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Abstract 

This essay is about the problems Iceland is facing this year (2016) in the exporting of dried 

fish to Nigeria. Because of the drop in oil price and the fact that over 90% of Nigerias exports 

is oil it has been difficult for buyers of dried fish products to get foreign exchange to import 

from Iceland and other countries. The importance of this market for Iceland along with 

possible import ban (and how Iceland should cope with that) will be further addressed. Part of 

this essay is based on interviews with Nigerian buyers and SWOT analysis is done with the 

assistance of producers in Iceland. 

The main results show that the custom for consuming dried fish in Nigeria is to strong for 

people to find a replacement product and to forget the dried fish in case of ban for 

importation. Nigerian buyers hold the Icelandic products in great value and rate it highly 

quality wise. If there will be a ban of importation on dried fish, it will be hard to stop the 

people of Nigeria from consuming the product. The buyers will always try to find away to get 

the product into the country. 

Key Words: Nigeria, dried fish, Iceland, importation ban, export. 
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Útdráttur 

Þetta verkefni fjallar um ástandið á þurrfisksmarkaðnum í Nígeríu um þessar mundir. Vegna 

fallandi heimsmarkaðsverðs á olíu (yfir 90% af útflutningi þjóðarinnar er olía) hefur reynst 

erfitt fyrir kaupendur að nálgast gjaldeyri til að flytja inn þurrkaðar fiskafurðir. Farið er yfir 

mikilvægi markaðarins fyrir þurrkaðar íslenskar sjávarafurðir auk þess hvað framleiðendur á 

Íslandi geti gert ef innflutningsbann yrði sett á en sú ógn blasir við þeim í dag.  Þá voru tekin 

viðtöl við kaupendur út í Nígeríu og SVÓT greining framkvæmd með aðstoð framleiðenda á 

Íslandi. 

Helstu niðurstöður eru að neysluhefðin í Nígeríu á þurrkuðum fiskafurðum frá Íslandi er 

nægjanleg rík til að hafa ekki áhyggjur á því að neytendur finni sér staðkvæmdarvöru ef að 

innflutningsbann yrði sett á þessar afurðir. Kaupendur út í Nígeríu meta framleiðslu 

Íslendinga mikils og telja hana búa yfir miklum gæðum. Þeir áætla að afurðin sé það 

mikilvæg fyrir Nígeríubúa að ólíklegt sé að innflutningsbann verði að veruleika. Ef svo verði 

hins vegar raunin muni neytendur aldrei hætta að borða þurrkaðar fiskafurðir og ávallt reyna 

að finna leiðir til að koma vörunni inn í landið. 

Niðurstöður sýna líka að markaðurinn í Nígeríu er Íslendingum of mikils virði til að reiða sig 

á að olíuverð haldist stöðugt og nægilega hátt.  Of mikið er í húfi, útflutningstekjur, störf hér 

á landi og sú staðreynd að við hættum að geta nýtt allan fiskinn þar sem Nígería er eini 

markaðurinn fyrir þessar afurðir í heiminum. 

Lykilorð: Nígería, þurrkaðar fiskafurðir, Ísland, innflutningsbann, útflutningur.  
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1 Inngangur 

Nígería er einn af  fimm mikilvægustu mörkuðunum fyrir íslenskar sjávarafurðir og mögulegt 

er að hann sé að lokast. Við það mundi íslenskt þjóðarbú verða af rúmlega tugi milljarða 

króna á ári í gjaldeyristekjur. Því var ráðist í þetta verkefni. Reynt var að afla upplýsinga sem 

ekki eru aðgengilegar almenningi og fá betri mynd af því hvernig markaðurinn í Nígeríu er 

og af hverju hann er Íslendingum svona mikilvægur. Hvernig eiga Íslendingar að bregðast við 

ef innflutningsbann er sett á? Hvers virði er nígeríski markaðurinn fyrir Ísland? Er hefðin 

fyrir neyslu á íslenskum þurrkuðum fiskafurðum í Nígeríu nægilega rík til að neytendur finni 

sér ekki staðkvæmdarvöru verði innflutningsbannið að veruleika? 

Árið 2015 var frekar erfitt fyrir efnahag Nígeríu og eru horfur á því að árið 2016 verði álíka 

erfitt ár. Mikið er af þurrfisksbirgðum í vöruhúsum og höfnum þar sem innflytjendur í 

Nígeríu hafa keypt vöruna inn í landið á of háu verði  en kaupgeta almennings í Nígeríu er 

lítil. Mikilvægt er að birgðirnar hreinsist út áður en til frekari innflutnings kemur. 

Útflytjendur hér heima á Íslandi sjá þó ekkert í kortunum sem bendir til þess að hlutirnir muni 

skána á næstu mánuðum. Birgðir eru farnar að myndast hjá sumum framleiðendum hérlendis 

og erfitt reynist fyrir kaupendur að nálgast gjaldeyri eða fá greitt fyrir vöru á markaði úti. Því 

þurfa framleiðendur að veita afslætti af vörum sínum, jafnvel meira en þeim finnst 

ásættanlegt (Katrín Sigurjónsdóttir munnleg heimild, 4. janúar 2016). 

Nú blasir við Íslendingum sú staða að kaupendur í Nígeríu eiga í erfiðleikum með að nálgast 

gjaldeyri þar sem takmörkun hefur verið sett á gjaldeyrisöflun á gengi CBN. Markaður fyrir 

sjávarafurðir byrjaði að lokast um sumar 2015 við það að heimsmarkaðsverð á olíu fór að 

lækka. Í kjölfarið herti ríkisstjórnin gjaldeyrisreglur og nígeríski seðlabankinn hætti að veita 

kaupendum gjaldeyrisfyrirgreiðslur til kaupa á íslenskum hausum og hryggjum. Fyrst um 

sinn gátu kaupendur snúið sér að millibankaviðskiptum en í júlí 2015 var lokað fyrir þá leið 

líka. Það þröngvaði kaupendum inn á svartan markað til að útvega sér gjaldeyri og mikið fór 

að draga úr viðskiptum við Ísland (Arnar Páll Hauksson, 2015).  

Það er tilvalið að skrifa um nígeríska markaðinn vegna þessa ástands sem uppi er nú því þetta 

er stórt vandamál fyrir Ísland. Lítið hefur verið skrifað um markaðinn sem er talsvert stór og 

mikilvægur fyrir íslenskt efnahagslíf. Þetta verkefni er eingöngu hugsað fyrir markaðinn fyrir 

þurrkaðar fiskafurðir. Því verður ekkert minnst á markaðinn fyrir frystan makríl þó svo 

vandamálið snúi líka að þeim afurðum. 
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Fyrst er Nígeríu gerð ákveðin skil þannig að lesandinn geri sér betur grein fyrir landinu sem 

Ísland á viðskiptum við. Hvernig er landinu stjórnað? Hvernig er hagkerfi Nígeríu, fólkið og 

markaðurinn? Því næst er útflutningur Íslands til Nígeríu betur skoðaður ásamt mikilvægi 

Nígeríska markaðarins fyrir íslenskan sjávarútveg. Hvernig hefur útflutningurinn þróast? 

Hversu mörg tonn eru Íslendingar að flytja út á ári? Hversu miklar gjaldeyristekjur fá 

Íslendingar á ári af þessum viðskiptum? 

Í þessu verkefni er gerð SVÓT greining á markaðnum. Sendar voru spurningar á 

framleiðendur hérna heima sem þekkja markaðinn vel og vita hvernig staðan er á honum 

hverju sinni. Einnig voru tekin viðtöl við fimm stóra kaupendur úti í Nígeríu og fengið þeirra 

álit á afurðum frá Íslandi og viðskiptasambandi milli Íslands og Nígeríu. Allir framleiðendur 

og kaupendur nutu fyllsta trúnaðar og því verða þeir ekki nafngreindir.  
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2 Nígería 

Nígería er staðsett í Vestur-Afríku. Landið er tæplega 924 þúsund ferkílómetrar að stærð og 

íbúar þess í kringum 182 milljónir. Nígería er fjölmennasta land Afríku  en einungis það 

þrettánda stærsta að flatarmáliNígeríubúar samanstanda af meira en 250 þjóðernishópum. 

Þeir fjölmennustu eru Hausa og Fulani (29%), Yoruba (21%) og Igbo (18%). Þeir 

fjölmennustu hafa mest að segja þegar kemur að pólitískum áhrifum. 50% íbúa eru múslimar, 

40% kristnir og 10% hafa viðhorf frumbyggja. (CIA, 2015) 

Þar sem þjóðernishóparnir eru margir og þeir fjölmennustu ráða mestu, hafa 

minnihlutahóparnir þurft að berjast fyrir rétti sínum. Fyrst var Nígería eitt stórt land án fylkja 

en til að aðstoða minnihlutahópana var komið á fjölda fylkja til að minnka togstreitu og gefa 

þeim réttindi til að stjórna sínum eigin málum. Þessi breyting hefst á sjöunda og áttunda 

áratug 20. aldarinnar. Árið 1996 eru fylkin orðin 36 talsins og eru það enn þann dag í dag 

(Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012). 

2.1 Lýðveldið 

Nígería hlaut sjálfstæði frá Bretum þann 1. október 1960 og hefur pólitísk saga þar einkennst 

af átökum og togstreitu milli þjóðernishópa, spillingu og harðstjórn. Það er jafnan talað um 

hin fjögur lýðveldi Nígeríu til að afmarka viss tímabil í sögu sjálfstæðis Nígeríu.  Árið 1963 

varð Nígería að lýðveldi þegar forseti kom í stað ríkisstjóra Bretlands til að bera ábyrgð á 

landinu. Það var upphaf hins fyrsta lýðveldis Nígeríu og stóð það yfir til ársins 1970 en því 

lauk á sama tíma og borgarastyrjöldin í Bíafra. Ofbeldi, hungur og sjúkdómar voru stórir 

þættir í því að margar milljónir manna misstu lífið í þessum átökum sem luku með sigri 

sambandsríkjahers Nígeríu gegn Biafra (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012). 

Olusegun Obasanjo starfaði sem æðsti herstjórnandi í landinu frá 1976 og átti þátt í að semja 

nýja stjórnarskrá fyrir landið sem tók gildi 1979. Kosningar voru haldnar í landinu og komið 

var á forsetalýðveldi á ný í stað þingkerfis (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012). Það markar 

upphaf hins annars lýðveldis Nígeríu en það entist í 4 ár. Árið 1983 voru kosningar haldnar í 

landinu og meðlimir nýkjörinnar ríkisstjórnarinnar það ár voru sakaðir um kosningasvindl. 

