland is shorter where almost all exported 

products are processed in the country in form of fillets and portions. In the end all 

exported fresh fish products goes on the same market. The main exports countries are 

France and England. 

Keywords: Cod, fresh fish filets, catch, processing, markets  
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Útdráttur 
 
Í verkefni þessu var gerður samanburður á flæði útflutnings ferskra þorskafurða frá 

Noregi og Íslandi. Tímabilið sem tekið var fyrir var frá 2008-2015. Flæðið var skoðað út 

frá alheimsafla, heildarafla í Barentshafi og Íslandsmiðum ásamt  framtíðarhorfum, 

veiðimynstur þjóðanna, þróun afurðaflokka milli ára og að lokum var útflutningsmarkaðir 

ferskra þorskafurða greindir frá Noregi og Íslandi. 

Markmið verkefnisins var að kanna hvort munur væri á flæði útflutnings á ferskum 

þorskafurðum frá Noregi og Íslandi með tilliti til magns og verðs. Leiddu niðurstöður í 

ljós að töluverður munur er á flæði milli þjóða. Þar sem útflutningsflæði frá Noregi er 

töluvert lengra en nánast allur útflutningur er heill þorskur sem fluttur er til Danmerkur í 

frekari vinnslu, endurútflutnings á markaði eða til í frekari vinnslu til Póllands og þaðan á 

markað. Útflutningur frá Íslandi er styttri þar sem nær allur afurða útflutningur er full 

unnin í formi flaka og bita. Á enda flæðisins fara afurðirnar í samkeppni á mörkuðum. 

Helstu markaðslöndin eru Frakkland og Pólland. 
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1.  Inngangur 
Samkvæmt skýrslu OECD og FAO mun neysla sjávarfangs í heiminum á hvern 

einstakling aukast úr 19.5 kg í 21,5 kg fyrir árið 2024. Þessi aukning á sér stað í öllum 

heimsálfum (OECD/FAO, 2015).  

Þorskur er verðmætasta fisktegundin bæði í Noregi og Íslandi. Þjóðir þessar ásamt 

Rússlandi eru langstærstu þorskveiðiþjóðir í heiminum. Noregur er helsti samkeppnisaðili 

Íslands þegar kemur að ferskum þorskafurðum. Með auknum afla úr Barentshafi 

undanfarin ár hafa Norðmenn aukið útflutning á ferskum fiski til muna til Evrópulanda. 

Mikill innflutningur er á ferskum heilum þorski til Danmerkur frá Noregi til frekari 

vinnslu eða um helmingur aflans. Síðar í frekari útbreiðslu á markaði í Evrópu. 

Undanfarin ár hefur einnig aukist útflutningur til Póllands og Spánar (Jason Holland, 

2016). 

Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman flæði á ferskum þorskafurðum á mörkuðum 

með tilliti til magns og verðs frá Íslandi og Noregi á árunum 2008-2015. Komið verður 

inn á stöðu stærstu veiðiþjóða á þorski ásamt stöðu og framtíðarhorfum hans úr 

Barentshafi og á Íslandsmiðum. Einnig verður skoðað þróun helstu afurðaflokka þorsks 

frá Noregi og Íslandi. Ítarlega verður greint frá útflutning ferskfiskafurða Norðmanna og 

Íslendinga.  

Í þessari ritgerð verður gerður samanburður og leitað svara rannsóknarspurningunni:  

Er munur á flæði ferskfiskafurða frá Noregi og Íslandi? 
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2.  Framkvæmd 
Við vinnslu ritgerðarinnar var mynd 1 höfð til hliðsjónar sem flæðirit hennar, 

ásamt því að tilgreina hvaðan eftirfarandi upplýsingar voru fengnar hverju sinni. 

Útskýringar voru aðallega á myndrænu formi  í formi en unnið var með gögn úr 

gagnagrunnum frá stofnunum og fyrirtækjum til að greina flæðið. Aðallega var notast við 

gögn frá greiningarfyrirtækinu Markó Partners til að greina útflutning þorskafurða, þá 

aðallega ferskfisk útflutning frá Noregi og Íslandi til annarra landa á ákveðnu tímabili. 

Jafnframt var gert skil á innflutningi til Danmerkur frá Noregi og svo útfluttu magni frá 

Danmörku til helstu útflutningslanda. Auk þess var kannað útflutningsverðmæti og þróun 

verðs milli ára. Tímabilið sem var skoðað var frá 2008 til 2015.  

 
Mynd 1 Flæði ritgerðar 
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Heildarafli atlantshafsþorsks var fundinn út frá FishStatJ, gagnagrunni 

Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO. Greint var frá tíu helstu veiðiþjóðum heims 

á Atlantshafsþorski frá 2008-2014 ásamt heildarafla á árunum 1950-2014. Gögn hafa 

ekki verið birt fyrir heildarafla 2015. Upplýsingar um stöðu og framtíðarhorfur 

þorskstofns í Barentshafi voru sóttar í skýrslu frá Alþjóðahafrannsóknarráðsins, ICES. 

Upplýsingar um heildarafla frá Íslandi var fengin frá Hafrannsóknarstofnun Íslands ásamt 

spá fyrir næstu tvö árin. Veiðimynstur eftir árum og mánuðum var fengin hjá Hagstofu 

Íslands og Fiskistofu Noregs. 

Útflutningur þjóðanna var unninn út frá útflutningsgögnum Markó Partners. 

Gerður var samanburður á framleiðslu Noregs og Íslands. Allur útflutningur þorskafurða 

var greindur með tilliti til magns og verðs og gerður var samanburður á milli þróunar 

vinnsluflokka á ársgrundvelli. Fundin voru tíu helstu útflutningslönd þjóðanna ásamt því 

að greint var frá frekari vinnslu á ferskum þorskafurðum í Danmörku út frá útflutningi frá 

Noregi. Jafnframt var gert skil á heilum þorski, hausuðum og flökum. Til að fá betri 

mynd af samanburði ferskra þorskafurða var notast við umreiknaðar tölur frá Markó 

Partners yfir í óslægðan þorsk. Gert var skil á vörumerkinu Skrei® ásamt gegnumstreymi 

ferskfisk frá Danmörku og Póllandi. Nánari upplýsingar um gögn má finna í heimildaskrá 

og viðauka. 
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3. Fræði 
Í þessum kafla verður Atlantshafsþorskur skilgreindur, heimkynni hans, lífshættir og 

veiddur afli upp úr sjó. Einnig verður komið inn á stöðu og framtíðar horfur þorskstofna í 

Barentshafi og á Íslandsmiðum. Útskýrt verður vörumerkið Skrei® ásamt því að borin 

verða saman veiðimynstur þjóðanna. 

3.1 Atlantshafs þorskur – Gadus Morhua 

 
Mynd 2 Dreifing Atlantshafsþorsks (Gadus morhua), skyggða svæðið. Hrygningarsvæðin eru 
dökku svæðin einnig má sjá ársmeðaltal hitastigs á 100 m dýpi í Norður Atlantshafi (Sundby, S, 
2000). 

Heimkynni Atlantshafsþorsks (mynd 2) er beggja vegna Norður-Atlantshafsins. 

Ýmsa þorskstofna má finna í Norður-Atlantshafi og greinast þeir í sundur á útbreiðslu, 

vexti og kynþroska. Má þar finna Barentshafsstofn, íslenskan stofn og stofn við 
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Grænland. Einnig má finna stofna í Norðursjó, Færeyjum og víðar (Gunnar Jónsson og 

Jónbjörn Pálsson, 2013). 

Þorskur er botnfiskur og lifir frá nokkrum metrum niður í allt að 600 metra dýpi. 

Sækir hann upp í ætisleit en er þó oftast við botninn. Hann getur lifað við tiltölulega vítt 

hita- og seltustig en líður þá best við hitastig við 4-7 °C. Flestir stofnar leita í hlýrri sjó til 

hrygningar. Þorskur étur ýmis sjávardýr og má finna margar tegundir í mögum þeirra. 

Líkt og dýrasvif, kræklinga og loðnu, en loðna er mikilvægasta fæða fullvaxta þorsks 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013).  

Frá árunum 1950-2014 hefur verið landað 129 milljón tonna af Atlantshafsþorski 

í heiminum. Hámarksafli var árið 1968 eða tæp fjögur milljón tonn en hefur aflinn dregist 

saman um 30% síðan þá (mynd 3). Á myndinni eru löndin í þeirri röð eftir mest 

lönduðum afla á árunum 2008-2014. Alheimsafli á tímabilinu var 7,5 milljón tonn. 

 
Mynd 3 Landaður afli Atlantshafsþorsks  (Gadus morhua) í heiminum frá 1950 til 2014 (FAO, 
2016).  

Veiðar Norðmanna, Rússa, áður Sovétríkin og Íslendinga jukust árið 2008 en þó 

hlutfallsega meira hjá Norðmönnum og Rússum. Þessar þrjár þjóðir eru í þremur efstu 

sætum hvað varðar mest veiddan afla Atlantshafþorsks eða 80% af heildar afla á árunum 
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2008-2014. Veiðar á Atlantshafsþorski hafa aukist ár frá ári frá 2008 og náðu þær 

hámarki árið 2014 eða urðu 1,3 milljón tonn. Þess má geta að Danmörk er sjöu<nda 

mesta veiðiþjóð á Atlantshafsþorski og veiðir rúmlega 20 þúsund tonn á ári. 

3.2 Skrei® 

Með auknum þorskafla í Noregi  (mynd 3) undanfarin ár jókst framboð þeirra til 

muna, fóru þeir því í stóra markaðsherferð til að auglýsa ferskan fisk frá Noregi. Mun ég 

því útskýra Skrei® og ræða sögu og markaðsáhrif þess.  

 

 
Mynd 4 Hrygningarþorskur með Skrei® á bakugga (NSC, 2012) 

Orðið Skrei kemur frá norska orðinu skrida sem þýðir að skríða. Skrei® er 

hrygningarþorskur sem gengur frá ætisstöðvum í Barentshafi niður eftir strönd Noregs til 

að hrygna síðla vetrar, tímabilið er frá janúar til apríl. Það er að segja þegar þorskur nær 5 

ára aldri syndir hann af stað frá Barentshafi til Lofoteneyja á norður ströndum Noregs, 

skríður hann síðan að landi til að hrygna. Þýðir þetta að hann er í blóma lífsins þar sem 

holdafar hans er í mjög góðu ástandi. Norðmenn stæra sig af Skrei® þar sem gæði þess 

eru í hámarki. Til að geta kallað þorskinn Skrei® þarf fiskurinn að standast ákveðnar 

kröfur, hann þarf að vera fullvaxinn og pakkaður innan 12 tíma frá veiðum. Geymdur í ís 

við 0-4°C og ekkert mar má sjást á holdi. Heill fiskur þarf að bera merkið Skrei® á 

bakugga (mynd 3) (NSC, 2012).  
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3.3 Staða og framtíðarhorfur  

Í þessum undirkafla verður rýnt í skýrslu Alþjóðahafrannsóknaráðsins, ICES og 

Hafrannsóknastofnun Íslands, greint verður frá stöðu og framtíðarhorfum þorskstofna í 

Barentshafi og á Íslandsmiðum. 

