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Ágrip 

Í þessu verkefni verður farið yfir markaðssetningu á sjávarfangi og veiðum 

Íslendinga, Norðmanna, Breta og Íra á makríl á árunum 2005-2015/2016. Einnig 

fjallað um samningaviðræður milli Íslendinga, Norðmanna og Evrópusambandsins og 

hvernig aflaheimildir voru ákvarðaðar. Þá var borinn saman makríll sem veiddur er á 

Íslands- eða á Noregsmiðum. 

 Greint er frá markaðsumhverfi og inn- og útflutningi Íslendinga, Norðmanna, 

Japana og Evrópusambandsins. Helstu inn- og útflutningsvörur landanna skoðaðar 

sem og mismunandi gæðakröfur á makríl í Japan og Evrópu. Sérstaklega skoðaður 

útflutningur Norðmanna og Íslendinga á makríl til Japans og Evrópu. Skoðaður var 

útflutningur Íslendinga á árunum 2011-2015 á heilfrystum makríl og meðalverð sem 

fékkst á Evrópu- og Japansmarkaði.  

 Markmið með verkefninu var að athugað hvort vænlegra væri fyrir Íslendinga 

að selja heilfrystan makríl á Japansmarkað heldur en á Evrópumarkað.  

 Niðurstaðan var sú að vænlegra er fyrir Íslendinga að selja heilfrystan makríl á 

Japansmarkað í stað Evrópumarkaðs ef tekið er tillit til meðalverðs til Japans og allra 

Evrópuþjóða. Séu löndin í Evrópu tekin hvert fyrir sig kemur í ljós að meðalverð 

nokkurra Evrópuþjóða er hærra en það sem Japanir greiddu.  

Lykilorð: Atlantshafsmakríll, veiðar, heilfrystur makríll, meðalverð, kr/kg. 
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Abstract 

This thesis will cover the marketing aspect of ocean produce in addition to the 

mackerel fishing of Iceland, Norway, Britain and Ireland over the years of 2005-2016. 

Negotiations between Iceland, Norway and the European Union, as well as the 

distribution of quotas, were also studied. The fishing techniques employed by Iceland 

and Norway will also be compared. 

 The market environment, exportation and importation of Iceland, Norway, 

Japan and the European Union will be examined. The critical import and export 

products of those countries will be given a closer look as will the different quality 

standards on mackerel in Japan and Europe. In particular Norway's and Iceland's 

exportation of mackerel to Japan and Europe will be looked at further. As will 

Iceland's exportation of whole frozen mackerel and its average price on the European 

and Japanese market. 

 The goal of this thesis is to gauge whether it would be more lucrative for 

Iceland to sell whole frozen mackerel on the Japanese market rather than the 

European market. 

 The result was that the Japanese market was more lucrative when the average 

price of the Japanese market is compared to the average price of the whole European 

market. However, when it comes to individual European countries it turns out some of 

them pay more for mackerel on average than the Japanese.  

Key terms: Atlantic mackerel, fishing, whole frozen mackerel, average price, 

ISK/kg 
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1 Inngangur 
Vegna hlýnunar sjávar hefur makríll í N-Atlantshafi breytt göngumynstri sínu eftir 

hrygningu þegar hann fer í fæðuleit. Hann leitar lengra í norður og vestur átt að 

fæðunni. Á seinustu 12 árum frá árinu 2005 hefur hann gengið inn í íslenska lögsögu í 

miklu magni (Sveinn Sveinbjörnsson, 2008). Makríll á Íslandsmiðum var nánast 

óþekkt fisktegund fyrir 12-13 árum en árið 2017 er makríll helsta og með 

verðmætustu útflutningsafurðum Íslendinga. Heildarafli Íslendinga af Atlantshafs-

makríl á árunum 2005-2016 var tæplega 1,4 milljón tonn sem gerir makríl einn af 

mest veiddu fisktegund í íslenskri lögsögu (Fiskistofa, 2017). Makríll skapar mikil 

útflutningsverðmæti fyrir Íslendinga og þeim mun meiri eftir því sem umgengi um 

hráefni er betri. 