Vegna lélegrar efnahagsstjórnunar og mikillar spillingar tók herstjórn á ný við völdum í 

landinu í desember það sama ár. Þannig endaði annað lýðveldi Nígeríu. 

Herstjórn var við völd í landinu í 16 ár en árið 1993 voru haldnar nýjar kosningar og þriðja 

lýðveldi Nígeríu hófst. Ibrahim Babangida, forseti Nígeríu, ógilti kosningarnar sem leiddi til 
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ófriðar í öllu landinu. Í kjölfarið sagði hann af sér og tók nýr forseti við af honum. 

Hershöfðingi að nafni Sani Abacha framkvæmdi svo valdarán það sama ár og þannig lauk 

þriðja lýðveldi Nígeríu (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012). 

Árið 1998 tók nýr herstjórnandi að nafni Abdulasalam Abubakar við völdum og leysti 

pólitíska fanga úr haldi. Hann lét einnig ógilda stjórnarskrá landsins og tók ný stjórnarskrá 

gildi árið 1999. Með nýju stjórnarskránni var vald forsetans aukið og tveimur deildum komið 

á í þingi landsins, þ.e. öldungadeild og fulltrúadeild. Þannig hófst hið fjórða lýðveldi Nígeríu 

og er það enn við lýði (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012). 

2.1.1 Pólitískt umhverfi 

Frá því að landið hlaut sjálfstæði frá Bretum hafa stjórnir Nígeríu einkennst af skammvinnum 

herstjórnum. Í kjölfarið hefur pólitísk saga landsins einkennst af óstöðugleika, valdaránum, 

morðum á stjórnmálaleiðtogum og spillingu. Stjórnarandstæðingar hafa hiklaust verið myrtir 

fyrir að gagnrýna stjórnvöld og berjast gegn spillingu (Globalis, 2015). 

Eftir að hernaðarlegt einræði leið undir lok árið 1999 hefur Nígería verið sambandslýðveldi 

þar sem forsetinn fer með ríkisvald, stjórnvald og æðsta hervald. Því telst Nígería í raun enn 

vera einræðisríki þar sem spilling ríkir og einkennir stóran hluta samfélagsins. Á milli æðsta 

stjórnvalds og hinna 36 ríkisstjóra ríkir mikil spenna og eru því svæðisbundin mótmæli 

nokkuð tíð. Af og til verða átökin það blóðug milli þjóðernishópa að kalla þarf til hermenn og 

lögreglu til að stöðva uppþotin. Slík átök hafa valdið því að fleiri hundruð manns hafa látið 

lífið síðustu ár. Að auki hafa íslömsku hryðjuverkasamtökin Boko Haram látið til sín taka í 

norðurhlutanum frá 2009 (Globalis, 2015). 

Boko Haram eru hryðjuverkasamtök sem kenna sig við ISIS og hafa svarið tryggð sína við 

íslamska ríkið. Samtökin hafa nú þegar orðið þess valdandi að 20 þúsund manns hafa misst 

lífið ásamt því að 2,5 milljónir Nígeríubúa hafa flúið heimili sín (Onyanga-Omara. J, 2016).  

2.1.2 Trúarbrögð 

Í Nígeríu ríkir mikil togstreita á milli þjóðernishópa og trúarbragða og hefur þetta mikil áhrif 

á landið og hvernig þar er stjórnað.  Langstærstu trúarbragðahóparnir eru íslamstrúar og 

kristinnartrúar en saman telja þeir um 90% af íbúum Nígeríu. Skiptingin er svæðiskennd og 

skiptist jafnan líka eftir þjóðernishópum. T.a.m. eru flestir í þjóðernishópi Hausa-Fulani 

íslamstrúar og eru þeir að mestu búsettir í norðurhéruðum Nígeríu. Á móti er meiri hluti íbúa 

í vestur- og austurhéraði Nígeríu kristinnartrúar. Þjóðernishópar innan kristinnar trúar eru að 

mestu leyti mótmælendur, kaþólikkar, Evangelíska kirkjan í Vestur-Afríku og sjöunda dags 
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aðventistar svo einhverjir séu nefndir. Þessir þjóðernishópar tilheyra Igbo og skapast af og til 

aðgreining innan trúarbragðanna. Eins skapast aðgreining á milli múslima af og til. Þessi 

aðgreining hefur skilað sér beint í pólitík landsins og skapað togstreitu meðal íbúa og jafnvel 

klofningu hjá þjóðernishópum.  (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012) 

Þegar ný stjórnarskrá var gerð í Nígeríu árið 1999 vildu múslimskir leiðtogar hafa sharía lög í 

stjórnarskránni á meðan að aðrir lögðu áherslu á að Nígería skyldi vera ríki án trúar sem svo 

varð niðurstaðan. Samkvæmt stjórnarskrá Nígeríu ríkir skoðanafrelsi og trúarfrelsi og hafa 

allir rétt til að boða trú sína opinberlega. (Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir, 2012) 

2.1.3 Spilling 

Spilling hefur verið til staðar í Nígeríu alveg síðan ríkið hlaut sjálfstæði árið 1960 frá Bretum. 

Í dag er þetta vandamál sem er rótgróið í nígerískt samfélag. Þetta er vandamál sem verður 

ekki leyst nema með góðri stjórn og með því að sækja þá sem eru sekir til saka og koma 

þannig í veg fyrir að þeir vegi að þróunarmöguleikum landsins til frambúðar. Það er nauðsyn 

fyrir gegnsæi í stjórnarfari og stöðugleika. Ef því verður ekki náð mun bilið milli þeirra ríku 

og þeirra fátæku halda áfram að aukast (Oyefeso. S, 2015). 

Nýr forseti í Nígeríu, Muhammadu Buhari, hefur heitið því að hann muni berjast gegn 

spillingu. Nú nýverið kom í ljós að olíufyrirtækið NNPC, sem hefur lengið verið sakað um 

mikla spillingu, hefur komist hjá því að greiða ríkisstjórn Nígeríu rúma 2 þúsund milljarða 

króna. Lækkun á heimsmarkaðsverði olíu hefur haft mikil áhrif á efnahag landsins og hefur 

fyrrverandi ríkisstjórn verið sökuð um umfangsmikla spillingu í kjölfar týndu olíupeninganna 

undir þeirra stjórn. Í febrúar 2016 tilkynnti ríkisstjórn Nígeríu að NNPC yrði skipt upp í 7 

smærri fyrirtæki (Samúel Karl Ólason, 2016). Ríkisstjórnin hefur fjarlægt 24 þúsund 

starfsmenn af launaskrá eftir að upp komst að þeir væru ekki í til. Ætla má að þessi aðgerð 

muni spara ríkinu um 1500 milljarða króna á mánuði (Þórgnýr Einar Albertsson, 2016).  

Mútuþægni er vandamál í nígeríska viðskiptaheiminum. T.d.þeir sem flytja inn vörur vita 

ekki hvað þeir borga endanlega fyrir að koma vörunni inn í landið fyrr en hún er komin inn í 

vöruhús hjá þeim því víða á leiðinni þarf að múta til að fá afgreiðslu. T.d.er mikið vandamál 

hækkun á reikningum. Þótt seljandinn setji verð á reikning neitar tollurinn í flestum tilfellum 

að samþykkja það og segir vöruna dýrari og reiknar tolla ofan á sitt áætlað verðmæti. Auk 

þess hirðir tollurinn alltaf einhverja 2-5 pakka úr hausagámnum við tollskoðum og lítur á það 

sem sjálfsagðan hlut. Löggæsla á þjóðvegum þiggur líka mútur og er litið á það sem laun við 

störf (Katrín Sigurjónsdóttir, 20. mars 2016). 
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2.2 Hagkerfið 

Nígería er með stærsta hagkerfi Afríku og samkvæmt OEC er Nígería í 41. sæti yfir stærstu 

útflutnings hagkerfi í heiminum og í 119. sæti yfir flóknustu hagkerfi heimsins samkvæmt 

ECI. Samkvæmt nýjustu tölum sem ná til ársins 2013 flutti Nígería út vörur fyrir $94,8 

milljarða og flutti inn fyrir $53,3 milljarða. Það skilaði Nígeríu jákvæðum viðskiptajöfnuði 

upp á $41,6 milljarða (Simoes. AJG, 2011).  

Áður en Nígería fór að flytja út olíu voru landbúnaðarvörur aðalútflutningsvaran. Árið 1960 

voru þær um það bil 80% af útflutningstekjum landsins. En vegna velgengni í útflutningi olíu 

á áttunda og níunda áratugnum, sem skapaði miklar tekjur fyrir landið, fór landbúnaðurinn að 

gefa eftir og fékk minni forgang stjórnvalda. Í kjölfarið dró úr framleiðslu og útflutningi og 

með mikilli fólksfjölgun undanfarin ár hefur Nígería neyðst til þess að flytja inn 

landbúnaðarvörur (Globalis, 2015).  Landbúnaður í Nígeríu skapar 40% af VFL og skapar 

vinnu fyrir 70% af vinnuafli landsins. Engu að síður fara einungis 2% af öllum bankalánum í 

Nígeríu til landbúnaðarins. Nígería er ekki þekkt fyrir neitt annað en olíu og þrátt fyrir að 

tölur sýni að efnahagurinn sé í góðum vexti er fátækt að aukast og lifa meira en 100 milljónir 

manna á minna en $1,25 á dag (Green. A. R., 2013) 

2.2.1 Auðlindir 

Nígería er mjög rík af auðlindum og ef landinu væri rétt stjórnað og án spillingar gæti Nígería 

verið eitt af hagsælustu ríkjum heims. Helstu auðlindir landsins sem ber að nefna eru olía, 

kol, tin, kakó, hnetur, bómull og gúmmí svo eitthvað sé nefnt (CIA, 2015). Langstærstur hluti 

af útflutningstekjum Nígeríu er tilkominn vegna olíu. Vegna þess hefur landinu ef til vill 

mistekist að nýta aðrar auðlindir til fulls, of mikið hefur verið einblínt á olíuiðnaðinn.  