 

Barentshaf  
Noregur og Rússland deila þorskafla í Barentshafi ásamt því að töluverður hlutur fer til 

annarra landa. Úthlutun kvóta er byggð á tillögu um aflamark sem 

alþjóðahafrannsóknarráðið, ICES leggur til á ári hverju. Mynd 5 sýnir skiptingu afla fyrir 

árin 2008-2014. 

 
Mynd 5 Úthlutun þorskafla í Barentshafi, 2008-2014 (Joint Fish, 2014). 

Noregur og Rússland fá rúm 40% hvor af heildarúthlutun af þorskkvóta en hluti annarra 

landa eru tæp 15% á ári hverju. Hluti af kvóta Noregs og Rússlands fer í 

rannsóknaveiðar, sá hluti hefur verið um sjö þúsund tonn undanfarin ár. Síðustu áratugi 

hefur nýliðun þorsks í Barentshafi verið yfir meðaltali og þar af leiðandi hefur verið mikil 

aukning í stofnstærðinni undanfarin ár (mynd 6). Tveir mjög stórir stofnar 
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nýliðunarárganga komu árið 2007 og 2008 í Barentshafi og voru þeir langt yfir sögulegu 

meðaltali. Veiðar á þorski hafa aukist frá 2008 en árið 2014 var aflinn tæp 1 milljón tonn. 

Hefur hann þó dalað síðastliðið ár. Alþjóðahafrannsóknarstofnunin leggur til að 

heildarafli (TAC) verði samkvæmt aflareglu árið 2016 eða 805 þúsund tonn. Þess má geta 

að það er 10% lægra en árið á undan. Hrygningarstofninn er talinn vera kominn í 1,2 

milljónir tonn og er það minna en undanfarin ár. Samkvæmt spá ICES mun aflinn aukast 

lítillega árið 2017 en dragast svo saman og fara undir 800 þúsund tonn árið 2018 (ICES, 

2015). 

 
Mynd 6 Noregur, veiðar, nýliðun og spá þorsksafla í Barentshafi. Línan sýnir þróun landaðs afla 
(tonn) árin 2008-2015, ásamt spá næstu ára. Súlurnar tákna nýliðunar fjölda eftir árum (ICES, 
2016). 

Ísland 
Heildarvísitala í þorskstofnmælingum hefur verið í sögulegu hámarki undanfarin fjögur 

ár á Íslandi. Hrygningarstofninn er þrefalt stærri en árin 1992-1994, þá var hann í 

sögulegu lágmarki. Ástæða stækkun stofnsins er vegna minni sóknar en nýliðun hefur 

verið undir meðallagi undanfarin ár. Samkvæmt spá Hafrannsóknarstofnunar (mynd 7) 

verður afli fyrir 2016, 2017 og 2018 svipaður og undanfarin ár ef miðað er við að afli 

verði samkvæmt aflareglu (Hafrannsóknarstofnun, 2015).  
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Mynd 7 Ísland, veiðar, nýliðun og spá þorsks á Íslandsmiðum. Línan sýnir þróun landaðs afla 
(tonn) árin 2008-2015 ásamt spá næstu ára. Súlurnar tákna nýliðunar fjölda eftir árum 
(Hafrannsóknarstofnun, 2015). 

Ef bornar eru saman myndir 6 og 7 má sjá að þorskafli Norðmanna er helmingi meiri í 

Barentshafi en veitt er á Íslandsmiðum ár hvert. Þorskafli úr Barentshafi var þrefalt meiri 

á tímabilinu 2008-2015 en á sama tíma á Íslandsmiðum.  

3.4 Veiðimynstur við Ísland og Noreg 

Hér verður skoðað veiðimynstur Atlantshafsþorsks eftir mánuðum frá Noregi og á 

Íslandi. Töluverður munur er á veiðum eftir mánuðum (mynd 8 og mynd 9) þar sem 

veiðar eru jafnari yfir árið á Íslandi heldur en í Noregi, en Noregur veiðir mestan aflann 

frá ferbrúar til apríl. Þorskafli nær hámarki í mars mánuði hjá báðum löndum. Í Noregi er 

veitt um 600 þúsund tonn og um 200 þúsund tonn á Íslandsmiðum, umrædda mánuði. 

Þorskaflinn fer undir 100 þúsund tonn í ágúst og september í Noregi, í júlí og ágúst á 

Íslandi. Meðalafli Noregs á tímabilinu er 29 þúsund tonn á mánuði á móti 17 þúsund 

tonnum á Íslandi. Vert er að nefna að 50% af heildarafla frá Noregi er veiddur í febrúar, 

mars og apríl. Þegar Barentshafsþorskur er auðveiddur þar sem hrygningarþorskur kemur 

upp á grynningar. 
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Mynd 8 Noregur, landaður þorskafli (tonn) eftir mánuðum, árin 2008-2015 (Fiskirdir, 2015). 

 
Mynd 9 Ísland, landaður þorskafli (tonn) eftir mánuðum, árin 2008-2015 (Hagstofa Íslands, 2016).  
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4. Niðurstöður og umræður 
Noregur er sú þjóð sem veiðir mest allra af Atlantshafsþorski en Íslands sú þriðja. 

Samkvæmt skýrslu ICES er nýliðun mun sveiflukenndari í Barentshafi en á 

Íslandsmiðum. Umtalsvert meira magn er veitt úr Barentshafi heldur en á Íslandmiðum, 

eða þrefalt meira. Veiðimynstur þjóðanna eru ólík þar sem Norðmenn veiða um helming 

þorskaflans á 3 mánuðum ársins á meðan Íslendingar veiða jafnar yfir árið. Má rekja það 

til göngu Barentshafsþorsks til hrygningar við Noregsstrendur í byrjun árs.  

Mun meira er flutt út af heilum þorski frá Noregi en á Íslandi. Aðallega eru fluttar út full 

unnar afurðir, en með tilkomu nýrrar reglugerðar Jóns Bjarnasonar um nýtingu afla og 

aukaafurða hefur það haft í för með sér að afurðin er full unnin á Íslandi (Reglugerð um 

nýtingu afla og aukaafurða 735/2011). Jafnframt hefur gengisþróunin haft þau áhrif 

undan farin ár að hagkvæmara er að fullvinna þorskinn á Íslandi frekar en að flytja hann 

óunninn út. Lækkun norsku krónunnar undanfarinn ár getur haft þau áhrif að Norðmenn 

feti í fótspor Íslendinga eða með tilkomu kvótakerfis verði hagkvæmara fyrir þá að 

fullvinna afurðina í landinu.  

Í þessum kafla má finna niðurstöður og umræður úr greiningu útflutningsgagna ferskra 

fiskafurða frá Noregi og Íslandi. Niðurstöður kaflans eru á myndrænu formi og eru unnar 

úr gagnasafni Markó Partners. Hafa skal í huga að útflutningsgögn vantar fyrir nóvember 

og desember 2015 fyrir útflutning Evrópulanda að undanteknum Noregi og Íslandi. Gefur 

það smávægilega skekkju niðurstaðna í kafla 4.5 um gegnumstreymi í Danmörku þar sem 

reynt verður að ná nálgun gegnumstreymis á inn- og útflutningi frá Noregi til Danmerkur 

og þaðan til annarra landa. Ætti þetta þó ekki að hafa áhrif á heildar mynd niðurstaðna. 

Lagt verður mat á stöðu útflutnings frá Íslandi og Noregi ásamt frekari vinnslu ferskfisks 

frá Noregi í öðrum löndum. Ásamt því verður skoðuð staða og útflutningur þjóðanna. 

Til að bera saman mismunandi ferskfiskafurðir verður bæði skoðað útflutt magn í 

afurðaþyngd (e. product weight) ásamt raunvörulegri þyngd upp úr sjó (e. live weight). 

Notast verður við tölur frá Markó Partners, en fyrirtækið hefur umreiknað afurðaþyngd 

með sérstakri reikniformúlu yfir í raunverulega þyngd upp úr sjó. Hafa skal í huga að 

opinberir stuðlar sem notast er við til að uppreikna afurðamagnið yfir í raunverulega 
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þyngd upp úr sjó gefur jafnan upp verri nýtingu en raunverleg nýting er. Því er hætta á 

skekkju á uppreiknaðri þyngd upp úr sjó. Einnig getur sprautun flaka myndað skekkju en 

þá er vatnið að teljast með afurðamagni flaka við reikninginn og gefur jafnvel upp meira 

afurðamagn en raunveruleg þyngd upp úr sjó. 

Hvað varðar verð og vermæti var aðallega gerður samanburður í evrum fyrir hvert kíló af 

þorski. En einnig var verðmæti í evrum þjóðanna skoðað. Afurðamagn er útskýrt á vinstri 

ás en verðmæti eða verð á hægri ás þar sem við á. Greint verður frá helstu 

markaðssvæðum eftir afurðum ásamt gegnumstreymi frá Noregi til Danmerkur og 

útflutningi fiskafurða þaðan til annarra landa verður útskýrt.  

Til þess að átta sig á samanburði á afurðamagni milli landa verða ásarnir á myndum þeir 

sömu. Nákvæmari tölur er hægt að sjá í viðauka. 

4.1 Útflutningur og vinnsla á þorski 

Í þessum undirkafla verður lauslega farið yfir helstu þorskafurðir frá Noregi og Íslandi. 

Einnig verður skoðað útflutningsverðmæti fyrir bæði löndin og verða þau greind í evrum.  

Afurðaskipting þorsks má flokka í fjórar megin aðferðir; frysting, ferskt, söltun og 

þurrkun. Munur er á milli vinnsluafurða Noregs og Íslands en eru þó flokkaðar í sama 

vinnsluflokkinn. Tafla 1 sýnir megin mun innan vinnsluflokka milli landa. Einnig er hægt 

að skoða skiptingu afurða sömu landa á myndum 13 og 14 á blaðsíðu 16. 
Tafla 1 Samanburður milli vinnsluflokka frá Noregi og Íslandi. 

Vinnsluflokkar, Noregur, Ísland,
Frosið' Aðeins'flokkað'sem'frosin' Landfryst'og'sjófryst'

Ferskt' Hausaður'og'slægður(H/G)' Slægður'
Flök' Flök'og'flök+bitar'

Þurrkað' Heill'ósaltaður'
Aðallega'hliðarafurðir't.d.'

hausar'
Saltað' þurrkaður'og'blautverkaður' blautverkaður'

 

Á Íslandi eru vinnsluaðferðirnar flokkaðar í sjófryst og landfryst en í Noregi er þetta 

tilgreint undir sama afurðaflokkinn. Þurrkaðar afurðir eru ólíkar frá Noregi og Íslandi. 

Norðmenn flytja út skreið (e. stockfish) eða heilann þorsk sem er ósaltaður og þurrkaður. 
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Á meðan Íslendingar flytja aðallega þurrkaðar hliðarafurðir og hausa. Hvað varðar 

ferskfiskafurðir þá er mest megnið af heilum þorski hausaður og slægður (H/G) frá 

Noregi, miðað við á Íslandi er fiskur oftast bara slægður. Flokkun flaka er með öðrum 

hætti í Noregi, þar sem aðeins er talað um flök (e. fillets) en á Íslandi er flokkað í heil 

flök og flök og bita (e. portions). Til að útskýra muninn nánar þá eru flök seld í heilu lagi 

en í bitum er hnakkastykkið, sem er verðmætasti parturinn, selt sér frá bitunum. Til að fá 

samanburðarhæfni á flokkana á milli landa voru flök og bitar frá Íslandi sett undir sama 

afurðaflokkinn í niðurstöðum. Á meðan Íslendingar þurrka aðallega hliðarafurð líkt og 

hausa þá þurrka Norðmenn mikið af heilum ósöltuðum fiski. Saltaður fiskur frá Noregi er 

bæði flattur og blautverkaður en einnig er hann flattur og þurrkaður. Mest allur saltaður 

fiskur frá Íslandi er blautverkaður og flattur.  