 Norðmenn hafa sakað Íslendinga um að veiða makríl sem er ekki tilbúinn til 

vinnslu og sé síðri heldur en sá sem þeir veiða. Þeir telja að þetta geti valdið 

ójafnvægi á mörkuðum og Íslendingar stuðli að offramboði. En þó fer stofninn 

stækkandi og eftirspurn á makríl hefur aukist seinustu ár. Nýting aflans fyrstu árin var 

ekki góð, mikið fór í bræðslu og lítið til manneldis, en með breytri veiði og 

vinnslumynstri fer nú meiri hluti aflans til manneldis. 

 Þó nokkuð hefur verið fjallað um að Japansmarkaður fyrir Atlantshafsmakríl 

sé sá markaður sem greiði hæsta verðið en gerir jafnframt mestar kröfur til þess. 

Norðmenn hafa að mestu einokað þennan markað. Íslendingar hafa aðallega selt sinn 

makríl á Evrópumarkað en þó í litlu mæli á Japansmarkað og er það markmið þessarar 

ritgerðar að skoða hvort vænlegra sé að selja makrílafurðir Íslendinga á markaði í 

Japan fremur en á Evrópumarkað. Tilgáta höfunds er sú að vænlegra sé fyrir 

Íslendinga að selja íslenskan makrílá Japansmarkað heldur en Evrópumarkað 

samkvæmt FOB aðferðinni. 

Rannsóknarspurningar:  

Hvert er hlutfall veiða Íslendinga á Atlanstshafsmakríl samanborið við veiðar, 

Norðmann, Breta og Íra? 

Hverjar eru kröfurnar á mörkuðum Japans og Evrópu varðandi Atlantshafsmakríl? 

Hvert er meðalverð Íslendinga á seldum heilfrystum makríl á Evrópu- og 

Japansmarkað árin 2011-2015? 

Er vænlegra fyrir Íslendinga að selja makrílafurðir sínar á markað í Japan fremur en 

Evrópu?  
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2 Gögn og aðferðir 

Við gerð fræðilega kaflans var notast við eftirfarandi bækur úr markaðsfræði, 

Marketing Management eftir Philip Kotler og Kevin Lane Keller (2006), Marketing 

Management eftir Philip Kotler o.fl. (2016), Sigur í Samkeppni eftir Boga Þór 

Siguroddsson (2005) og Marketing and the Bottom Line: The New Methods of 

Corporate Wealth eftir T. Amber (2003). Auk þess var notuð grein eftir Ögmund H. 

Knútsson, Ólaf Örn Klemenssonar og Helga Gestssonar (2008) við gerð virðiskeðju 

sjávarfangs og heimasíður Marine Stewardship Council og Icelandic Responsible 

Fisheries við skrif á umhverfis- og sjálfbærnivottunum. 

 Við öflun gagna um almenna líffræði um makríl var bókin Íslenskir fiskar eftir 

Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson (2013) notuð. Þegar skrifað var um útbreiðslu og 

stofna makríls var stuðst við rit eftir Svein Sveinbjörnsson (2008), Makríllin-hinn nýi 

Íslandsvinur og greinargerð eftir Steinar Inga Matthíasson o.fl. (2009), Vinnuhópur 

um makrílveiðar unnin fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Gögn um veiðar 

Íslendinga og Norðmanna á makríl voru fengnar af vefjum fiskistofum landanna og 

upplýsingar um veiðar Breta og Íra fengust úr skýrslum landanna um makrílveiðar. 

Við gerð kaflans aflaheimildir og samningar um veiðar á Atlantshafsmakríl voru tölur 

um aflaheimildir fengnar úr greinum af vefjum Undercurrent News og Fiskistofu 

Íslands. Þá var stuðst við grein eftir Ragnheiði Sveinþórsdóttur (2011), Veiðar, 

flokkun, vinnsla og markaðir fyrir makríl veiddan af uppsjávarskipum og 

Útvegsblaðið (2009).  