2.2.2. Útflutningur og innflutningur 

Samkvæmt nýjustu upplýsingum OEC sem ná til ársins 2013 eru helstu viðskiptalönd Nígeríu 

Indland, Kína, Bandaríkin, Brasilía og ýmis lönd í Evrópu s.s. Holland, Frakkland og 

Bretland. Árið 2013 var útflutningur Nígeríu að mestu leyti til Evrópu (um 38% af 

heildarútflutningstekjum landsins) þar sem Spánn ($7 milljarðar), Holland ($5,12 milljarðar), 

Frakkland og Þýskaland ($5 milljarðar hvort) voru stærstu löndin. 3 stærstu útflutningslönd 

Nígeríu eru Indland ($12,4 milljarðar) , Bandaríkin ($10,9 milljarðar) og Brasilía ($9,7 

milljarðar). Saman taka þessi lönd um 34% af útflutningi Nígeríu sem sýnir að útflutningur 

frá Nígeríu er mjög dreifður og landið ekki of mikið bundið einum markaði. Árið 2013 var 

innflutningur til Nígeríu að mestu leyti frá Kína ($11,6 milljarðar), Bandaríkjunum ($5,89 



7 

 

milljarðar) og Hollandi ($3,59 milljarðar) sem saman telja tæplega 40%. Á þessum tölum sést 

hversu mikils virði Kínverskar vörur eru fyrir Nígeríu en saman telja þær um 22% af 

innflutningi til Nígeríu árið 2013 (Simoes. AJG, 2011). 

 

Mynd 1 Útflutningur Nígeríu árið 2013 eftir afurðum (OEC, e.d.) 

Á mynd 1 má betur sjá hversu mikið Nígería reiðir sig á olíuna. Landið er algjörlega háð 

heimsmarkaðsverði á olíu en árið 2013 flutti Nígería út olíu fyrir $88,9 milljarða sem gera 

tæplega 94% af heildarverðmætum útfluttra vara. Þar á eftir koma matvörur, grænmeti, 

málmar og fleira sem saman telur þau rúm 6% sem út af standa. 

 

Mynd 2 Útflutningur frá Nígeríu árið 2013 án olíu (OEC, e.d.). 
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Á mynd 2 má betur greina hlutfall útfluttra vara frá Nígeríu þegar olían hefur verið tekin út. 

Verðmæti útfluttra vara árið 2013 utan olíu var um $5,99 milljarðar. Stærstu flokkarnir voru 

þar matvörur (aðallega kakó), grænmeti (hnetur, fræ og hveiti), málmar (kopar, ál og blý), 

skip og dýraafurðir (leður ásamt húðum af geitum og kindum) (Simoes. AJG, 2011). 

2.3 Markaðurinn 

2.3.1 Stéttarskipting 

Í Nígeríu er mikil stéttaskipting. Þeir ríkustu eiga gífurleg auðæfi en þeir fátækustu hafa lítið 

milli handanna og eru hamingjusamir þegar þeir leggjast til svefns að kvöldi ef þeir hafa lifað 

daginn og fengið eitthvað að borða (Katrín Sigurjónsdóttir, 20. mars 2016). Í landinu er há 

dánartíðni vegna eyðni og malaríu. Vegna þess geta lífslíkur orðið lægri, hlutfall barnadauða 

hærra, hlutfall fólksfjölgunnar lægra og dreifing íbúafjölda eftir aldri og kyni gæti orðið 

öðruvísi en miðað við venjulegar kringumstæður (CIA, 2015). Á síðustu 10 árum hefur algjör 

fátækt (e. Absolute poverty, lifa á minna en einum dollara á dag) í Nígeríu aukist úr 55% í 

61% af íbúafjölda. Á móti eru um 16 þúsund milljónamæringar (í dollurum) í Nígeríu og það 

er 44% aukning á síðustu 6 árum. Búist er við því að árið 2017 verði fjöldi milljónamæringa í 

Nígeríu um 23 þúsund (Oyefeso. S, 2015). Þessar tölur sýna að dreifing auðæfa er vandamál í 

Nígeríu. Þetta er samspil þátta sem eru rótgrónir í nígerísku samfélagi og pólitísks kerfis. 

Helstu þættirnir sem valda þessari misskiptingu auðsins eru spilling og hár kostnaður 

stjórnskipulags í landinu. Þrátt fyrir að landið sé ríkt af auðlindum og flytji út afurðir árlega 

fyrir meira tæpa $100 milljarða, að þá er fátækt stöðugt vaxandi vandamál fyrir meirihluta 

þjóðarinnar.  



9 

 

2.3.2 Kaupmáttur  

 

Mynd 3 þróun VLF á íbúa í Nígeríu frá 1960-2014 í $US (The World Bank, 2016) 

Nígería er stærsta hagkerfi Afríku og alveg frá árinu 1970 hefur aðalútflutningsvara þeirra 

verið olía.  Samkvæmt mynd 3 er hægt að skoða þróun á VLF á íbúa í Nígeríu frá 1960-2014. 

Um 1970 þegar Nígeríumenn fara á fullt í útflutningi á olíu kemur smá hæð í línuritið og 

VLF á íbúa nær tæpum $900 árið 1980. Bestu árin í útflutningi til Nígeríu hafa sennilega 

verið árin í kringum 1980 en þá var Nígería þriðja stærsta landið sem Ísland flutti út til, á eftir 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Þá var líka gengi gjaldmiðils Nígeríu (Naira) um 

1,80NGN/USD sem var svipað gengi og breska pundsins á þeim tíma. Fólk hafði góð laun og 

kaupmátturinn var góður (Árni Þór Bjarnason, 2011).  Stuttu síðar lækkaði olíuverð og VLF á 

íbúa fór aftur í sama horf og það er ekki fyrr en eftir aldamótin sem vísitalan fer aftur að 

hækka.  Í kjölfar hrunsins 2008-2009 var bankageirinn í Nígeríu endurfjármagnaður og 

regluverkið í kringum hann aukið. Að auki var mikið lagt í að auka vöxt í landbúnaði, 

fjarskiptum og þjónustu sem skilaði sér í þessum hagvexti sem við sjáum á mynd 3 síðustu 5 

árin. Þrátt fyrir þennan mikla vöxt þá hefur það ekki skilað sér til minni fátæktar almennings 

þar sem yfir 62% af íbúafjölda Nígeríu lifa við mjög mikla fátækt (CIA, 2015). 

2.3.3 Hefðir 

Talið er að viðskipti Íslendinga við Nígeríu og önnur ríki vestur Afríku hafi hafist á 17.-18. 

öld með vöruskiptum á þurrkuðum fiskafurðum og saltfiski fyrir aðrar vörur og þræla á 

þessum svæðum (Árni Þór Bjarnason, 2011). Seinna er talið að kristniboðar hafi komið með 

skreið með sér þegar þeir boðuðu kristna trú en þessu til stuðnings er sú staðreynd að stærsti 
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þjóðflokkurinn sem neytir skreiðar og annarra þurrkaðra fiskafurða er Igbo sem er að 

langmestu leyti kristinn þjóðflokkur. 

Hjá flestum venjulegum fjölskyldum er það hússmóðirin sem ber ábyrgð á innkaupum 

heimilisins og hún reynir að nýta þann pening sem hún hefur til innkaupa vel. Ef hún vill gera 

vel við fjölskylduna þá fer hún a markaðinn og kaupir inn efni í súpu. Það er margs konar 

grænmeti og kannski kjúklingur. Hún vill kaupa þurrkaðan fiskhaus, afskurð eða hrygg til að 

fullkomna súpuna. Þá fær hún bragðið sem hún vill bjóða upp á. Annars er hún ekki ánægð 

með það sem fram er borið. Í brúðkaupum tíðkast að leysa helstu gesti út með gjöfum. Það er 

oft einhver eldhúsáhöld, vaskaföt eða ílát og þá þykir mjög fínt meðal Igbo manna að að láta 

fylgja með þurrkaðan fisk (Katrín Sigurjónsdóttir munnleg heimild, 20. mars 2016). 

 

2.4 Þurrkaðar fiskafurðir í Nígeríu 

2.4.1. Saga þurrkunar á Íslandi 

Þurrkun fisks hefur farið fram hér landi frá því að landið var byggt. Að vísu hefur neysla hér 

á landi hin síðari ár á þurrkuðum fiskafurðum minnkað (fyrir utan harðfisk) og dregið hefur 

almennt úr útiþurrkun. Nú í dag fer næstum einungis fram þurrkun á fiski til útflutnings og 

nær eingöngu flutt út til Nígeríu. Ef skoðuð er saga þurrkunar á Íslandi fór framleiðsla á 

þurrkuðum fiskafurðum lengst af fram á hjöllum úti í náttúrunni. Það var ekki fyrr en um 

1975-1980 sem fyrirtæki fóru að færa þurrkanirnar inn undir þak og þurrka afurðirnar með 

sérstökum þurrkbúnaði. Áður fyrr var útiþurrkun ein elsta framleiðsluaðferð fisks hér á landi. 

Fiskurinn var slægður, hausaður, hnýttur saman á sporðunum (spyrðing) og hengdur upp á 

hjallarár.  Þar hékk svo fiskurinn og loftið lék um hann þar til hlutfall vatns og þurrefna hafði 

snúist úr 20/80 í 80/20 þurrefnunum í vil. Helsti galli útiþurrkunar er að verkunartíminn er 

háður svo mörgum þáttum, t.a.m. veðurfari, staðsetningu hjalla, þéttleika, stærð og gerð 

fisksins o.fl. Ef þessir þættir eru hagstæðir getur verkunartíminn verið 2 mánuðir en séu þeir 

óhagstæðir getur verkunartíminn orðið 1 ár sem er of mikill tími. Mikil rigning eykur rakann 

og hægir á þurrkuninni. Fluga er ágeng í fiskinn á sumrin og hann á þá hættu að maðkast og 

ef frost er of mikið (næturfrost) geta myndast ískristallar í fisknum  sem sprengja frumur og 

vatnsbindieiginleikar vöðvans minnka (Matís, e.d.). 

Á síðari árum 20. aldarinnar stóðu Íslendingar frammi fyrir samdrætti í afla og þurftu að 

draga umtalsvert úr framleiðslu á þurrkuðum afurðum sem og útflutningi til Nígeríu. Um það 

leyti var farið að nota lakara hráefni í þessa vinnslu, hráefni sem ekki þótti hæft til frystingar 
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eða söltunar. Þar sem aflinn hefur minnkað og hærra verð fæst fyrir vöruna ferska, frysta eða 

saltaða á öðrum mörkuðum hefur framleiðsla á þurrkuðum fiski minnkað umtalsvert. Í stað 

verðmætu afurðanna hefur nýting hausa til þurrkunar aukist til muna og í dag fara nær allir 

bolfiskhausar í þurrkun (Matís, 2014).  