Mynd 10 sýnir útflutning þorskafurða frá Noregi og Íslandi uppreiknað í þyngd upp úr sjó 

fyrir árin 2008-2015. Útflutningur þorskafurða hefur aukist frá 2008 hjá báðum löndum. 

Hámark útflutnings frá Noregi var árið 2014 en á Íslandi hefur útflutningur aukist ár frá 

ári og náði hann hámarki árið 2015.  

Frá Noregi jukust þau um 16% frá 2013 til 2015, en á Íslandi hefur verðmæti haldist 

fremur jafnt frá árinu 2012. Þróun heildarverðmætis er sveiflukenndara í Noregi en á 

Íslandi. Á Íslandi stigeykst verðmæti ár frá ári líkt og útflutningurinn. Árið 2015 fengu 

íslensk fyrirtæki mun meira fyrir útflutt kíló eða 6,0 evrur á móti 4,3 evrum í Noregi. 
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Mynd 10 Súlurnar sýna útflutt magn þorskafurða uppreiknað í þyngd upp úr sjó (tonn) frá Noregi 
og Íslandi. Línurnar sýna þróun útflutningsverðmæti í evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 
2016) 

Útflutningur þorskafurða frá Noregi er töluvert meiri en frá Íslandi. Útflutt afurðamagn 

frá 2008 til 2015 var tæp 1,4 milljón tonn frá Noregi á móti 700 þúsund tonnum frá 

Íslandi. Stærsti munurinn var árið 2014 en þá var útflutningsmagn Noregs tvöfalt meira 

en frá Íslandi. Líkt og útflutningur Noregs er þróun verðmætis sveiflukenndara milli ára 

en á Íslandi. Nam verðmæti þorskafurða sex milljarða evra frá Noregi og tæpa fjóra 

milljarða evra frá Íslandi á tímabilinu 2008-2015. 

Mynd 11 og mynd 12 sýnir útflutt afurðamagn í tonnum eftir vinnsluaðferðum á 

tímabilinu 2008-2015. Einnig má sjá þróun verðs í evrum fyrir hvert kíló milli 

vinnsluaðferða á milli Noregs og Íslands. Aukning er í öllum afurðaflokkum með 

auknum útflutningi frá Noregi. Hæsta verð fæst fyrir þurrkaðar afurðir frá Noregi á 

tímabilinu á móti ferskafurðum frá Íslandi. En hafa skal í huga að mest allt vatnið hefur 

verið tekið út í þurrkuðum afurðum og því eðlisléttari. Meðalverð í evrum á tímabilinu 

frá Noregi og Íslandi er; 4,3 ferskt, 4,2 saltað, 6,8 þurrkað og 3,2 frosið. Á Íslandi er 

meðalverð í evrum; 6,7 ferskt, 4,9 saltað, 3,3 þurrkað, 4,4 frosið og 5,0 sjófryst. 
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Mynd 11 Noregur, útflutt magn eftir vinnsluaðferðum (tonn) og verð á kíló (evrur), árin 2008-2015 
(Markó Partners, 2016). 

 

 
Mynd 12 Ísland, útflutt magn eftir vinnsluaðferðum (tonn) og verð á kíló (evrur), árin 2008-2015 
(Markó Partners, 2016). 
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Á myndum 13 og 14 sést hlutfallsleg þróun milli vinnsluaðferða fyrir árin 2008-2015.   

 
Mynd 13 Noregur, útflutningshlutfall vinnsluafurða, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

 

 
Mynd 14 Ísland, útflutningshlutfall vinnsluafurða, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Ef skoðaður er samanburður á útflutningi milli afurðaflokka (myndir 11 til 14) er stærstu 

afurðaflokkarnir frystir og saltaðir frá Íslandi en einungis fryst hjá Noregi. Útflutningur 

hefur aukist með auknum afla frá báðum þjóðum. Töluverður munur er á útflutningi 

saltaðra afurða en afurðaflokkurinn er einn sá stærsti frá Íslandi en sá minnsti frá Noregi. 

Þurrkaðar afurðir er næst stærsti afurðaflokkurinn frá Noregi en sá minnsti á Íslandi. Ef 

skoðaðar eru frosnar afurðir frá báðum löndum er stór partur frosin eða 39% frá Noregi 
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og 35% frá Íslandi. Aukning hefur verið á útflutningi á ferskfisk milli ára frá báðum 

löndum og nemur hann 24% af heildarútflutningi frá Noregi og 26% frá Íslandi. Sjáanleg 

aukning var árið 2012 á Íslandi en ári seinna frá Noregi. Þróun afurðaskiptingar milli ára 

er jafnari á Íslandi heldur en í Noregi. Ef skoðuð er þróun verðs á kíló á tímabilinu fá 

íslensk fyrirtæki hærra verð fyrir þorskafurðir en þau norsku og munar tveimur evrum á 

meðalverði á ferskum þorskafurðum.  

4.2 Stærstu markaðslönd á ferskum þorski 

Í þessum undirkafla verða helstu markaðir fersks þorsks í Noregi og Íslandi greindir. 

Útflutt magn verður sýnt í hlutföllum eftir útflutningsmagni. Á mynd 15 og mynd 16 má 

sjá hlutfallsskiptingu útflutnings ferskra þorskafurða á árunum 2008-2015 eftir löndum.  

 
Mynd 15 Noregur, hlutfall útflutnings ferskra þorskafurða eftir löndum, árin 2008-2015 (Markó 
Partners, 2016). 

0%!
10%!
20%!
30%!
40%!
50%!
60%!
70%!
80%!
90%!
100%!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!
Danmörk! Frakkland! Svíþjóð! Bretland!
Spánn! Þýskaland! Pólland! Holland!
Portúgal! Belgía! Önnur!lönd!

Út'luttar)afurðir(%))
)



 18 

 
Mynd 16 Ísland, hlutfall útflutnings ferskra þorskafurða eftir löndum, árin 2008-2015 (Markó 
Partners, 2016). 

Helstu útflutningslönd Noregs eru Danmörk, Frakkland, Svíþjóð og Bretland, þó hefur 

útflutningur til Póllands aukist til muna frá árinu 2013. Tæp 20% fór til Frakklands af 

útflutningi árið 2008, dróst hann saman og var komin niður í 6% árið 2015. Ekki var 

byrjað að flytja út ferskfisk af alvöru til Póllands fyrr en árið 2013 og var útflutningur 

árið 2015 kominn í 10% af heildar útflutningi sama árs.  

Á Íslandi (mynd 10) hefur að mestu verið flutt út til Bretlands en útflutningur til 

Frakklands hefur aukist. Ástæða þess að útflutningur til Frakklands hefur aukist á móti  
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jafnt milli ára eða í kringum 12%. Ekki var farið að flytja út ferskar þorskafurðir til 

Bandaríkjanna að alvöru fyrr en árið 2012 og er það orðið að fjórða stærsta 
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útflutningslandi frá Íslandi á umræddu tímabili. Fyrrgreind lönd standa fyrir rúmlega 90% 

af heildarútflutning á tímabilinu. 

4.3 Útflutningur ferskra þorskafurða eftir mánuðum 

Í þessum undirkafla verður skoðað útflutningsmynstur Noregs og Íslands og einnig 

verður skoðuð þróun meðalverðs í evrum eftir mánuðum. Á mynd 17 og mynd 18 má sjá 

heildarútflutningsmagn á ferskum þorskafurðum og meðalverð í evrum á hvert kíló eftir 

mánuðum á tímabilinu 2008-2015. Eins og tafla 1 gefur til kynna er munur á milli landa á 

ferskfiskafurðum, þá einna helst er þorskur frá Noregi hausaður og slægður en frá Íslandi 

er hann aðeins slægður. Mest er útflutt á fyrsta ársfjórðungi frá Noregi en útflutningur frá 

Íslandi er töluvert jafnari yfir árið. Ef skoðuð er þróun meðalverðs í evrum eftir 

mánuðum er verðmæti fyrir hvert kíló lægra í byrjun árs hjá Noregi og eykst það þegar 

líða tekur á árið og nær það hámarki í september. Meðalverð frá Íslandi er heldur 

sveiflukenndara eftir mánuðum en nær það hámarki í júní. 

 

 
Mynd 17 Noregur, útflutningsmagn ferskra þorskafurða ásamt meðalverði í evrum á kíló eftir 
mánuðum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 
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Mynd 18 Ísland, útflutningsmagn ferskra þorskafurða ásamt meðalverði í evrum á kíló eftir 
mánuðum, árin 2008-2015. (Markó Partners, 2016). 

Helsti útflutningur Noregs er frá febrúar til mars og er hann um 50% af heildarútflutningi. 

Minnst er veitt í ágúst eða 4% af heildarútflutningi á tímabilinu. Samkvæmt mynd 18 má 

sjá að útflutningur frá Íslandi er mun jafnari eftir mánuðum, hann eykst lítillega 

seinnihluta árs. Hámark útflutnings er í október eða 11% af heildarútflutningi en minnst 

er flutt út í febrúar af ferskum þorskafurðum frá Íslandi. Ef skoðað er þróun meðalverðs 

eftir mánuðum er það töluvert hærra á Íslandi en Noregi, þar sem meðalverð eykst seinni 

hluta árs. Hámarksverð frá Noregi fæst frá ágúst til september og er það að meðaltali 4,3 

evrur á móti meðalverði frá Íslandi er lægst fyrri part árs en nær hámarki í júní eða 7 

evrur fyrir hvert kíló.   

4.4 Afurðaflokkar ferskra þorskafurða 

Í þessum undirkafla verður skoðaður samanburður milli ferskfiskafurða frá Noregi og 

Íslandi. Afurðirnar skiptast í heilan þorsk og flök. Munur er á milli ferskfiskafurða milli 

landa (tafla 1), en heill þorskur frá Noregi er bæði hausaður og slægður (H/G) en á 

Íslandi er hann aðeins slægður. Bæði verður skoðaður útflutningur út frá uppreiknaðri 
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þyngd upp úr sjó ásamt afurðaþyngd, en tilgreint verður hverju sinni hvaða magn er 

notað.  

Mynd 19 og mynd 20 sýnir útflutning ferskfiskafurða uppreiknað yfir í þyngd upp úr sjó 

frá Noregi og Íslandi, árin 2008-2015. Einnig sést þróun verðmætis milli afurða á 

tímabilinu. 

 
Mynd 19 Noregur, útflutningur ferskra þorskafurða uppreiknað yfir í heilann þorsk ásamt þróun 
heildarverðmætis, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

 

!"!!!!!

!50!!!!!

!100!!!!!

!150!!!!!

!200!!!!!

!250!!!!!