 

2.4.2 Inni þurrkun 

Áður fyrr fór öll framleiðsla á þurrkuðum fiskafurðum fram utandyra en í dag fer hún nær öll 

fram innandyra. Með þeirri breytingu er hægt að stytta tímann við þurrkun úr nokkrum vikum 

í nokkra daga. Einnig er betri stjórn á gæðum og árangri þar sem veður hefur lítil áhrif.  Hægt 

er að framleiða þurrkaðar afurðir allt árið og tryggja kaupendum þannig jafnari afhendingar 

heldur en með útiþurrkun. Inniþurrkun fer yfirleitt fram í tveimur skrefum, forþurrkun og 

síðan eftirþurrkun í framhaldi af forþurrkuninni. Forþurrkun tekur alla jafna 1-2 sólarhringa 

og er vatnsinnihald hausa um 50-55% að lokinni þurrkun. Eftir það eru hausarnir settir í kassa 

(um 1-2m
3
 að stærð) sem er svo raðað á loftstokk þar sem lofti er blásið í gegn. Þegar 

vatnsinnihald er komið niður í 15% og vatnsvirkni þar af leiðandi minni en 0,6 og lítil hætta á 

örverumyndun í kjölfarið, þá er þurrkuninni lokið (Matís, 2014). 

2.4.3 Innflutningsbönn 

Upp gæti komið sú staða að nígerísk stjórnvöld setji innflutningsbann á þurrkaðar fiskafurðir.  

Það kæmi sér afar illa fyrir Íslendinga því Nígería er eini stóri markaðurinn í heiminum fyrir 

þurrkaðar fiskafurðir. Þetta hefur þó gerst áður.  Í lok maímánaðar árið 1967 stóðu 

Íslendingar frammi fyrir innflutningsbanni þegar austur-Nígería sagði sig úr lögum við 

Nígeríu og stofnaði ríki sem þá var nefnt Biafra. Í kjölfarið brást herstjórnin í Lagos hart við 

og lýsti yfir viðskipta- og hafnarbanni á Biafra. Að auki sendi herstjórnin í Lagos her til að 

sigrast á uppreisnarmönnum í Biafra og hófst þá Biafra stríðið. Þetta átti eftir að reynast 

okkur Íslendingum dýrkeypt þar sem Port Harcourt, höfnin sem nær öll skreið frá Íslandi fór í 

gegnum, var eina hafnarborg Biafra. Austur-Nígería var og er líka eitt aðal markaðssvæðið 

fyrir neyslu þurrkaðra fiskafurða (Ingvar Vilhjálmsson, 1968). 

Útflutningur til Nígeríu hríðféll árið 1967 niður í um 424 tonn en árið áður fluttu Íslendingar 

út um 4463 tonn. Aðeins á einu ári féll útflutningur um 90% sem sýnir hversu skjótt veður 

getur skipast í lofti. Um þetta leyti fóru Íslendingar alvarlega að huga að því hvort ekki gætu 

leynst aðrir markaðir fyrir skreið í Afríku. Ríkisstjórnin sendi þá fulltrúa til London til að 

spyrjast fyrir um þá möguleika en aðeins einn markaður komst nálægt Nígeríu. Það var 
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markaðurinn í Kamerún en þangað höfðu 500 tonn verið innflutt árlega. Engu að síður var sá 

markaður að lokast fyrir innflutning vegna 35% tolla sem settir voru á innflutta skreið til að 

vernda innlenda framleiðslu þar í landi (Ingvar Vilhjálmsson, 1968). 

2.4.4 Viðbrögð framleiðenda við núverandi stöðu 

Þann 1. Júlí 2016 var fiskur settur á lista yfir vörur sem ekki fæst heimild til að flytja inn á 

skráðu gengi CBN. Þetta var gert án nokkurs fyrirvara. Opinbert skráð seðlabankagengi sem 

haldist hefur óbreytt er 198 NGN/USD. Innflytjendum var beint inn á svarta markaðinn til 

kaupa á gjaldeyri og það gengi sem innflytjendur fisks verða að gjalda í Nígeríu núna er yfir 

300 NGN/USD. Íslenskir framleiðendur og útflytjendur hafa fundað reglulega frá því sumarið 

2015 með Utanríkisráðuneytinu vegna þessara erfiðleika og pressað á að send verði 

sendinefnd til að ræða við þarlend yfirvöld um stöðuna. Helstu áhersluefnin í þeirri ferð er að 

fá þurrkaðar fiskafurðir út af listanum frá 1.júlí, að tollar verði lækkaðir í 5% og að tollar 

verði reiknaðir á rétt verðmæti vörunnar. Einnig hefur verið rætt um hugsanleg vöruskipti á 

fiski og olíu þar sem vöruskiptajöfnuður landanna er allur Íslendingum í vil, ekkert er flutt 

inn á móti frá Nígeríu. Eina sem við getum státað okkur af er að framleiðendur hérna heima 

hafa stutt við augnaðgerðir á fátæku fólki á sjúkrahúsi í Calabar í austur-Nígeríu í yfir áratug. 

Á þessum tíma hafa verið gerðar yfir 33 þúsund aðgerðir og margir fátækir hafa fengið bót 

meina sinna, fátækt fólk sem að öðrum kosti ætti ekki kost á að komast í svona aðgerðir. 

Þátttaka í þessu verkefni hefur vakið athygli ráðamanna í Nígeríu og á vonandi eftir að hjálpa 

sendinefndinni og framleiðendum í samningaviðræðunum (Katrín Sigurjónsdóttir munnleg 

heimild, 31. Mars 2016). 

Ísland og Nígería eru bæði aðilar að WTO sem hefur það meginhlutverk að tryggja 

framkvæmd víðtæks regluverks sem á að stuðla að opnum og heilbrigðum 

milliríkjaviðskiptum. Vöruráð Alþjóðaviðskiptastofnunar hefur tekið til umfjöllunar viðskipti 

Íslands og Nígeríu með sjávarafurðir með hliðsjón af hertum gjaldeyrisreglum CBN. 

Stofnunin hefur þessi mál enn til umfjöllunar. Forseti Íslands skipar sendiherra gagnvart 

Nígeríu og verða nígerísk stjórnvöld að samþykkja þá skipun. Þá getur sendiherra forseta 

afhent Nígeríu trúnaðarbréf sitt og hafið samskipti við opinber stjórnvöld í Nígeríu. Hvert ríki 

er skyldugt til að veita sendiherra fullan aðgang að opinberum stofnunum við eðlilega 

erindisrekstur varðandi hagsmunagæslu fyrir Ísland. Við þetta myndast tengsla- og 

samskiptanet sem afar erfitt er að skapa þegar einungis eru sendar tilfallandi sendinefndir eða 

ráðherraheimsóknir (Þórður Ægir Óskarsson munnleg heimild, 7. apríl 2016). 
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Norskur sjávarútvegur stendur frammi fyrir sömu þrengingum og Íslendingar við útflutning á 

fiskafurðum til Nígeríu.  Norðmenn stefna að því að efla samstarf við Nígeríumenn til að 

tryggja stöðu markaðarins til framtíðar. NSC heimsótti Nígeríu dagana 14.-20. febrúar 2016 

og fundaði þar með stjórnvöldum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, innflytjendum, aðilum í 

greininni og viðskiptanefnd Noregs og Nígeríu. Þessi ferð var fyrirhuguð sem upphafspunktur 

umsvifamikils verkefnis til að auka þekkingu og safna upplýsingum um markaði í vestur- og 

mið Afríku (Ásgeir Jónsson, 2016). 

2.5 Mikilvægi Nígeríu fyrir íslenskan útflutning 

Í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur á Rúv þann 23. ágúst 2015 sagði Þorsteinn Már Baldvinsson, 

forstjóri Samherja, að Nígeríumarkaður væri mjög mikilvægur fyrir íslenskan sjávarútveg. 

Hann hafði orð af því að Nígería hefði verið einn af sex stærstu innflutningsaðilum á 

íslenskum fiski. Samkvæmt Þorsteini er Nígería 200 milljón dollara markaður og ef þessar 

afurðir fari ekki inn á markaðinn í Nígeríu að þá sé óhjákvæmilegt að Samherji dragi úr 

starfsemi sinni. (Alma Ómarsdóttir, 2015). Þarna er verið að tala um bæði þurrkaðar 

fiskafurðir og frystan uppsjávarfisk. 

Alls eru um 20 þurrkverksmiðjur á Íslandi sem þurrka nær eingöngu fyrir Nígeríumarkað. 

Ætla má að í þessum verksmiðjum vinni um 350 manns. Þá eru ekki talin afleidd störf og 

umsvif vegna þeirra. Enginn annar markaður að ráði er fyrir þurrkaða hausa og bein í dag í 

heiminum. Því er þessi markaður mjög mikilvægur fyrir íslenskt þjóðarbú. Við gefum okkur 

út fyrir að ganga vel um auðlindirnar okkar og fullnýting sjávarafurða er okkar aðalsmerki í 

alþjóðlegri markaðssetningu. Því er nauðsynlegt að verja markaðinn í Nígeríu með öllum 

ráðum því hann tekur til manneldis stóran hluta af því sem eftir er af fisknum þegar búið er að 

skera flökin burt (Katrín Sigurjónsdóttir munnleg heimild, 20. mars 2016). 
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Mynd 4 tíu stærstu markaðir fyrir íslenskar sjávarafurðir árið 2015 í magni (Hagstofan) 

Á mynd 4 má sjá að Nígería er einn af aðalmörkuðum Íslendinga til útfluttnings á 

sjávarafurðum 2015 þegar eingöngu er tekið tillit til magns. Þessar tölur eru þó eingöngu frá 

janúar og fram í nóvember 2015. Nígería er þar í 9. sæti með um 20 þúsund tonn af afurðum. 

Þess má þó geta að Holland sem situr í 6. sæti með rúm 30 þúsund tonn er fyrst og fremst 

viðkomustaður fyrir afurðir sem eru svo áframfluttar annað. 

 

Mynd 5 tíu stærstu markaðir fyrir útfluttar sjávarafurðir Íslendinga 2015 í verðmætum (Hagstofan) 

Mynd 5 sýnir tíu stærstu markaði Íslendinga árið 2015 frá janúar og fram í nóvember miðað 

við verðmæti. Þar situr Nígería í sjöunda sæti með tæplega 13 milljarða á eftir Þýskalandi og 

á undan Hollandi. Þrátt fyrir erfiðleika seinni hluta árs 2015 við að flytja út afurðir til Nígeríu 

situr landið samt í einu af tíu efstu sætunum yfir útflutt magn og verðmæti. Þess ber líka að 
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geta að Nígería er eini markaðurinn sem tekur við þurrkuðum fiskafurðum og ef til þess kæmi 

að lokað yrði alveg fyrir innflutning þangað myndi það hafa veruleg áhrif á útflutning frá 

Íslandi. 

 

Mynd 6 tíu markaðir sem borga mest á hvert kg fyrir íslenskar lokaafurðir 2015.(Hagstofan) 

Á mynd 6 er betur hægt að gera sér grein fyrir verðinu sem hver markaður er að greiða árið 

2015 frá janúar fram í nóvember. Eingöngu voru lönd sem Ísland hafði flutt meira en sjö 

þúsund tonn til tekin til greina. Þegar þessi mynd er skoðuð þarf þó að hafa í huga að 

afurðirnar frá Íslandi eru að sjálfsögðu misverðmætar. T.a.m. er megin hluti þess sem fer til 

Noregs og Rússlands uppsjávarafurðir sem eru tiltölulega lágar í verði miðað við 

bolfisksafurðir. Þá er einnig miðað við verðið sem framleiðandinn fær frá kaupandanum fyrir 

fullunna afurð (þurrkaður fiskur til Nígeríu). Nígería borgar um 600 kr/kg en á toppnum sitja 

Bandaríkin. Kaupendur þar í landi borga um 930 kr/kg. Mynd 6 sýnir að Nígería er í fimmta 

sæti á eftir Bandaríkjunum, Frakklandi, Spáni og  Bretlandi. Það er áhugavert hvað Nígería 

borgar hátt verð þar sem enginn markaður er í samkeppni við Nígeríu um þurrkuðu 

afurðirnar.  
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2.5.1 Þróun á magni og verðmæti 

 

Mynd 7 Útflutningur til Nígeríu 1999-2014 (Hagstofan) 

Á mynd 7 má sjá tölur fyrir útflutning á þurrkuðum hausum, skreið og öðrum hertum, 

þurrkuðum eða söltuðum fiski frá Íslandi til Nígeríu og FOB verðmæti frá 1999-2014.  

Græna línan er FOB verðmæti en bláu stöplarnir útflutt magn. Samkvæmt mynd 7 má sjá að 

um aldamótin flytja Íslendingar út fyrir tæpan milljarð á ári og rétt um tíu þúsund tonn. Á 

fimmtán árum hefur þetta gjörbreyst og flytja Íslendingar nú út rúm 20 þúsund tonn fyrir 11 

milljarða á ári. Þannig hefur verðmæti 11 faldast fyrir tvöfalt magn af vöru á 15 árum sem er 

góður árangur. Hér ber þó að taka inn í að þegar efnahagshrunið átti sér stað hér á landi árið 

2008 styrktist dollarinn mikið gagnvart íslensku krónunni. Að sama skapi flytja Íslendingar út 

í miklu meira magni eftir 2011 en árið 2014 var metár í útflutningi til Nígeríu hjá 

Íslendingum þegar þeir fluttu út um 21 þús tonn.  
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3 Aðferðir 
Í köflum 4 og 5 verða settar fram þær niðurstöður sem fengust við SVÓT greiningu 

(styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri) á nígeríska markaðnum ásamt þeim 

upplýsingum sem fengust úr viðtölum við kaupendur. 

3.1 Viðtöl  
Í byrjun nóvember 2015 voru viðtöl tekin við 5 kaupendur á þurrkuðum íslenskum 

fiskafurðum úti í Nígeríu. Viðtölin voru öll tekin í Aba í Abia fylki og fóru fram sem 

einstaklingsviðtöl. Hljóðnemi var lagður á borðið fyrir framan viðmælendur og þeir beðnir að 

svara ákveðnum spurningum. Að auki var af og til talað kringum efnið ef eitthvað áhugavert 

skyldi koma upp. Kaupendurnir verða ekki nefndir á nafn en þeir hafa starfað mislengi við 

innflutning á þurrkuðum íslenskum fiskafurðum, allt frá 10 árum og upp í 25 ár. 

Kaupendur voru spurðir ýmissa spurninga varðandi markaðinn í Nígeríu og þeirra mat á 

ýmsum þáttum sem snúa að honum. Spurningarnar má sjá í heild sinni í Viðauka 1 og svör 

viðmælendanna í Viðauka 2. Viðmælendum var heitið trúnaði og verða þeir því ekki nefndir 

á nafn heldur eingöngu vísað til þeirra sem viðmælanda 1, viðmælanda 2 o.s.frv.  Viðtölin 

voru á bilinu 7-10 mínútur og saman eru kaupendurnir um 15% innflytjenda á markaðinum í 

Nígeríu. 

Við úrvinnslu viðtalanna voru þau greind og skrifuð upp á ensku til að tapa engum 

upplýsingum. Að lokum var tekinn útdráttur úr viðtölunum og er það sundurliðað í kafla 4.1. 

Hvert viðtal er ein efnisgrein og eru viðmælendur skilgreindir í upphafi hverrar málsgreinar. 

Er það gert vegna þess hve mismunandi bakgrunnur þeirra er og svörin ólík. Því þótti þetta 

besta leiðin við úrvinnslu viðtalanna. 

3.2 SVÓT greining 
Til að fá betri mynd af markaðinum úti í Nígeríu var framkvæmd SVÓT greining á 

markaðinum fyrir þurrkaðar fiskafurðir frá Íslandi. Spurningar voru sendar á ýmsa stóra 

framleiðendur og útflytjendur hér á Íslandi sem vita hvað mest um markaðinn og hvar 

styrkleikarnir og tækifærin liggja en jafnframt hvar ógnirnar og veikleikarnir eru.  Í heildina 

voru spurningarnar sendar á 14 framleiðendur á Íslandi og svöruðu 5 sem saman telja um 

40% af útflutningi frá Íslandi. 

Greiningin fór öll fram í gegnum tölvupóst sem ef til vill útskýrir dræma þátttöku. 

Tölvupóstur var sendur um 20. mars 2016 og beðið um svör fyrir 23. mars sama ár. Ef svör 
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höfðu ekki borist fyrir þann tíma var áminning send til framleiðenda og þeir beðnir um að 

gefa sér tíma til að svara þar sem hvert svar gæfi betri mynd af markaðinum úti.  

Verkefnið var útskýrt fyrir framleiðendum og þeir beðnir um aðstoð við SVÓT greininguna 

með því að skilgreina styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri sem þeir skynja og finna fyrir á 

markaðinum úti. Leitað var til framleiðendanna þar sem þeir þekkja markaðinn best fyrir 

íslenskar afurðir og auðvelt var að nálgast þá. Var þeim öllum heitið trúnaði til að gæta 

hlutleysis. 

Við úrvinnslu svaranna vöru þau öll greind og dregin saman í eitt svar. Ekki er vísað til 

viðmælandanna sérstaklega heldur er svörunum gerð skil hver í sínum kafla, þ.e. allir 

styrkleikarnir undir einum kafla, allir veikleikarnir undir einum kafla o.s.frv. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Viðtöl við kaupendur 
Viðmælandi 1 er fæddur árið 1977 og hefur starfað í innflutningi á íslenskum fiskafurðum í 

10 ár. Hann byrjaði að vinna hjá föður sínum 2003-2006 en hóf svo starfsemi með sitt eigið 

fyrirtæki. Hann flytur inn skreið bæði frá Íslandi og Noregi en telur þó að íslenska skreiðin 

hafi mun meiri gæði en sú norska. Eins og stendur telur hann ólíklegt að staðkvæmdarvörur 

finnist í Nígeríu fyrir íslensku skreiðina. Fiskurinn sem í boði er í Nígeríu er þurrkaður með 

eldi og reyk og gefur ekki sama bragðið og íslenska skreiðin. Að auki er reykþurrkaði 

fiskurinn sem er í boði í Nígeríu dýrari heldur en íslensku skreiðarhausarnir þannig að 

neytendur velja frekar þá íslensku. Það er rík hefð hjá honum og fjölskyldu hans fyrir neyslu 

á þurrkuðum fiskafurðum frá Íslandi.  Mörgum finnst súpa ekki vera “súpa” nema það séu 

bitar af þurrkuðum hausum notaðir til að bragðbæta súpuna (kraftur). Honum þykir líka 

ólíklegt að nígerísk stjórnvöld setji bann á innflutning á þurrkuðum fiskafurðum þar sem 

Nígería er ekki að framleiða sömu afurðir.  Að auki telur hann að Ísland og Nígería eigi ríkt 

og gamalt viðskiptasamband sem skuli halda áfram að rækta. Honum finnst óeðlilegt að 

Ísland eigi ekki sendiherra í Nígeríu miðað við hversu stór viðskiptavinur Nígería sé fyrir 

Ísland. 

Viðmælandi 2 er um 50 ára og kemur úr mikilli innflutningsfjölskyldu. Samkvæmt honum 

hefur fjölskylda hans verið að flytja inn síðan á fimmta áratug síðustu aldar. Sjálfur byrjaði 

hann að flytja inn þurrkaðar fiskafurðir 1989. Hann flytur einnig inn frá Noregi og á erfitt 

með að bera saman afurðirnar. Umbúðirnar á íslenska fisknum eru betri en þegar kemur að 

bragði á útiþurrkuðum fiski er sá norski betri. Hann telur neyslu á þurrkuðum fiski ekki eins 

sterka hefð í Nígeríu og viðmælandi 1. Honum finnst hausarnir gefa súpum gott bragð en 

neytir fisksins ekki daglega. Eins og viðmælandi 1, þá nefnir hann þennan nígeríska fisk sem 

þurrkaður er með reyk sem hugsanlega staðkvæmdarvöru. Samkvæmt honum er hann 

bragðmikill og fólk myndi kaupa hann, en hann er ekki jafn ódýr og íslenski fiskurinn. Hann 

tekur líka sama pól í hæðina og viðmælandi 1 og segir að ólíklegt sé að stjórnvöld í Nígeríu 

setji innflutningsbann á þurrkaðar fiskafurðir fyrr en Nígería getur framleitt nóg til að metta 

sinn eigin markað. Samkvæmt honum eru þó stjórnvöld að reyna að takmarka innflutning til 

að hvetja til fiskeldis og framleiðslu innanlands. Hann hefur líka orð á því að hagkerfið í 

Nígeríu veldur honum áhyggjum.  Lág innkoma af útfluttri olíu vegna lækkandi 

heimsmarkaðsverðs hefur fengið stjórnvöld til að þróa nýjar leiðir til að fá pening inn í 
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landið. Á meðan þessar nýju leiðir eru í þróun setja stjórnvöld takmarkanir á erlendan 

gjaldeyri og innflutning þar til Nígería hefur komið sér út úr þessari krísu. 