!"!!!!!
!10.000!!!!!
!20.000!!!!!
!30.000!!!!!
!40.000!!!!!
!50.000!!!!!
!60.000!!!!!
!70.000!!!!!
!80.000!!!!!
!90.000!!!!!
!100.000!!!!!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

Evrur)(milljónir))

M
ill
io
ns
)

Heill)'iskur)(tonn))

Flök! Heill!



 22 

 
Mynd 20 Ísland, útflutningur ferskra þorskafurða uppreiknað yfir í heilann þorsk ásamt þróun 
heildarverðmætis, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Mynd 19 og mynd 20 gefa góða sýn á samanburð milli útflutnings ferskfiskafurða þar 

sem búið er að umreikna afurðina yfir í heilan þorsk upp úr sjó. Má sjá að meginþorri 

útflutnings ferskfiskafurða frá Noregi er heill og hefur hann aukist með auknum afla árið 

2013. Útflutningur á flökum hefur verið heldur jafn á tímabilinu og hefur ekki aukist með 

auknum útflutningi frá Noregi. Útflutningur á heilum ferskum þorski er 74% af 

heildarútflutningi. Hámark útflutnings var árið 2014 frá Noregi og var það á heilum 

þorski eða 15% af heildarútflutningi tímabilsins. Tæp 5 þúsund tonn voru skráð útflutt af 

Skrei® árið 2015 en óvíst var hversu mikið magn af heilum þorski var selt sem Skrei® 

árin á undan, þar sem ekki var farið að aðgreina vörumerkið sér fyrr en árið 2015. Þá var 

gert nýtt tollnúmer sérstaklega fyrir afurðina, eins og bláa súlan lengst til hægri  sýnir 

(mynd 19). Þegar skráning útflutnings á Skrei® verður komin almennilega á skrið verður 

áhugavert að skoða þróun Skrei® til lengri tíma og bera saman við annan ferskfisk frá 

Noregi með tilliti til magns og verðs.  

Ef litið er á mynd 20 af útflutningi frá Íslandi er hér um bil allur útflutningur flök og 

bitar, var það 87% af útfluttum ferskum þorski á tímabilinu. Útflutningur hefur aukist 

undanfarin ár en þá einungis í flokki flaka og var hámarks útflutningur flaka árið 2013, 
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eða 18% af heildarútflutningi á umræddu ári. Má rekja þróunina til reglugerðar Jóns 

Bjarnasonar um nýtingu afla og aukaafurða (Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða 

735/2011). 

Mynd 19 og mynd 20 sýna einnig verðmætaþróun afurðanna. Verðmæti flaka hafa dregist 

saman en verðmæti á heilum þorski hefur þó aukist ár frá ári. Jafnvel árið 2015 þegar 

útflutningur dróst saman frá árinu á undan og nam 147 milljón evra. Þróun verðmætis á 

flökum hefur haldist svipað eða frá 39 til 57 milljón evra á ári hverju. Þróun 

útflutningsverðmætis á flökum frá Íslandi hefur aukist með auknum útflutningi. Hámark 

verðmætis var árið 2015 eða 218 milljónir evra. Útflutningur á heilum þorski hefur verið 

svipað milli ára eða frá 11 til 17 milljón evra. 

Myndir 21 til 24 sýna tíu helstu útflutningslönd Noregs og Íslands og samanburð 

ferskfiskafurða milli landa, tímabilið er frá 2008-2015. Til að sjá raunverulega mynd af 

útflutningi milli landa verður samanburður gerður eftir útfluttu magni. Nánari tölur um 

útflutt magn afurða milli landa má sjá í viðauka. 

 
Mynd 21 Noregur, útflutt afurðamagn á heilum þorski (tonn) eftir löndum ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 
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Mynd 22 Noregur, tíu stærstu útflutningslönd eftir útfluttu magni flaka (tonn) ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

 
 

 
Mynd 23 Ísland, útflutt afurðamagn á heilum þorski (tonn) eftir löndum ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

!"!!!!!

!2!!!!!

!4!!!!!

!6!!!!!

!8!!!!!

!10!!!!!

!12!!!!!

!"!!!!!

!10.000!!!!!

!20.000!!!!!

!30.000!!!!!

!40.000!!!!!

!50.000!!!!!

!60.000!!!!!

!70.000!!!!!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

Verð)(EUR/kg))
)

Danmörk! Frakkland! Bretland! Þýskaland! Svíðþjóð! Belgía!

Holland! Bandaríkin! Ítalía! Sviss! Önnur!lönd!

Út'lutt)afurðamagn)(tonn))
!

!"!!!!!

!2!!!!!

!4!!!!!

!6!!!!!

!8!!!!!

!10!!!!!

!12!!!!!

!"!!!!!

!10.000!!!!!

!20.000!!!!!

!30.000!!!!!

!40.000!!!!!

!50.000!!!!!

!60.000!!!!!

!70.000!!!!!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

Verð)(EUR/kg))

Bretland! Bandaríkin! Belgía! Þýskaland! Frakkland! Holland!
Danmörk! Færeyjar! Noregur! Sviss! Önnur!lönd!

Út'lutt)afurðamagn)(tonn))
!
!



 25 

 

 
Mynd 24 Ísland, tíu stærstu útflutningslönd eftir útfluttu magni flaka (tonn) ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Útflutningur á heilum þorski frá Noregi fer aðallega til Danmerkur eða 50% af 

heildarútflutningi á tímabilinu. Flutningur til Danmerkur hefur aukist ár frá ári. Aðeins 

lítill hluti fer til annarra landa. Skiptist útflutningurinn meðal annars jafnt milli 

Frakklands og Svíþjóðar eða 8% af heildarútflutningi hvor. Mikið var flutt út til Búlgaríu 

árið 2009 eða um 20 þúsund tonn og afmarkast það aðeins við það ár. Útflutningur til 

Bretlands og Hollands hefur aukist undanfarin ár. Skipting flaka milli landa frá Noregi á 

tímabilinu 2008 til 2015 er víðtækari (mynd 22), þó er mestur útflutningur til Danmerkur 

eða 54% og 24% fer til Frakklands. Þess má geta að útflutningur til Frakklands hefur 

dregist saman þó nokkuð undanfarin ár eða úr tæpum tvö þúsund tonnum árið 2008 í 

fjögur hundruð tonn árið 2015.  Yfir heildina litið hefur útflutningur til annarra landa en 

Danmerkur dregist saman frá 2008-2015 nema til Svíþjóðar, þar hefur hann aukist ár frá 

ári.  

Útflutningur á heilum þorski (mynd 23) hefur dregist saman undanfarin ár frá Íslandi en 

að mestu hefur verið flutt út til Bretlands eða 85% af heildarmagni á tímabilinu. 

Bandaríkin koma næst á eftir með 4% en þess má geta að útflutningur þangað hefur 
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aukist töluvert undanfarin ár. Útflutningur milli ára til Belgíu hefur haldist í stað 

undanfarin ár eða 180 tonn að meðaltali ár hvert. Heildarútflutningur á tímabilinu skiptist 

nær allur á milli Bretlands, Bandaríkjanna, Belgíu og Þýskalands eða 96% af 

heildarútflutningi á heilum þorski. Eins og komið hefur fram er mun meira útflutt af 

flökum frá Íslandi. Skiptist útflutningurinn aðallega milli fjögurra landa (mynd 24) eða 

90% af heildarútflutning. Löndin eru Frakkland, Bretland, Belgía og Bandaríkin. Tæp 

40% fer til Frakklands, mikil aukning er á milli ára en árið 2008 var útflutningurinn 

aðeins um eitt þúsund tonn en var kominn í 11 þúsund tonn árið 2015 en eins og áður 

hefur komið fram geta þessar miklu aukningar stafað af bættri útflutningsskráningu. 

Útflutningur til Bretlands hefur verið um fjögur þúsund tonn ár hvert en hefur þó ekkert 

aukist með auknum útflutningi. Aukning hefur verið til Belgíu og Bandaríkjanna en þó 

mun meira til Bandaríkjanna eða að meðaltali um 20% milli ára frá 2008 til 2015.   

Myndir 21 til 24 sýna einnig þróun meðalverðs milli ára. Yfir heildina litið hefur 

ársþróun verðs fyrir hvert kíló verið svipað á milli afurða og landa. Verðið var hæst árið 

2011 en dróst svo saman árin 2009 og 2013 en stigeykst þar á milli. Heldur minna verð 

fæst fyrir heilan þorsk en flök frá báðum löndum. Verðbilið á heilum þorski frá Noregi er 

frá 2,4 evrum til 3,9 evra en verð fyrir útflutt kíló frá Íslandi er á bilinu 1,9 evra til 3,1 

evra. Norðmenn fengu meira fyrir heilan þorsk fram til ársins 2014. Ef skoðaður er 

samanburður á verði milli landa á flökum er lítill munur sjáanlegur. Sveiflast verðbilið í 

Noregi frá 7,2 evrum til 10,5 evra á meðan verðbil á flökum frá Íslandi er frá 7,1 evrum 

til 9,2 evra. Þess má geta að undanfarin ár hefur Ísland fengið hærra verð fyrir fersk flök. 

4.5 Gegnumstreymi í Danmörku 

Hér verður kafað enn dýpra í flæði útflutnings frá Noregi til Danmerkur fyrir þær sakir að 

helmings ferskfiskafurða fara þar í gegn í frekari vinnslu eða endurútflutning. Farið 

verður yfir innflutning ferskra þorskafurða til Danmerkur frá Noregi ásamt útflutningi frá 

Danmörku til annarra landa. Þar sem ekki er skráður endurútflutningur afurða sérstaklega 

verður reynt að ná nálgun eftir bestu getu. Notast verður við uppreiknaða þyngd upp úr 

sjó til að greina útstreymið til annarra landa en hafa þarf  í huga skekkju takmarkanir sem 

nefndar voru á blaðsíðu 11 til 12. Margt getur spilað inn í líkt og neysla og innflutningur 
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Dana frá öðrum löndum en 65% af ferskum þorskafurðum er flutt inn frá Noregi. Einnig 

má sjá á mynd 3 að Danir veiða rúm 20 þúsund tonn á ári eða um 2% af heildarafla 

síðustu ára. Þess má geta að munur er á myndum en bæði verður skoðaður útflutningur út 

frá uppreiknaðri þyngd upp úr sjó ásamt afurðaþyngd. Útflutningsafurðir eru unnar á 

sama hátt og hjá Noregi, heill þorskur er hausaður og slægður og útflutningur er á heilum 

flökum (tafla 1). Tekið verður fram hverju sinni hvort um er að ræða afurðaþyngd eða 

uppreiknuð þyngd upp úr sjó. 

Mynd 25 sýnir innflutning ferskfiskafurða til Danmerkur frá Noregi ásamt veiðum Dana í 

Danmörku, en eins og nefnt var í framkvæmd (kafla 2) er FAO ekki búin að birta 

aflagögn fyrir 2015. Innflutningur er gefinn upp sem uppreiknuð þyngd upp úr sjó. Með 

auknum afla í Barentshafi hefur innflutningur frá Noregi af hausuðum þorski aukist til 

Danmerkur en innflutningur flaka hefur þó dregist saman. Innflutningur á heilum þorski 

er 80% af heildarinnflutningi til frekari vinnslu eða endurútflutnings. Innflutningur á 

flökum fór úr því að vera 43% af innflutningi árið 2008 í það að vera 23% árið 2015 er 

það vegna aukinnar vinnslu á heilum þorski í Danmörku.  