Viðmælandi 3 er um 60 ára og hefur fyrirtækið hans starfað við innflutning núna í um 25 ár. 

Faðir hans hafði verið í innflutningi á þurrkuðum fiskafurðum frá Íslandi og það er það sem 

leiddi hann í þessi viðskipti. Hann flytur ekki inn frá öðrum löndum en hefur orð á því 

hvernig íslenski fiskurinn sé staðall fyrir góða vöru á markaðinum. Samkvæmt honum er 

mjög rík hefð fyrir neyslu á þurrkuðum fiskafurðum. Skreið og fiskhausar eru notaðir sem 

kraftur í rétti við hátíðleg tilefni (brúðkaup, barnaútskriftir, afmæli, jarðarfarir o.þ.h.). Hann 

telur að þurrkaðar fiskafurðir, bæði frá Íslandi og annars staðar frá, séu of mikill hluti af 

neysluhefð fólks úti í Nígeríu til að hægt sé að banna innflutning. Hann nefnir sömu 

takmarkanir á erlendum gjaldeyri eins og viðmælandi 2 og hefur svo orð af því að það sé það 

mesta sem stjórnvöld geti gert því það sé ekki til nein staðkvæmdarvara þar sem 

þurrkunaraðferðin er öðruvísi þarna úti. Hann talar líka um hvað þurrkuðu fiskafurðirnar séu 

söluvæn vara þarna úti þar sem í dag hugsi svo margir um heilsuna og leiti sér frekar að mat 

sem inniheldur lítið sem ekkert kólesteról. Að auki eru neytendur frekar illa búnir þegar 

kemur að því að geyma matvæli. Því henti þurrkuðu afurðirnar vel því þær er hægt að geyma 

lengi án sérstakra kæligeymsla. 

Viðmælandi 4 er um 50 ára og hóf rekstur á innflutningi þurrkaðra fiskafurða til Nígeríu um 

1996-1997. Ólíkt hinum viðmælendunum byrjaði hann á eigin vegum í þessum bransa en tók 

ekki við fyrirtæki af föður sínum. Hann hafði komið auga á aðra í þessum viðskiptum og 

ímyndaði sér að þetta væri eitthvað sem hann gæti gert. Hann flytur eingöngu inn frá Íslandi 

en hefur einnig reynt að flytja inn frá Noregi, Rússlandi og Namibíu. Hann lenti í einhverjum 

vandræðum með Noreg og einnig mislukkaðist verkefnið í Namibíu. Hann hefur orð á því að 

íslenski fiskurinn og hausarnir séu góðir en tekur fram að hann geti gert athugasemdir við um 

20% af fisknum sem hann fær. Beðinn um að bera saman íslenskan fisk og norskan á 

markaðinum sagði hann að helsti munurinn myndi liggja í klumbubeinunum. Íslensku 

hausarnir kæmu með klumbubeinunum en þeir norsku kæmu án þeirra. Einu norsku vörurnar 

sem eru samkeppnishæfar þeim íslensku eru vörur frá ASK og EMB (Askur og Embla) sem 

er í eigu Íslendinga, en þar eru hausar skornir með klumbubeini. Það er rík hefð hjá 

viðmælanda 4 að borða þurrkaða hausa, en hann notar þá daglega við að elda súpur þar sem 

hann segist elska bragðið sem hausarnir gefa súpunum. T.a.m. þó að kjúklingasúpa sé í 

matinn þá eru fiskhausarnir samt sem áður notaðir sem kraftur. Þegar hann var spurður út í 

mögulegar staðkvæmdarvörur nefndi hann sömu vöru og viðmælendurnir á undan honum 
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(reykþurrkaðan fisk) en sagði að sú vara gæti ekki komið í staðinn fyrir þurrkaða fiskinn frá 

Íslandi og engin vara í rauninni hvað það varðar. Einnig finnst honum ólíklegt að nígerísk 

stjórnvöld banni innflutning og hefur orð á því að þá myndu bæði seljendur og kaupendur á 

þurrkuðum fiskafurðum vera í hættu. Hann hvetur einnig til þess að við (seljendurnir) 

berjumst fyrir því að nígerísk stjórnvöld og seðlabankinn þar í landi setji ekki bann á afurðina 

svo þessi viðskiptatengsl tapist ekki. 

Viðmælandi 5 er 52 ára og á fyrirtæki sem hefur starfað við innflutning á þurrkuðum 

fiskafurðum síðan 1991. Hann byrjaði í viðskiptunum þar sem hann bæði hafði áhuga á þessu 

og að auki var faðir hans mikið að flytja inn til Nígeríu. Hann flytur inn frá Íslandi, Noregi, 

Færeyjum og stundum frá Bretlandi. Samkvæmt honum stendur Ísland best að vígi þegar 

kemur að inniþurrkuðum afurðum en Noregur og Færeyjar eru sífellt að bæta sína staðla. 

Spurður út í hefðir fyrir neyslu á þurrkuðum fiski hefur hann orð á því hversu mikilvæg fæða 

þetta er í landinu vegna næringargildisins. Sjálfur segist hann borða þurrkaðan fisk daglega 

ásamt fjölskyldu sinni.  Ef bann yrði sett á innflutning á þurrkuðum fiskafurðum telur hann að 

það finndust einhverjar nígerískar staðkvæmdarvörur en tilgreinir þær ekki. Hins vegar heldur 

hann því fram að flestir innflytjendur muni alltaf finna leið til að koma fiski inn í landið 

vegna fólksins, fólkið mun ávallt borða fisk. 

4.2 SVÓT greining 

4.2.1 Styrkleikar 

Í Nígeríu er fjöldi fólks sem er alið upp við skreiðarneyslu og er neysluhefðin löng hjá 

neytendum. Íbúar Nígeríu eru taldir vera á bilinu 180-200 milljónir og meira en þriðjungur 

þeirra er vanur skreiðarneyslu. Íslensk framleiðsla er mjög vinsæl meðal allra stétta Igbo 

þjóðflokssins. Þurrkaðar fiskafurðir er hollur og góður matur og í Nígeríu fylgir því ákveðin 

virðing að hafa “stockfish” í súpunni. Neytendur vilja bragðið af fisknum í hvers kyns rétti 

sem framleiddir eru á borð nígerískra fjölskyldna. Einnig hafa íslenskar vörur þótt miklar 

gæðavörur á markaðnum. Markaðurinn er sveigjanlegur og staðgreiðir vöruna. Fiskurinn 

hefur gott geymsluþol miðað við aðstæður í Nígeríu. Landið á miklar auðlindir og ber þar 

helst að nefna góðar hráolíulindir. Þegar olíuverð er hátt, þá er kaupgeta mikil. Að auki 

stunda Íslendingar viðskipti við sterka innflytjendur með áratuga reynslu af glímunni við 

stjórnvöldin þar í landi. 
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4.2.2 Veikleikar 

Þjóðin skiptist í 3 megin þjóðflokka: Igbo, Euroba og Hausa-Fulani. Igbo þjóðin er sá 

þjóðernishópur sem borðar mest af skreiðinni og hausunum, og eru þeir að mestu í austur- og 

suðaustur Nígeríu. Euroba, þjóðernishópur sem er á suðursvæði og suðvestur í kringum 

Lagos borðar eitthvað af þurrkaðum fiskafurðum. Hausa-Fulani þjóðernishópurinn er í norður 

Nígeríu og þar er borðað sáralítið af þurrkuðum afurðum. Veikleikarnir felast í því að það er 

mismunandi hver situr við stjórnvölinn. Oftast hefur það skipst á milli Hausa og Igbo eða 

Hausa forseti og Igbo varaforseti í tvö kjörtímabil og svo öfugt næstu 2 kjörtímabilin á eftir. 

Það eru alltaf erfiðari aðstæður fyrir markaðinn og okkar vöru þegar Hausa forseti er við völd 

eins og núna. Ef framleitt er á þennan markað er varan þannig að ekki eru aðrir markaðir 

tilbúnir að taka hana í þessu formi. Þetta veldur því að við offramleiðslu hrynur verð.  

Efnahagsástandið úti í Nígeríu og sveiflur á markaði eru líka veikleikar.  Efnahagskerfið er 

óstöðugt og þar með talinn gjaldmiðillinn. Veikar innri stoðir markaðarins og lélegar 

samgöngur ásamt of einsleitri gjaldeyrisöflun. Kaupgeta almennings er af  skornum skammti 

eftir efnahagshrunið í landinu í kjölfar fallandi heimsmarkaðsverðs á olíu.  

4.2.3 Ógnanir 

Eins og staðan er í dag er ógnunin lágt verð á olíu sem aftur orsakar það að gjaldeyrir er af 

skornum skammti til innflutnings. Það gerir það að verkum að grípa þarf til hafta. Þar sem 

Hausa forseti situr við stjórnvölin í dag finnst þeim óþarfi að leyfa innflutning á þurrkuðum 

afurðum og er því íslenski fiskurinn á lista yfir vörur sem ekki er heimilt að fá gjaldeyri fyrir. 

Nígería er of háð ytri aðstæðum. Óstöðugt stjórnarfar, spilling hjá hinu opinbera og 

mútuþægni. Mannrán eru tíð víða í Nígeríu svo ekki sé minnst á voðaverk Boko Haram 

samtakanna í norðurhéraði Nígeríu sem er þó utan markaðssvæðis Íslendinga. Þetta veldur 

þetta ákveðnu öryggisleysi og hvetur fólk ekki til markaðsferða. Geðþóttaákvarðanir 

stjórnvalda í tolla- og skráningarmálum eru líka mikil ógn. 

Enginn fyrirvari er gefinn á breytingum í grundvallaratriðum sbr. reglurnar frá 01/07/2015 

sem tóku gildi um leið og þær voru tilkynntar og gáfu ekkert svigrúm til aðlögunnar. Að auki 

standa Íslendingar í samkeppni við aðrar þjóðir um markaðinn s.s. Noreg, Rússland og 

Bretland. Einnig er möguleiki á að aðrar vörur komi í stað þurrkaðra hausa og hryggja vegna 

efnahagsástandsins, þ.e. ef innflutningshöft eru til staðar lengi. Mikil togstreita í landinu getur 

skapað stríð sem gæti sett allt landið í upplausn. 
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4.2.4 Tækifæri 

Nígería er markaður sem vex ár frá ári. Samkvæmt mannfjöldaspá mun fjölga hratt í Nígeríu 

á næstu árum sem þýðir fleiri neytendur og meiri eftirspurn. Tækifærin felast í fjöldanum, 

þ.e. mikill fjöldi manns sem getur keypt mikið magn á stuttum tíma. Íslenski fiskurinn er tákn 

um gæði og hafa Íslendingar tækifæri á að þróa núverandi vöru og tryggja að gæði séu númer 

eitt, tvö og þrjú. Þegar staðan skánar verður vonandi möguleiki fyrir Íslendinga að byggja upp 

markaðinn og auka við. Þetta er sterkur markaður sem greiðir vel fyrir vöruna eins og 

viðskipti undanfarinna áratuga sýna. 
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5 Umræður 

Hvernig eiga Íslendingar að bregðast við ef innflutningsbann yrði sett á?  

Ef upp kæmi sú staða að stjórnvöld í Nígeríu myndu setja algjört innflutningsbann á 

fiskafurðir væri það ekki í fyrsta skipti sem Íslendingar hefðu staðið frammi fyrir svoleiðis 

ógn. Það hafa áður verið innflutningsbönn sett á þessar afurðir og það var áður en hefðin fyrir 

neyslu var jafn rík og hún er í dag.  Jafnvel þá héldust tengslin sterk eftir að 

innflutningsbönnunum var aflétt. Þetta eru hinsvegar of verðmætur markaður til að sitja bara 

og bíða þar til slíku banni yrði aflétt. Of mikil verðmæti eru í húfi og of mörg störf myndu 

tapast.  Kaupendur og seljendur myndu standa mjög illa ef að bann yrði og hvatti t.a.m. 

kaupandi 4 til þess að Íslendingar settu sig í samband við stjórnvöld í Nígeríu og 

seðlabankann þar í landi til að berjast gegn innflutningsbanni.  Það er spurning hversu mikið 

það hjálpar en það væri gott að fá betri mynd af ástandinu þarna úti og reyna að setja pressu á 

þarlend stjórnvöld. Sendiherra Íslands í London hefur nú nýverið afhent trúnaðarbréf til 

stjórnvalda í Nígeríu en það er í fyrsta skipti í nokkur ár sem það hefur verið gert. Það e.t.v. 

sýnir alvarleika málsins og klárlega mega stjórnvöld á Íslandi sýna meiri áhuga og vilja til að 

halda þessum viðskiptum gangandi áfram. Sýna að Íslendingar hafa áhuga á að láta hagkerfið 

þarna úti ganga og að það skiptir þá máli, ekki bara að þeir fái öruggar peningagreiðslur fyrir 

vörur sem annars myndi varla nýtast þeim.  

Svör kaupenda gagnvart möguleika á innflutningsbanni ættu þó að gleðja Íslendinga. Ýmist 

telja þeir líkurnar litlar sem engar og að auki er Nígería ekki að framleiða vöruna sjálf og 

framleiðsla á matvælum í landinu ekki sjálfbær. Nígerískur markaður reiðir sig á innflutning 

á matvælum. Sumir viðmælendur telja að kaupendur muni alltaf koma vörunni inn í landið 

jafnvel þó svo bann verði sett á, þeir muni einfaldlega smygla vörunni inn. Nú ríkir hins 

vegar ekki innflutningsbann en stjórnvöld eru að reyna að takmarka innflutning til að hvetja 

til innlendrar framleiðslu. Það er viss ógn fyrir Íslendinga en gæti tekið þá mörg ár til að ná 

að framleiða nóg magn fyrir innfædda. Svo sýna mannfjöldaspár að markaðurinn er sífellt 

vaxandi sem þýðir fleiri munnar að metta til framtíðar. 

Hvers virði er nígeríski markaðurinn fyrir Ísland? 

Nígeríumarkaður er einn af fimm mikilvægustu mörkuðum Íslands og er í sérstöðu hvað 

varðar þurrkaðar afurðir þar sem þetta eru afurðir sem Ísland getur ekki selt annað en til 

Nígeríu. Athyglisvert er að síðan bannið var sett á 1967 hafa Íslendingar ekki fundið nýjan 
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markað fyrir skreið. Það eru tæp 50 ár án þess að finna nýjan markað fyrir þessa vöru. Nú er 

erfitt að segja hvort að leit hafi staðið yfir allan þennan tíma eða hvort framleiðendur hafi 

bara áttað sig fyrir löngu á þeirri staðreynd að það væri engan annan markað að finna og 

einbeitt sér því í staðinn að því að rækta viðskiptin frekar við Nígeríu. Undanfarna áratugi 

hefur eftirspurnin líka verið mikil frá Nígeríu og í raun meiri en framleiðslan á Íslandi sem 

hefur ekki hvatt til frekari markaðsleitar.  Þessi markaður hefur alltaf verið mikilvægur fyrir 

Íslendinga en eftir hrun varð hann að ómissandi markaði fyrir íslenskt efnahagslíf.  Á hverju 

ári flytja Íslendingar 15-20 þúsund tonn (af þurrkuðum afurðum sem annars væru varla 

nýttar) til Nígeríu fyrir rúma 10 milljarða á ári. Þessi framleiðsla öll skapar störf fyrir 

hundruði fólks á Íslandi og mikið af afleiddum störfum.  

 Er hefðin fyrir neyslu á íslenskum þurrkuðum fiskafurðum í Nígeríu nægilega rík til að 

neytendur finni sér ekki staðkvæmdarvöru verði innflutningsbannið að veruleika? 

Eftir að hafa rætt við kaupendur út í Nígeríu kom í ljós að til er vara sem er áþekk þurrkuðum 

fiskafurðum frá Íslandi. Varan í Nígeríu er aftur á móti reykþurrkuð, með sterkara bragði og 

er dýrari. Samkvæmt viðmælanda 5 myndu kaupendur kaupa þessa vöru en út frá hinum 

viðtölum má draga þá ályktun að þessi vara sé ekki sambærileg og neytendur myndu skipta 

fljótt aftur yfir í íslensku afurðirnar. Samkvæmt SVÓT greiningunni er það styrkleiki fyrir 

Íslendinga að mikið af fólki í Nígeríu hefur alist upp við neyslu á þurrkuðum fiskafurðum og 

er hefðin mjög rík. 

Eins þykir áhugavert hversu vel kaupendurnir tala um afurðirnar frá Íslandi.  Íslenskur fiskur 

er tákn um gæði og mikilvægt fyrir framleiðendur að halda þessum stimpli sem þeir hafa 

fengið á sig í Nígeríu. Það er mikilvægt að Íslendingar haldi áfram að tryggja góð gæði og 

haldi sér þannig samkeppnishæfum við aðrar þjóðir til að tryggja það til lengdar að 

neysluhefðin haldist og neytendur skipti ekki yfir í staðkvæmdarvörur séu þær til. Jafnvel þó 

að Nígería fari að reyna að framleiða, þá tæki það landið mörg ár að ná ákveðnum gæðum til 

að kaupendur myndu skipta um vöru. Vegna landfræðilegrar legu og lofthita er ekki hægt að 

þurrka fisk með sama hætti í Nígeríu og gert er á Íslandi. Íslendingar hafa forskot í 

inniþurrkuðum afurðum en samkvæmt viðmælenda 5 eru Noregur og Færeyjar sífellt að bæta 

sig. Í útiþurrkuðum vörum eru Norðmenn bestir og að auki þurrka þeir meira af skreið en 

Íslendingar.  

Eins og staðan er í dag þurfa Íslendingar ekki að óttast að staðkvæmdarvara komi fyrir 

íslensku þurrkuðu fiskafurðirnar. Frekar ættu Íslendingar að einblína á möguleika til að þróa 
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vörur sínar og halda forskoti sínu á önnur lönd í greininni. Íslendingar þurfa að horfa til 

framtíðar og byggja upp fyrir vaxandi markað í Nígeríu. Hvað getum við framleitt mikið 

hérna heima á ári? Er það hráefni eða mannauður sem veldur því að ekki er hægt að þurrka 

meira? Hver er eftirspurnin á markaðinum í Nígeríu núna? En eftir 10 ár? 25 ár? 50 ár? Þetta 

eru ef til vill erfiðar spurninar að svara en markaðurinn er ört vaxandi.  Er ekki hægt að 

mynda neysluhefð fyrir þurrkuðum fiskafurðum í öðrum þjóðflokkum en Igbo? Þetta eru 

spurningar sem brenna á mér eftir að hafa gert þetta verkefni og væru ef til vill fínar fyrir 

framhald á rannsóknum. Áhugavert væri að kortleggja þær afurðir sem framleiddar eru á 

Íslandi og nota reiknilíkön og framtíðarspár stofna til að sjá hvað Íslendingar geti framleitt 

mikið eftir nokkur ár. Íslendingar þurfa að reyna að verja sína framleiðslu fyrir vaxandi 

samkeppni frá öðrum löndum. Hafa þarf varann á og framleiða ekki of mikið því við 

offramleiðslu hrynur verð sem fæst fyrir afurðina (eins og SVÓT greiningin gaf til kynna). 

Markaðurinn í Nígeríu þjáist líka vegna óöryggis í efnahag ríkisins. Spilling er rótgróin í 

nígerískri pólitík og hefur það smitað út frá sér út í samfélagið. Þessi ógn skapar mikil 

óþægindi fyrir framleiðendur á Íslandi þar sem breytingar geta átt sér stað án fyrirvara og 

getur orðið þess valdandi að menn haldi að sér höndum við að leggja í fjárfestingar í nýjum 

verksmiðjum og framþróun vöru. Það er lítið sem Íslendingar geta gert til að laga núverandi 

ástand og erfiðan en ferð viðskiptanefndar til viðræðu við nígerísk stjórnvöld myndi án efa 

liðka eitthvað fyrir og að minnsta kosti efla tengsl landanna.  Íslendingar mættu hins vegar 

staðsetja sendiherra í Nígeríu og framkvæma fleiri rannsóknir til að skilja þennan markað 

betur.  
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6 Lokaorð 

Það er óhjákvæmilegt að sjá hversu mikils virði markaðurinn er okkur Íslendingum.  