 
Mynd 25 Danmörk, innflutningur ferskra þorskafurða frá Noregi til Danmerkur uppreiknaðan í 
heilan þorsk upp úr sjó (tonn) ásamt þorveiðum Dana(tonn), árin 2008-2015 (Markó Partners, 
2016; FAO,2016). 
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Á mynd 26 er útflutningur ferskra þorskafurða frá Danmörku uppreiknaður yfir í þyngd 

upp úr sjó á tímabilinu 2008-2015. Myndin sýnir einnig útflutningsverðmæti milli ára. 

 

 
Mynd 26 Danmörk, útflutningur ferskra þorskafurða uppreiknað yfir í heilann þorsk ásamt þróun 
heildarverðmætis, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Á mynd 26 má sjá að útflutningur hefur aukist en útflutningur á flökum dróst saman milli 

ára. Talsvert meira hefur verið flutt út af heilum þorski eða 75% af 

heildarútflutningsmagni. Útflutningsverðmæti hafa aukist á heilum þorskafurðum en 

dregist saman á útfluttum ferskum flökum.  

Ef bornar eru saman myndir 25 og 26 er hægt að fá nálgun á gegnumstreymi  Danmörku 

frá Noregi til annarra landa. Taka þarf tillit til þess að skekkja er á  myndum þar sem 

útflutningur frá Danmörku (mynd 26) er töluvert meiri  en innflutningur ásamt veiðum 

Dana (mynd 25) en skekkjutakmarkanir eru útskýrðar að ofan. Til að fá nánari 

staðfestingu á skekkju uppreiknaðar þyngdar upp úr sjó var handreiknað inn- og 

útflutningsmagn yfir í uppreiknaða þyngd upp úr sjó og fékkst sama skekkja við 

reikningana. Samt sem áður sýna myndir greinlegt gegnumstreymi í gegnum Danmörku. 
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Mynd 27 sýnir útflutningsmynstur eftir mánuðum frá Danmörku fyrir tímabilið 2008-

2015. Hér er um að ræða útflutningsmagn ferskfiskafurða. Hafa skal í huga að tölur 

vantar fyrir útflutt magn og verðmæti fyrir nóvember og desember árið 2015 líkt og nefnt 

var hér að ofan (blaðsíðu 11) . Helmingur útflutnings fyrir tímabilið 2008-2015 var flutt 

út frá febrúar til mars. Mynd 27 sýnir einnig mánaðarlega þróun verðs í evrum fyrir hvert 

kíló. Lægra verð fæst fyrir útflutt kíló fyrri hluta árs en eykst það í júní og helst það 

heldur jafnt út árið. Útflutningur eftir mánuðum frá Danmörku svipar til útflutnings 

mynstur frá Noregi (mynd 17). Þar að segja að mest er flutt út á fyrsta ársfjórðung eða um 

helming útflutningsmagns á árunum 2008-2015. 

 
Mynd 27 Danmörk, útflutningsmagn ferskra þorskafurða ásamt meðalverði í evrum á kíló eftir 
mánuðum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Ef borið er saman útflutningsmynstur Noregs og gegnumstreymi frá Danmörku mynd 17  

og mynd 27 annars vegar og  hins vegar útflutningsmynstur frá Íslandi mynd 18 er lagt 

áhersla á útflutning frá Íslandi frá júní til janúar en Janúar til febrúar frá Noregi. 

Á mynd 28 og mynd 29 má sjá samanburð ferskfiskafurða eftir tíu stærstu 

útflutningslöndum á árunum 2008-2015, frá Danmörku. Einnig sést verðþróun fyrir hvert 

kíló milli ára. Myndir sýna útflutt magn í tonnum. Eins og nefnt var hér að ofan er mun 
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meira útflutt af heilum þorski. Útflutningslönd fyrir heilan þorsk frá Danmörku eru 

aðallega Frakkland, Pólland og Holland. Útflutningur á heilum þorski til Póllands hefur 

aukist töluvert undanfarin ár. Jafnframt hefur útflutningur til Spánar og Bretlands aukist 

milli ára. Útflutningur á ferskum flökum er aðallega til Frakklands en hefur þó aukist til 

Ítalíu og Belgíu. Þróun verðs á heilum þorski er heldur jöfn milli ára. Töluvert hærra verð 

fæst fyrir flök en heilan þorsk. 

 
Mynd 28 Danmörk, útflutt afurðamagn á heilum þorski (tonn) eftir löndum ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

!"!!!!!
!1!!!!!
!2!!!!!
!3!!!!!
!4!!!!!
!5!!!!!
!6!!!!!
!7!!!!!
!8!!!!!
!9!!!!!
!10!!!!!

!"!!!!!

!10.000!!!!!

!20.000!!!!!

!30.000!!!!!

!40.000!!!!!

!50.000!!!!!

!60.000!!!!!

2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

Verð)(EUR/kg))

Frakkland! Pólland! Holland! Spánn! Bretland!
Svíþjóð! Þýskaland! Belgíum! Ítalía! Önnur!lönd!

Útt'lutt)afurðamagn)(tonn))
)



 31 

 
Mynd 29 Danmörk, útflutt afurðamagn á ferskum þorski (tonn) eftir löndum ásamt þróun verðs í 
evrum, árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

Ef skoðaður er útflutningur eftir löndum (mynd 27 og mynd 28)  er mest flutt út af 

heilum þorski til Frakklands en útflutningur hefur haldist heldur jafn undanfarin ár eða 

frá níu þúsund tonnum í 11 þúsund tonn. Útflutningur á tímabilinu til Frakklands er 24% 

af heildaútflutningi. Útflutningur til Póllands og Hollands hefur tvöfaldast á tímabilinu og 

nemur útflutningur þangað hvor um sig 20% af heildarútflutningi. Líkt og með útflutning 

á heilum þorski skorar Frakkland hæst hvað varðar útflutt magn á flökum eða 50% af 

heildarútflutningi, en töluverð aukning hefur verið milli ára. Næst á eftir kemur Ítalía 

með 17% af útfluttu magni og hefur það haldist frekar svipað undanfarin ár. Sama má 

segja um Þýskaland sem er þriðja stærsta útflutningsland fyrir flök eða 10% af 

heildarútflutningi. Þess má geta að útflutningur á flökum hefur dregist saman undanfarin 

ár á meðan útflutningur á heilum þorski hefur aukist.  

Þróun útflutningsverðs frá Danmörku hefur haldist frekar jafnt á tímabilinu. Verð á 

heilum þorski er frá 3 evrum til 3,8 evra á hvert kíló sem er heldur lægra verð en fæst 

fyrir hvert kíló flaka eða frá 7,2 evrum til 9,2 evra. Það er svipað verðbil og hjá Noregi og 

Íslandi fyrir útflutningsverð (myndir 21 til 24).  
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Með auknum útflutning til Póllands er vert að skoða gegnumstreymi í Póllandi m.t.t. þess 

að klára útflutningsflæði ferskfisk frá Noregi. Tafla 2 sýnir útflæðið í Póllandi frá 

Danmörku, tímabilið er frá árinu 2008 til 2015. Útflutningsmagn er í uppreiknuðum 

þorski upp úr sjó. En hafa skal í huga skekkjutakmörkunina sem er útskýrð á blaðsíðu 11 

og 12. Á töflu 2 má sjá gegnumstreymi ferskfiskafurða í Póllandi frá Danmörku til 

annarra landa. En taflan gefur til kynna að nær allur innflutningur fer út sem flök þar af 

segja að 98% af innstreymi er ferskur heill þorskur frá Danmörku og 98% af útstreymið 

eru flök. En ekki hefur verið tekið tillit til neyslu, veiða og innflutnings frá öðrum 

þjóðum. En innflutningur frá Danmörku er 50% af innflutningi ferskra þorskafurða. 
Tafla 2 Pólland, Innflutningur og útflutningur ferskrar þorskafurða uppreiknað í þyngd upp úr sjó 
(tonn), árin 2008-2015 (Markó Partners, 2016). 

'' Heill, Flök,
Ár, Innflutt' Útflutt' Innflutt' Útflutt'

2008, 7.582' 294' 2' 9.470'
2009,, 9.423' 141' 996' 11.172'
2010, 11.130' 332' 215' 11.928'
2011,, 12.834' 160' 139' 12.317'
2012, 16.845' 167' 7' 11.647'
2013,, 9.980' 451' 351' 11.893'
2014, 15.392' 166' 70' 12.544'
2015,, 14.172' 371' 490' 14.086'
Samtals, 97.358' 2.083' 2.270' 95.057'

 
Helstu markaðir á útflutningi ferskfiskafurða frá Póllandi eru; 75% fer til Frakklands, 

11% til Danmerkur, 10% til Þýskalands, 2% til Belgíu  og 1% fer til Bretlands. 

Þróun gegnumstreymis í Danmörku frá 2008-2015 bendir til þess að  Danmörk sé 

aðallega gegnumstreymis land. Vinnsla á flökum til frekari útflutnings hefur dregist 

saman í landinu en útflutningur á heilum þorski hefur aukist. En 20% útflutnings fer til 

Póllands til frekari vinnslu og þaðan á helstu markið þá aðallega til Frakklands. Er því 

flæði útflutnings frá Noregi orðið vítt þar sem ferskur þorskur er landaður í Noregi þaðan 

fluttur út, helmingur fer til Danmerkur og hinn hlutinn á markað. Frá Danmörku fer hann 

aðallega til Frakklands en um 20% fer til Póllands í frekari vinnslu og þaðan sem flök til 

Frakklands. 
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6.  Lokaorð 
Áhrif aukins þorskafla úr Barentshafi undanfarin ár kemur aðallega fram í frosnum og 

ferskum þorskafurðum frá Noregi en mest er flutt út af söltuðum og ferskum afurðum frá 

Íslandi. Að jafnaði fæst hærra verð fyrir ferskfisk frá Íslandi en í Noregi á árunum 2008-

2015.   

Útflutningsmynstur þjóðanna eru ólík þar sem Norðmenn flytja meginþorra útflutnings í 

byrjun árs en leggja Íslendingar áherslu á útflutning frá júní til janúar.  

Flæði ferskfisk frá Noregi er töluvert lengra að markaði en frá Íslandi. Íslendingar flytja 

hann full unninn beint á markað á meðan Norðmenn flytja mest allt til Danmerkur í 

frekari vinnslu eða í endurútflutning er hann þaðan fluttur út heill til vinnslu í Póllandi. 

Því er Danmörk gegnumstreymisland fyrir útflutning ferskfiskafurða frá Noregi. Þróunin 

undandfarin ár er að heill fiskur fer frá Noregi til Danmerkur og þaðan til Póllands í 

frekari vinnslu.  

Sameiginleg markaðslönd þessara þjóða eru aðallega Frakkland og Bretland. Norðmenn 

eru í samkeppni við sig sjálfa þar sem útstreymi ferskfiskafurða Norðmanna kemur þaðan 

en einnig frá Danmörku og Póllandi. Er því Ísland í samkeppni á ferskfiskmarkaði við 

Noreg, Danmörk og Pólland.  

Stærstu ferskfisk markaðir þjóðanna eru í Evrópu en útflutningur frá Íslandi til 

Bandaríkjanna hefur þó aukist  töluvert undanfarin ár bæði heill og flök.  

Leiddu niðurstöður í ljós að allmikill munur er á útflutningsflæði milli þjóða. Þar sem 

útflutningsflæði frá Noregi er töluvert lengra en nánast allur útflutningur er heill þorskur 

sem er fluttur til Danmerkur í frekari vinnslu, endurútflutnings á markaði eða til í frekari 

vinnslu til Póllands og þaðan á markað. Útflutningur frá Íslandi er styttri þar sem nær 

allur afurðaútflutningur er full unnin í formi flaka og bita. Á enda flæðisins fara 

afurðirnar í samkeppni á mörkuðum og eru helstu markaðslönd landanna Frakkland og 

Bretland. 
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8. Viðauki 

Viðauki 1- Staða og framtíðarhorfur 

 

 

 

  

Ár Afli Nýliðun
2008 464.17144 1.209.82844
2009 523.43044 798.034444444
2010 609.98344 437.472444444
2011 719.83044 674.247444444
2012 727.66344 692.819444444
2013 966.20944 770.458444444
2014 986.44944 1.008.67844
2015 884.35144 824.000444444
2016 805.00044

20174Spá 864.00044
20184Spá 778.00044

Noregur

Afli Nýliðun
2008 138.00000 160.00000000000
2009 168.00000 175.00000000000
2010 166.00000 115.00000000000
2011 167.00000 180.00000000000
2012 183.00000 151.00000000000
2013 210.00000 110.00000000000
2014 225.00000 180.00000000000
2015 230.00000

20160spá 239.00000
20170Spá 239.00000
20180Spá 239.00000

Ísland
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Viðauki 2- Veiðimynstur við Ísland og Noreg í tonnum 

Column1, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Jan, '21.651''''' '20.506''''' '28.416''''' '44.003''''' '53.443''''' '52.368''''' '68.238''''' '28.688'''''

Feb, '28.788''''' '30.528''''' '49.706''''' '55.094''''' '46.231''''' '66.171''''' '86.298''''' '52.754'''''

Mars, '61.429''''' '55.585''''' '63.504''''' '58.449''''' '87.742''''' '83.745''''' '87.746''''' '101.510'''''

Apríl, '30.243''''' '22.406''''' '44.221''''' '51.068''''' '42.987''''' '64.854''''' '51.091''''' '70.402'''''

Maí, '10.508''''' '13.373''''' '14.372''''' '17.125''''' '11.590''''' '22.870''''' '22.836''''' '20.265'''''

Júní, '10.641''''' '17.106''''' '11.072''''' '14.664''''' '10.447''''' '19.305''''' '16.715''''' '16.505'''''

Júlí, '8.308''''' '10.084''''' '10.571''''' '10.471''''' '15.772''''' '14.362''''' '18.072''''' '14.421'''''

Ágúst, '4.274''''' '10.867''''' '9.145''''' '10.582''''' '9.645''''' '15.978''''' '15.098''''' '13.549'''''

Sept, '4.401''''' '6.252''''' '8.276''''' '12.273''''' '8.852''''' '15.066''''' '23.919''''' '16.309'''''

Okt, '4.766''''' '7.833''''' '11.148''''' '15.513''''' '19.754''''' '26.294''''' '28.360''''' '23.139'''''

Nóv, '14.200''''' '22.211''''' '16.689''''' '24.061''''' '26.799''''' '39.051''''' '33.625''''' '27.409'''''

Des, '15.190''''' '24.942''''' '15.486''''' '25.030''''' '23.420''''' '44.570''''' '20.636''''' '27.552'''''

 

Viðauki 3- Útflutningur og vinnsla á þorski 

'' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015'
'Noregur'' '107.417.767''''' '135.647.195''''' '176.934.168''''' '174.943.225''''' '163.995.530''''' '226.891.622''''' '255.734.989''''' '197.867.122'''''
Noregur''

verðmæti'' '661.833.133''''' '549.282.121''''' '771.084.467''''' '843.204.624''''' '730.134.709''''' '734.225.568''''' '854.457.251''''' '857.522.879'''''
'Ísland'

verðmæti'' '397.856.091''''' '380.714.785''''' '400.799.923''''' '430.033.580''''' '446.415.860''''' '475.442.938''''' '510.822.018''''' '607.039.736'''''
'Ísland'' '71.129.210''''' '87.975.537''''' '79.264.434''''' '77.969.326''''' '80.448.393''''' '99.783.829''''' '97.685.382''''' '100.392.674'''''

 

Noregur 

Magn/verð, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Ferskt, '20.203.591''''' '36.751.063''''' '34.805.039''''' '35.454.587''''' '33.812.554''''' '52.977.968''''' '66.159.215''''' '58.696.278'''''

Saltað, '26.881.067''''' '21.586.907''''' '25.433.981''''' '26.110.968''''' '21.996.567''''' '27.654.356''''' '29.151.058''''' '25.603.859'''''

Þurrkað, '31.401.095''''' '32.481.454''''' '43.710.320''''' '43.183.405''''' '45.453.308''''' '46.551.356''''' '49.934.391''''' '42.607.846'''''

Frosið, '28.932.014''''' '44.827.771''''' '72.984.828''''' '70.194.265''''' '62.733.101''''' '99.707.942''''' '110.490.325''''' '70.959.139'''''

Ferskt,€, '5''''' '6''''' '4''''' '4''''' '4''''' '5''''' '3''''' '3'''''

Saltað,€, '6''''' '4''''' '4''''' '4''''' '4''''' '3''''' '3''''' '4'''''

Þurrkað,€, '9''''' '7''''' '7''''' '7''''' '7''''' '6''''' '6''''' '7'''''

Frosið,€, '5''''' '3''''' '3''''' '4''''' '3''''' '2''''' '3''''' '3'''''
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Ísland 

,, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Ferskt, '16.958.670''''' '22.502.496''''' '17.542.866''''' '17.488.436''''' '21.274.229''''' '29.647.564''''' '28.001.300''''' '29.466.392'''''

Saltað, '30.999.906''''' '38.797.126''''' '34.544.737''''' '27.366.075''''' '26.185.810''''' '30.301.170''''' '31.189.098''''' '30.930.872'''''

Þurrkað, '2.509.470''''' '2.906.960''''' '3.485.424''''' '2.705.568''''' '2.523.137''''' '2.865.998''''' '2.212.078''''' '1.869.241'''''

Frosið, '10.892.902''''' '11.585.668''''' '12.680.026''''' '19.813.257''''' '19.364.193''''' '23.612.908''''' '24.649.043''''' '26.865.954'''''
Sjó,

fryst, '9.768.262''''' '12.183.287''''' '11.011.381''''' '10.595.990''''' '11.101.024''''' '13.356.189''''' '11.633.863''''' '11.260.215'''''

Ferskt, '5''''' '5''''' '7''''' '8''''' '7''''' '6''''' '7''''' '8'''''

Saltað, '6''''' '4''''' '5''''' '5''''' '5''''' '4''''' '4''''' '5'''''

Þurrkað, '2''''' '3''''' '3''''' '3''''' '4''''' '3''''' '4''''' '5'''''

Frosið, '5''''' '4''''' '5''''' '5''''' '5''''' '4''''' '4''''' '5'''''
Sjó,

fryst, '6''''' '4''''' '5''''' '5''''' '5''''' '4''''' '5''''' '6'''''

 

Viðauki 4- Stærstu markaðslönd á ferskum þorski 

Ísland 

,, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Bretland' '12.139.474''''' '13.966.304''''' '8.744.781''''' '7.629.859''''' '8.202.547''''' '11.003.402''''' '7.471.503''''' '7.076.853'''''

Frakkland' '1.439.195''''' '3.418.462''''' '4.369.297''''' '5.383.631''''' '6.891.309''''' '9.692.117''''' '10.270.311''''' '11.359.580'''''

Belgía' '1.907.313''''' '3.175.919''''' '2.871.598''''' '2.992.440''''' '3.382.978''''' '4.010.583''''' '3.895.188''''' '3.639.010'''''

Bandaríkin' '336.643''''' '594.249''''' '318.043''''' '355.226''''' '1.162.080''''' '2.564.179''''' '3.367.049''''' '4.070.308'''''

Þýskaland' '126.088''''' '281.580''''' '314.383''''' '336.374''''' '375.048''''' '444.139''''' '519.393''''' '813.659'''''

Sviss' '191.248''''' '140.942''''' '95.920''''' '178.975''''' '507.421''''' '604.657''''' '739.752''''' '641.005'''''

Holland' '223.454''''' '314.523''''' '320.679''''' '256.255''''' '398.361''''' '317.945''''' '349.546''''' '316.515'''''

Írland' '387.308''''' '358.495''''' '323.031''''' '224.865''''' '110.062''''' '163.709''''' '257.188''''' '249.617'''''

Kanada' '17''''' '' '' '1.752''''' '15.041''''' '355.009''''' '538.373''''' '640.836'''''

Danmörk' '118.748''''' '42.260''''' '23.029''''' '25.357''''' '15.468''''' '52.274''''' '205.147''''' '348.228'''''
Önnur'
lönd' '89.182''''' '209.762''''' '162.105''''' '103.702''''' '213.914''''' '439.550''''' '387.850''''' '310.781'''''

'Verðmæti'' 92325548' '110.279.925''''' '118.345.280''''' '132.540.436''''' '153.154.661''''' '188.627.041''''' '195.015.572''''' '236.099.207'''''

KG' '16.958.670''''' '22.502.496''''' '17.542.866''''' '17.488.436''''' '21.274.229''''' '29.647.564''''' '28.001.300''''' '29.466.392'''''
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Noregur 

,, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Danmörk' '10.193.266''''' '15.327.765''''' '19.106.380''''' '17.448.759''''' '16.870.625''''' '28.638.395''''' '35.599.642''''' '31.421.949'''''

Frakkland' '3.823.246''''' '5.560.118''''' '3.743.593''''' '3.513.565''''' '4.605.637''''' '5.372.969''''' '5.503.646''''' '3.630.379'''''

Svíþjóð' '1.093.516''''' '3.295.030''''' '4.008.950''''' '3.329.156''''' '3.113.208''''' '3.631.928''''' '4.600.570''''' '3.703.043'''''

Bretland' '1.070.247''''' '1.111.745''''' '1.451.871''''' '1.772.619''''' '1.531.341''''' '4.026.577''''' '5.415.906''''' '4.058.840'''''

Spánn' '1.040.542''''' '1.227.295''''' '1.345.379''''' '2.683.577''''' '1.410.326''''' '3.414.809''''' '3.721.899''''' '3.514.280'''''

Þýskaland' '756.024''''' '1.394.460''''' '1.683.092''''' '2.192.663''''' '2.247.922''''' '1.818.496''''' '2.080.061''''' '1.984.003'''''

Pólland' '292''''' '722.376''''' '186.915''''' '125.883''''' '279.520''''' '2.242.599''''' '4.199.100''''' '5.268.577'''''

Holland' '1.085.411''''' '1.243.347''''' '1.182.334''''' '1.110.441''''' '1.341.855''''' '1.810.646''''' '2.090.850''''' '1.896.076'''''