Fiskhausar og hryggir, afurðir sem annars væru ekki nýttar að ráði, eru fluttar út til Nígeríu til 

manneldis fyrir meira en tíu milljarða á ári síðustu fjögur ár. Ekki má gleyma því að þetta er 

eini markaðurinn sem tekur við þessum afurðum í heiminum og þessi atvinna skapar ekki 

bara útflutningstekjur heldur líka beina atvinnu fyrir um 350 manns á Íslandi.  Það er mín 

skoðun að Ísland verði að gera meira í því að halda þessum viðskiptum gangandi eins og t.d. 

að staðsetja sendiráð í Nígeríu þar sem þetta er okkar stærsta viðskiptaland í Afríku. Eins 

mættu Íslendingar taka Noreg til fyrirmyndar og efla samstarf við Nígeríu og vestur Afríku. 

Funda með nígerískum stjórnvöldum, CBN og aðilum í greininni þar í landi og reyna að finna 

lausnir á erfiðleikum markaðarins.  

Það er ríkjandi ógn fyrir útflytjendur hversu óstöðugt stjórnarfarið er í Nígeríu og hversu 

skjótt margt getur breyst. Eins er spilling og óstöðug gjaldeyrisöflun mikill veikleiki. Þegar 

olíuverð er hátt er allt í blóma fyrir útflutning Íslendinga en það getur breyst snögglega til 

hins verra og ekkert hægt að gera í því.  Fólksfjölgun er hins vegar mjög mikil og 

markaðurinn því sífellt stækkandi sem er mikið tækifæri fyrir Íslendinga. Á meðan  

framleiðslan í Nígeríu er ekki nægilega mikil til að metta markaðinn verður alltaf eftirspurn 

eftir innfluttum vörum.  Það er líka góðs viti að kaupendur hafi ekki trú á að 

staðkvæmdarvara komi í staðinn fyrir þurrkuðu afurðirnar frá Íslandi þar sem reykþurrkaði 

fiskurinn er dýrari og með öðru bragði. Íslendingar þurfa að halda áfram að þróa vörur sínar 

hvað varðar gæði og reyna að vera skrefi á undan öðrum löndum. Með því halda Íslendingar 

viðskiptavinum ánægðum og tryggja viðskiptasambönd til frambúðar. Svör viðskiptavina um 

mikilvægi íslensku afurðarinnar voru mjög hughreystandi og gefa til kynna að þó svo 

innflutningsbann skelli á þá muni neytendur ekki skipta út þurrkuðu fiskafurðunum fyrir 

aðrar afurðir. Hefðin og ánægjan með vörurnar er nægilega sterk til að standast 

innflutningsbann. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 
Spurningar fyrir viðtöl við kaupendur: 

1. How long has your company been importing dried fish from Iceland to Nigeria? 

2. Why did you become an importer of dried fish from Iceland? 

3. Do you import from other countries than Iceland? 

4. How is the quality of the Icelandic dry fish compared to fish from other countries? 

5. How strong is the custom of serving dry fish to your family here in Nigeria? 

6. Is there any product in Nigeria that could replace the Icelandic dried fish? 

7. If there would be a fish ban on importations, how likely is it that consumers will forget about 

the dried fish and completely replace it with competitive products? 

8. Can you assume how many years ago Nigerians started to buy stockfish from Iceland? 

9. Is there anything more important you would like to mention? 

Viðauki 2 

Svör viðmælanda: 

Viðmælandi 1: 

1. I started in 2006, so I have been importing for 10 years now. 

2. I was working for my father from 2003-2006. I hope to be an importer for many, many years 

and pass it on to my son so he will also be an importer of stockfish. 

3. Yes I import also from Norway. 

4. Icelandic quality is far better than Norwegian. 

5. We eat stockfish everyday. We use the fish heads in the soup. There is no cooking soup 

without the fish heads. Somehow we eat stockfish everyday. The taste comes from the heads. 

Stockfish body is exclusively for the rich/middle clash. Stockfish is not really for the ordinary 

people because it is pretty expensive. 

6. No competitive products that could replace dry fish. Not for now at least. We have products 

that look like dried fish but not like they dry it in Iceland. Here we have different drying 

system and the fish is dried by fire. 

7. Don’t think that Nigeria will outright ban it because Nigeria is not producing stockfish like 

Iceland. In Nigeria, it is dried by fire and has its own taste compared to stockfish. The smoked 

dry (dried by fire) is more expensive than the fish heads from Iceland so they have the 

competitive edge because of the price. 

8. My father said he started in 1962. Before that, Nigeria was buying from US and some Brits in 

1950’s and even before that, my father told me that Nigeria was importing fish from Norway 

in the 1940’s. 

9. For me, I believe Iceland and Nigeria have a very rish and very, very old relationship that 

cannot be turned away from. In Iceland, there is Nigeria and in Nigeria, there is Iceland and it 

is unfortunate that Iceland does not have ambassador in Nigeria because Nigeria is a big 

buyer of Icelandic goods. 

 



31 

 

Viðmælandi 2: 

1. I started to import dried fish in 1989 but my family started to import in the 1940’s 

2. Because my father was in this business for a long time. When my father came to Aba he was 

importing from London in the 1950’s. During that time he did not import containers but open 

cargo. 

3. Yes from Norway also. 

4. The dried fish from Iceland is good on its own because of the packing. I can not compare the 

Icelandic fish to the Norwegian. I think Norway started drying fish before Iceland bcause I 

remember my father was importing dried fish from Bergen in Norway. I think that Antonissen 

& co. (in Bergen) started the fish head business. They exported fish heads and put stockfish in 

the same containers to add attraction to the heads. Concerning outside dried fish, in terms of 

flavour, the Norwegian is better but the Icelandic is good. 

5. The custom of consuming dried fish is not a strong culture but it adds good flavour to the 

soup and it is a fish you can store for a long time without it spoiling. I do not consume dry 

fish everyday. 

6. There is no stockfish in Nigeria. If stockfish will be banned, there is this fish we dry locally. It 

is very expensive and very tasty. It is from catfish and other fish we dry locally with ordinary 

bonfire. People would go for it, but it is not as cheap as the Icelandic fish. 

7. The government of Nigeria might not ban importation of stockfish but they are trying to 

control it to encourage local farming of fish and so on. But there is no way, between now and 

Nigeria being self efficient in fishing products, that they will ban importation. There is no 

way people will forget about stockfish and they will smuggle it in the country somehow. 

8. I think maybe in the 1940’s 

9. The economy is very bad and this present government is not likely to shift its position 

because of low source of income for oil in international market. Nigeria has not developed 

other sources of income from solid minerals and other things. They would increase the 

restriction on foreign exchange and importation until they are able to turn things around. 

Viðmælandi 3: 

1. My company has been importing for almost 25 years or more. 

2. Well my late father was a major importer of fish heads and dried fish from Iceland and that is 

what endeared me to go into the business. 

3. No I don’t import from other countries. 

4. In the market I see fish from other countries but the good standard is the dried fish from 

Iceland. 

5. It is very strong. Without stockfish you can’t do nothing. Weddings, traditional marriages, 

child education, birthdays, funerals and so many activities. My family and I eat stockfish 

everyday. 

6. No we don’t have a replacement for the Icelandic dry fish because the proccessing of our dry 

fish is not the same. 

7. Well dried fish from Iceland or anypart of the world is already a household product, 

consumable product in Nigeria. So it would be very, very difficult to ban it. Right now, what 

the government has done, is that they are not supplying foreign exchange for it. So that is not 

banning it. That is a form of restriciton, and that is I think the most they can do regarding it 

because there is no substitute (competitive product) 

8. I think from the history, the colonial masters had a company called the US, united African 

company. They were the first to bring stockfish to Nigeria into Calabar in the early 1900, 
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maybe 1920-1930. Many, many other followed soon after and started to import to Calabar 

mostly for eastern part of Nigeria. People in eastern Nigeria are the major consumers of 

stockfish. 

9. Today, people are more health concious. And they are looking to eat something that has zero 

cholesterol or low cholesterol in it. That is why the dry fish heads and the stockfish are very 

handy. Secondly, the power situation in Nigeria hasn’t improved. So people want to buy dried 

fish because they don’t need to put it in the freezer. They can store it in an open space for a 

long time without it spoiling. 

Viðmælandi 4: 

1. I started on my own, with my own company in 1996-1997. 

2. The reason I started was because I wanted to be an importer of stockfish and fish heads. I saw 

someone in the business and now it is my only business I’m doing in Nigeria. 

3. No, solely from Iceland. I tried to import from Norway but I got problems there. The next 

countries I tried were Russia and Namibia. Namibia was a failure but I have Russia as my 

second importing country. 

4. The quality of Icelandic fish heads and fish is good. Sometimes we are getting some 

problems, the fish is not dried very well but 80% of the product is good and the other 20% we 

are complaining about. In the market, there is difference between the Norwegian fish and the 

Icelandic fish. Icelandic fish is heads with collarbone while Norwegian is cut whole head. The 

only company that is competitive of the Icelandic products in Norway is ASK and EMB 

products because they are cutting their heads with collarbone (the same way as in Iceland). 

5. We eat stockfish everyday. Everytime my wife and I are cooking soup, we must put fish 

heads or stockfish in the soup because we love the flavour of it. For example when we are 

cooking chicken soup, we add fish to it. 

6. I don’t know. Not right now. 

7. There is no comparison with fish heads and stockfish because here in Nigeria we only have a 

dried fish from the water Mangala, where we catch it and dry it by smoke (fire), that’s the 

only fish to compare to stockfish. There is nothing we can use to replace the stockfish because 

everybody loves to buy fish head for the flavour. There is no way that Nigeria would ban it. If 

Nigeria would ban it no, we the importers are in trouble and the people who consume it would 

not love it. 

8. Well I can’t remember because there has always been somebody from Nigeria importing from 

Iceland. I can’t remember the year they started. I only know the time I started. There have 

been many importers over many, many years. 

9. No only that stockfish is very essential to Nigeria, we love it! So we want you people to fight 

to see to it that the CBN and the Nigerian government will not ban stockfish because that is 

the only way we can survive. We and our customers. 

Viðmælandi 5: 

1. Since 1991 

2. I became an importer du to interests and my family interests. My father was in the business 

and used to import sometimes from Norway. 

3. Yes, Norway, Faroe Islands and sometimes from the U.K. 

4. In indoor drying, Iceland are the originators and the best for now. Some products from 

Norway and Faroe Islands are competing favorably 
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5. Stockfish is an important food in this country and some people charish it because of the high 

nutrition value. Personally in my family, we eat it almost everyday. 

6. Yes there could be, depending on what happens on each particular time. Could be some 

Nigerian products or whatever. 

7. Most of us, this is what we do and we will always find a way. People will always eat fish. 

8. Before I was born (1964) 

9. No, not at the moment. 

 