Portúgal' '178.590''''' '213.088''''' '1.198.846''''' '2.124.904''''' '735.823''''' '614.685''''' '382.031''''' '1.799.369'''''

Belgía' '790.659''''' '450.299''''' '600.332''''' '695.757''''' '332.279''''' '212.397''''' '224.650''''' '213.528'''''
Önnur'
lönd' '171.798''''' '6.205.540''''' '297.347''''' '457.263''''' '1.344.018''''' '1.194.467''''' '2.340.860''''' '1.206.234'''''

'
Verðmæti'' 20203591' '36.751.063''''' '34.805.039''''' '35.454.587''''' '33.812.554''''' '52.977.968''''' '66.159.215''''' '58.696.278'''''

'' '107.641.258''''' '127.400.070''''' '139.798.056''''' '150.922.274''''' '131.198.355''''' '154.298.234'''''
'

186.796.723''''' '203.367.091'''''

'' '20.203.591''''' '36.751.063''''' '34.805.039''''' '35.454.587''''' '33.812.554''''' '52.977.968''''' '66.159.215''''' 58696278'

 

Viðauki 5- Útflutningur ferskra þorskafurða eftir mánuðum 

Noregur 

'' Jan' Feb' Mars' Apríl' Maí' Júní' Júlí' Ágúst' Sept' Okt' Nóv' Des'

2008' 1978948' 1980476' 2623292' 2047683' 1412686' 1249848' 1242742' 1220223' 1432269' 1649980' 1864709' 1500735'

2009' 2595256' 2684331' 4255924' 3555871' 3206512' 3781932' 2526226' 2350036' 2339603' 3065740' 3648421' 2741211'

2010' 3160237' 4415696' 6018808' 5019499' 2819307' 1686575' 1550029' 1589738' 1798510' 2244388' 2269869' 2232383'

2011' 4013932' 5723359' 4032515' 5444405' 3124198' 2410015' 1704871' 1079507' 1612493' 1791171' 2303035' 2215086'

2012' 4307325' 5108137' 5993662' 4548288' 2049326' 1832836' 1061435' 1540313' 1307498' 1456069' 2751520' 1856145'

2013' 5483413' 7206809' 10020421' 10982939' 5219040' 3087017' 1311652' 1591375' 1555042' 1798604' 2481850' 2239806'

2014' 9913410' 13899797' 12734468' 9734811' 5720614' 2740104' 1838110' 1398829' 1201739' 1969986' 2939103' 2068244'

2015' 5782624' 9888723' 14021353' 10430317' 5186180' 3153720' 1894708' 1841783' 1747105' 1778055' 2516779' 454931'

€/kg' 3,7021' 3,2154' 3,2018' 3,1412' 3,3856' 3,6802' 4,0796' 4,3025' 4,3460' 4,3024' 3,9612' 3,9899'

Magn' 37235145' 50907328' 59700443' 51763813' 28737863' 19942047' 13129773' 12611804' 12994259' 15753993' 20775286' 15308541'

Verðmæti' 137849937' 163686149' 191147668' 162598021' 97295785' 73391661' 53564609' 54262631' 56472510' 67779500' 82294038' 61079552'
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Ísland 

'' Jan' Feb' Mars' Apríl' Maí' Júní' Júlí' Ágúst' Sept' Okt' Nóv' Des'

2008' 1482058' 1263519' 1266141' 1853991' 1341971' 1845069' 1407568' 876433' 1802210' 1722879' 2081781' 2248939'

2009' 1598160' 2072503' 2224187' 1998733' 2583029' 2320507' 2042272' 1664989' 2202895' 2294867' 2286131' 1992089'

2010' 1686197' 1913915' 1797303' 1714337' 1745795' 1544475' 1354161' 1206836' 1918037' 1945573' 2085596' 1463901'

2011' 1555606' 1551290' 1582425' 1342476' 1540551' 1378029' 1289138' 1671294' 2023244' 1779039' 2109556' 2195572'

2012' 1657710' 1364062' 1536486' 1327048' 1744348' 1678816' 1619155' 1517301' 1861640' 2932968' 1954240' 2080455'

2013' 2204382' 1860178' 1839602' 2191079' 2283339' 2230726' 1871467' 2338382' 2497124' 3630752' 3664297' 3141773'

2014' 2187771' 1641891' 1914070' 2037855' 2440161' 2251289' 2498608' 2004172' 2881138' 3028915' 2718447' 2404332'

2015' 2461599' 1937781' 2247077' 1807206' 2424456' 1767599' 1977548' 2580227' 3050309' 3036685' 3491899' 2708006'

kg' 14833483' 13605139' 14407291' 14272725' 16103650' 15016510' 14059917' 13859634' 18236597' 20371678' 20391947' 18235067'

€' 96706627' 78314247' 87539500' 87684236' 92749123' 104959436' 88511948' 94162733' 119751629' 131825704' 125605199' 118577288'

€/kg' 6,5' 5,8' 6,1' 6,1' 5,8' 7,0' 6,3' 6,8' 6,6' 6,5' 6,2' 6,5'
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Viðauki 6- Afurðaflokkar ferskra þorskafurða 

'' '' 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

'' '' Ísland,

Útfl.,
Heill' '14.840.392''''' '17.154.011''''' '8.144.845''''' '7.580.712''''' '8.618.644''''' '11.795.737''''' '8.710.250''''' '10.356.147'''''

Flök'og'bitar' '33.296.990''''' '54.691.706''''' '56.509.883''''' '57.837.141''''' '73.626.150''''' '99.630.734''''' '94.313.790''''' '97.063.522'''''

Verðm.,
Heill' '17.040.677''''' '17.416.925''''' '11.301.062''''' '11.738.953''''' '12.157.567''''' '15.179.196''''' '13.232.840''''' '17.725.285'''''

Flök'og'bitar' '75.284.871''''' '92.863.000''''' '107.044.218''''' '120.801.483''''' '140.997.094''''' '173.447.845''''' '181.782.732''''' '218.373.922'''''

,, '' Noregur,

Útfl.,

Flök' '14.409.750''''' '22.870.565''''' '22.528.605''''' '19.736.959''''' '17.612.527''''' '17.894.919''''' '19.440.653''''' '15.713.666'''''

Heill' '23.654.749''''' '44.570.968''''' '41.809.762''''' '44.072.535''''' '42.589.986''''' '71.207.772''''' '90.266.229''''' '74.124.292'''''

Skrei'(Heill)' '' '' '' '' '' '' '' '6.667.694'''''

Verðm.,

Flök' '46.517.614''''' '53.870.168''''' '57.846.508''''' '54.980.412''''' '44.463.571''''' '39.816.154''''' '43.731.388''''' '39.919.985'''''

Heill' '61.123.644''''' '73.529.902''''' '81.951.548''''' '95.941.862''''' '86.734.784''''' '114.482.080''''' '143.065.335''''' '147.938.875'''''

Skrei'(Heill)' '' '' '' '' '' '' '' '15.508.231'''''

Noregur heill 

'' 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Danmörk' '9.055.407''''' '12.957.284''''' '14.282.557''''' '13.919.379''''' '14.966.148''''' '24.928.910''''' '31.080.366''''' '25.247.219'''''

Frakkland' '1.978.136''''' '2.462.911''''' '2.984.080''''' '2.501.051''''' '2.216.332''''' '4.256.504''''' '4.920.017''''' '2.860.976'''''

Svíþjóð' '1.009.705''''' '3.156.545''''' '3.695.257''''' '3.068.446''''' '2.898.643''''' '3.365.026''''' '4.244.354''''' '3.218.435'''''

Spánn' '1.026.686''''' '1.199.193''''' '1.326.628''''' '2.672.212''''' '1.399.238''''' '3.412.210''''' '3.718.778''''' '3.019.930'''''

Bretland' '424.742''''' '607.839''''' '996.743''''' '1.299.477''''' '1.304.964''''' '3.929.955''''' '5.136.618''''' '3.903.848'''''

Holland' '1.008.103''''' '1.173.426''''' '1.034.362''''' '1.036.755''''' '1.326.340''''' '1.808.249''''' '2.087.094''''' '1.706.469'''''

Þýskaland' '399.868''''' '853.092''''' '1.538.853''''' '1.819.312''''' '1.716.589''''' '1.584.934''''' '1.938.784''''' '1.647.542'''''

Pólland' '292''''' '706.027''''' '174.065''''' '125.743''''' '279.490''''' '2.237.599''''' '4.198.700''''' '4.969.461'''''

Portúgal' '170.255''''' '212.888''''' '1.198.846''''' '2.124.904''''' '735.823''''' '613.612''''' '382.021''''' '1.774.987'''''

Belgía' '541.690''''' '342.804''''' '434.024''''' '484.420''''' '300.493''''' '165.408''''' '188.326''''' '145.795'''''

Önnur'lönd' '154.939''''' '6.041.959''''' '207.749''''' '329.981''''' '1.249.256''''' '1.169.433''''' '2.282.419''''' '921.518'''''

Verðmæti' '61.123.644''''' '73.529.902''''' '81.951.548''''' '95.941.862''''' '86.734.784'''''
'

114.482.080''''' '143.065.335''''' '147.938.875'''''

kg' '15.769.823''''' '29.713.968''''' '27.873.164''''' '29.381.680''''' '28.393.316''''' '47.471.840''''' '60.177.477''''' '49.416.180'''''
Verðmæti'

€/kg' 3,9' 2,5' 2,9' 3,3' 3,1' 2,4' 2,4' 3,0'
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Noregur flök 

'' 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Danmörk' '1.137.859''''' '2.370.481''''' '4.823.823''''' '3.529.380''''' '1.904.477''''' '3.709.485''''' '4.519.276''''' '3.624.446'''''

Frakkland' '1.845.110''''' '3.097.207''''' '759.513''''' '1.012.514''''' '2.389.305''''' '1.116.465''''' '583.629''''' '402.072'''''

Bretland' '645.505''''' '503.906''''' '455.128''''' '473.142''''' '226.377''''' '96.622''''' '279.288''''' '120.052'''''

Þýskaland' '356.156''''' '541.368''''' '144.239''''' '373.351''''' '531.333''''' '233.562''''' '141.277''''' '113.478'''''

Svíðþjóð' '83.811''''' '138.485''''' '313.693''''' '260.710''''' '214.565''''' '266.902''''' '356.216''''' '319.519'''''

Belgía' '248.969''''' '107.495''''' '166.308''''' '211.337''''' '31.786''''' '46.989''''' '36.324''''' '31.597'''''

Holland' '77.308''''' '69.921''''' '147.972''''' '73.686''''' '15.515''''' '2.397''''' '3.756''''' '3.238'''''

Bandaríkin' '1.150''''' '1.920''''' '30''''' '685''''' '72.780''''' '7.498''''' '42.721''''' '89.605'''''

Ítalía' '4.058''''' '102.564''''' '39.014''''' '15.076''''' '360''''' '2.753''''' '1.650''''' '2.076'''''

Sviss' '315''''' '33.033''''' '714''''' '98.934''''' '7.977''''' '500''''' '1.050''''' '1.190'''''

Önnur'lönd' '33.527''''' '70.715''''' '81.441''''' '24.092''''' '24.763''''' '22.955''''' '16.551''''' '127.700'''''
Verðmæti'

€/kg' '10''''' '8''''' '8''''' '9''''' '8''''' '7''''' '7''''' '8'''''

KG' '4.433.768''''' '7.037.095''''' '6.931.875''''' '6.072.907''''' '5.419.238''''' '5.506.128''''' '5.981.738''''' '4.834.973'''''

Verðmæti' 46517614,0' 53870168,0' 57846508,0' 54980412,0' 44463571,0' 39816154,0' 43731388,0' 39919985,0'

 

Íslenskur heill 

'' 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Bretland' '7.652.398''''' '8.764.750''''' '3.872.260''''' '3.476.383''''' '4.120.951''''' '5.637.791''''' '3.283.823''''' '3.707.310'''''

Bandaríkin' '53.479''''' '100.710''''' '53.259''''' '64.181''''' '137.463''''' '366.880''''' '536.305''''' '628.728'''''

Belgía' '170.229''''' '172.182''''' '181.288''''' '222.287''''' '170.523''''' '179.616''''' '194.972''''' '185.431'''''

Þýskaland' '8.966''''' '14.804''''' '3.186''''' '84.986''''' '63.987''''' '93.165''''' '169.498''''' '469.945'''''

Frakkland' '41.706''''' '113.581''''' '69.876''''' '124.629''''' '32.110''''' '102.059''''' '218.464''''' '172.903'''''

Holland' '32.257''''' '62.847''''' '160.184''''' '123.996''''' '166.322''''' '35.830''''' '73.999''''' '54.462'''''

Danmörk' '66.406''''' '4.724''''' '416''''' '5.741''''' '5.346''''' '7.291''''' '189.506''''' '262.431'''''

Færeyjar' '65.984''''' '131.579''''' '96.724''''' '8.000''''' '8.500''''' '13.500''''' '2.800''''' '5.951'''''

Noregur' '' '' '' '' '' '' '' '97.080'''''

Sviss' '6.338''''' '5.169''''' '5.364''''' '3.473''''' '3.555''''' '2.803''''' '21.222''''' '33.323'''''

Önnur'lönd' '11.740''''' '3.431''''' '8.178''''' '28.803''''' '884''''' '6.822''''' '69.111''''' '41.533'''''

€/kg' '2''''' '2''''' '3''''' '3''''' '3''''' '2''''' '3''''' '3'''''

KG' '8.109.503''''' '9.373.777''''' '4.450.735''''' '4.142.479''''' '4.709.641''''' '6.445.757''''' '4.759.700''''' '5.659.097'''''

Verðm.' 17040677,0' 17416925,0' 11301062,0' 11738953,0' 12157567,0' 15179196,0' 13232840,0' 17725285,0'
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Íslensk flök og bitar 

'' 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

Frakkland' '1.397.489''''' '3.304.881''''' '4.299.421''''' '5.259.002''''' '6.859.199''''' '9.590.058''''' '10.051.847''''' '11.186.677'''''

Bretland' '4.487.076''''' '5.201.554''''' '4.872.521''''' '4.153.476''''' '4.081.596''''' '5.365.611''''' '4.187.680''''' '3.369.543'''''

Belgía' '1.737.084''''' '3.003.737''''' '2.690.310''''' '2.770.153''''' '3.212.455''''' '3.830.967''''' '3.700.216''''' '3.453.579'''''

Bandaríkin' '283.164''''' '493.539''''' '264.784''''' '291.045''''' '1.024.617''''' '2.197.299''''' '2.830.744''''' '3.441.580'''''

Sviss' '184.910''''' '135.773''''' '90.556''''' '175.502''''' '503.866''''' '601.854''''' '718.530''''' '607.682'''''

Þýskaland' '117.122''''' '266.776''''' '311.197''''' '251.388''''' '311.061''''' '350.974''''' '349.895''''' '343.714'''''

Írland' '386.479''''' '358.452''''' '322.981''''' '224.865''''' '109.636''''' '163.709''''' '257.188''''' '249.617'''''

Holland' '191.197''''' '251.676''''' '160.495''''' '132.259''''' '232.039''''' '282.115''''' '275.547''''' '262.053'''''

Kanada' '17''''' '' '' '1.752''''' '15.041''''' '355.009''''' '537.619''''' '631.674'''''

Malta' '' '' '8.970''''' '28.536''''' '102.072''''' '234.222''''' '113.832''''' '8.778'''''
Önnur'
lönd' '64.629''''' '112.331''''' '70.896''''' '57.979''''' '113.006''''' '229.989''''' '218.502''''' '252.398'''''

€/kg' '9''''' '7''''' '8''''' '9''''' '9''''' '7''''' '8''''' '9'''''

Kg' '8.849.167''''' '13.128.719''''' '13.092.131''''' '13.345.957''''' '16.564.588''''' '23.201.807''''' '23.241.600''''' '23.807.295'''''

Verðmæti' 75284871,0' 92863000,0' 107044218,0' 120801483,0' 140997094,0' 173447845,0' 181782732,0' 218373922,0'

 

 

Viðauki 7- Gegnumstreymi í Danmörk 

 

 

Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des

2008 3667000 3698500 4915000 3541100 3584500 3063000 2278100 2261900 2895300 2738700 3215600 2850100

2009 4018600 4105000 4933600 4012300 4624300 3938400 2796400 2928100 2941400 3212700 3847500 3213500

2010 5260500 6463800 7128300 6544000 3966700 3571800 3326500 2194800 2988500 2895200 3113800 3089900

2011 6277300 7150800 5304700 6353400 4459100 4781400 3145500 2641700 3101500 2661800 3718100 3749400

2012 5656700 6049000 8464300 6112300 4350600 3706300 2437100 3220100 2595600 2921000 3946600 3449300

2013 6261300 6227400 6532700 6531800 5157000 4353600 2494300 2889100 3006900 2929100 3478700 3379100

2014 7090400 8551100 7377700 6940200 6667900 4353000 3117800 3010900 3238800 3561300 4368700 3466600

2015 6293500 7254400 9048200 7167300 6300700 4843700 3285400 3023700 3097700 3769700 12400 0

4,3082063 4,1267948 4,0458195 4,2997416 4,169475 4,6158314 5,6660279 5,6220665 5,519148 5,5997708 4,9948073 4,9651007

44525300 49500000 53704500 47202400 39110800 32611200 22881100 22170300 23865700 24689500 25701400 23197900

191824180,0 204276341,0 217278711,0 202958121,0 163071501,0 150527801,0 129644951,0 124642901,0 131718331,0 138255540,0 128373540,0 115179910,0
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!! !! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

import! Innfl.!Flök! !11.019.450!!!!! !17.742.725!!!!! !15.767.375!!!!! !14.095.575!!!!! !16.097.250!!!!! !15.826.525!!!!! !17.176.900!!!!! !13.063.375!!!!!

Innfl.!Heill! !14.353.650!!!!! !21.262.800!!!!! !24.399.000!!!!! !24.880.200!!!!! !31.630.452!!!!! !48.220.683!!!!! !58.219.620!!!!! !52.845.825!!!!!

Export!

Útfl.!Flök! !32.022.250!!!!! !39.039.975!!!!! !48.126.975!!!!! !53.664.975!!!!! !42.363.425!!!!! !38.806.953!!!!! !43.931.550!!!!! !35.512.750!!!!!

Útfl.heill! !43.283.700!!!!! !48.839.250!!!!! !53.603.250!!!!! !55.248.600!!!!! !72.969.420!!!!! !75.579.732!!!!! !88.255.410!!!!! !79.000.551!!!!!

Útfl.verðm.!flök! !90.119.010!!!!! !86.386.130!!!!! !123.472.100!!!!! !145.117.110!!!!! !104.287.390!!!!! !93.439.498!!!!! !106.530.550!!!!! !93.568.350!!!!!

Útfl.verðm.Heill! !110.180.390!!!!! !96.982.390!!!!! !118.695.990!!!!! !127.729.920!!!!! !125.226.410!!!!! !141.402.330!!!!! !171.793.230!!!!! !162.821.030!!!!!

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Frakkland 8.512.900/////// 8.990.600/////// 9.100.800/////// 8.451.300/////// 7.236.200/////// 10.745.400//// 10.965.800//// 8.822.800///////

Pólland 5.344.100/////// 6.603.700/////// 5.981.000/////// 8.715.000/////// 10.758.300//// 8.951.700/////// 9.107.600/////// 9.982.300///////

Holland 4.543.300/////// 5.261.200/////// 6.292.800/////// 6.906.700/////// 6.509.200/////// 7.982.900/////// 10.527.500//// 8.820.600///////

Spánn 2.656.400/////// 3.219.900/////// 3.389.500/////// 2.694.100/////// 3.317.000/////// 2.690.400/////// 4.322.800/////// 3.049.200///////

Bretland 1.706.700/////// 1.931.300/////// 2.549.600/////// 2.437.600/////// 2.213.400/////// 3.741.900/////// 4.694.000/////// 4.044.900///////

Svíþjóð 1.630.200/////// 1.849.000/////// 2.557.900/////// 2.045.300/////// 3.195.900/////// 2.297.100/////// 2.091.000/////// 1.766.400///////

Þýskaland 867.500////////// 1.403.000/////// 1.955.700/////// 2.018.900/////// 2.154.100/////// 2.363.800/////// 3.341.300/////// 3.224.000///////

Belgíum 1.189.600/////// 1.326.800/////// 1.285.200/////// 1.226.700/////// 1.193.600/////// 1.172.200/////// 1.136.100/////// 882.000//////////

Ítalía 777.600////////// 851.300////////// 1.121.300/////// 1.024.400/////// 850.100////////// 726.800////////// 808.400////////// 764.600//////////

Portúgal 985.700////////// 276.800////////// 1.275.000/////// 920.500////////// 385.600////////// 178.000////////// 390.600////////// 709.300//////////

Önnur/lönd 641.800////////// 845.900////////// 226.700////////// 391.900////////// 2.060.600/////// 450.200////////// 841.900////////// 1.103.600///////

€/kg 4///////////////////// 3///////////////////// 3///////////////////// 3///////////////////// 3///////////////////// 3///////////////////// 4///////////////////// 4/////////////////////

Verðmæti 110.180.390// 96.982.390//// 118.695.990// 127.729.920// 125.226.410// 141.402.330// 171.793.230// 162.821.030//

kg 28855800,0 32559500,0 35735500,0 36832400,0 39874000,0 41300400,0 48227000,0 43169700,0
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Pólland 

 

Ár Innflutt Útflutt Innflutt Útflutt
2008 7.581.6001111111 293.8501111111111 2.275111111111111111 9.470.1751111111
2009 9.423.3001111111 141.0001111111111 996.12511111111111 11.171.55011111
2010 11.129.70011111 332.2501111111111 214.50011111111111 11.927.50011111
2011 12.834.00011111 159.9001111111111 139.10011111111111 12.317.17511111
2012 16.844.96711111 167.4451111111111 6.500111111111111111 11.646.70011111
2013 9.980.0881111111 451.0951111111111 351.32511111111111 11.893.37511111
2014 15.391.94711111 166.3471111111111 69.5501111111111111 12.544.02511111
2015 14.172.01211111 370.7581111111111 490.30211111111111 14.086.47511111

Samtals 97.357.61411111 2.082.6451111111 2.269.67711111111 95.056.97511111

Heill Flök