 Kaflanum markaðir og vöruskipti var skipt í fjóra hluta, Japan, 

Evrópusambandið, Noregur og Ísland. Í hlutanum um Japan var vitnað í greinar eftir 

Irina Popescu og Toshihiko Ogushi (2013), Fisheries In Japan og U. Rashid Sumaila 

o.fl. (2013), Global Fisheries Subsidies. Upplýsingar um vöruskipti Japana voru 

fengnar úr grein sem fjármálaráðuneyti Japans gaf út árið 2017. Stór hluti 

Evrópusambandskaflans var unnin upp úr árlegri skýrslu Evrópusambandsins um 

veiðar þeirra. Upplýsingar um vöruskipti Evrópusambandsins voru fengnar úr skýrslu 

um inn- og útflutningsverðmæti þeirra 28 þjóða sem að því koma. Almennt um 

markaði og inn- og útflutning Íslendinga og Norðmanna var sótt af vefjum  Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) og The Observatory of 

Economic Complexity (OEC). Útflutningstölur á makríl frá Noregi voru fengnar af 
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vefjum frá Norwegian Seafood Council (NSC) og Undercurrent news. Útflutnings-

tölur Íslands á makríl voru fengnar frá Hagstofu Íslands.  

 Þá eru tveir spurningalistar (viðauki I) lagðir fyrir Yohei Kitayama hjá 

Vinnslustöðinni og Friðleif Friðleifsson hjá Iceland Seafood. 

 Þessi aðferð við gagnaöflun valdi ég vegns þess ég taldi þetta vera 

áreiðanlegustu heimildir um efnið, skýrslur frá faghópum og gögn frá stjórnvöldum 

eins og frá Hagstofu Íslands og Fiskistofu Íslendinga og Norðmanna. Ég valdi að 

ræða við Yohei Kitayama hjá Vinnslustöðinni þar sem hann er sölumaður og hefur 

komið að uppsetningu á vinnsluaðferðum hjá Vinnslustöðinni sem einbeita sér að sölu 

makríls á Japansmarkað. Auk þess valdi ég að ræða við Friðleif Friðleifsson sölustjóra 

hjá Iceland Seafood vegna þekkingar hans á Japansmarkaði gagnvart makríl. 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um markaðsfræði og hvernig markaðsgreining 

fer fram. Einnig verður fjallað um markaðssetningu og virðiskeðju sjávarfangs. Og 

hversu mikilvægar vottanir vegna umhverfis og sjálfbærni eru í markaðstarfi á 

sjávarfangi. 

 

3.1 Markaðsfræði 

Markaðsfræði er skilgreind sem félagslegur ferill. Neytandinn hefur ákveðna þörf 

fyrir þjónustu eða vöru sem hann reynir að fullnægja. Fyrirtæki geta hagnast á þessu 

og fundið hvatningu til starfsemi. Ef markaðssetning fyrirtækja nær ekki til neytenda 

verða þau oft gjaldþrota á stuttum tíma og má því telja að góð markaðssetning sé 

grunnur að því að fyrirtækjum vegni vel og þau vaxi frá ári til árs (Kotler og Keller. 

2006). 

Markaðssetning hefur verið skilgreind sem listin að selja vöru. Peter Drucker 

skilgreindi að markmið markaðssetningar væri að söluþörfin yrði alltaf til staðar. En 

markmið markaðsstarfs er að gera sölustarfið óþarft. Stefnt er að því með 

markaðsstarfi að þekkja og skilja viskiptavini svo vel að varan eða þjónustan hæfi 

honum og þ.a.l. selji sig sjálf. Markaðssetning ætti að hafa þau áhrif á viðskiptavini að 

þeir séu tilbúnir að kaupa. Einungis þyrfti að gera vöruna eða þjónustuna aðgengilega 

(Ambler, 2003). 

 Markaðsumhverfi er síbreytilegt og fyrirtæki verða að þróast og rannsaka 

hvernig þau telja að best sé að bregðast við aðstæðum sem gætu skapast frá ári til árs. 

Fyrirtæki sem gera þetta ekki eru mun líklegri til að skila verri afkomu eða hætta 

starfsemi. Í bók Boga Þórs Siguroddssonar (2005) segir hann að oft séu aðeins 

skilgreind tvenns konar gerðir af fyrirtækjum, fyrirtæki sem deyja og fyrirtæki sem 

breytast. 

 Allar þær breytingar sem fylgja alþjóðavæðingu hafa aukið samkeppni á milli 

fyrirtækja og er mun erfiðara en áður að búa til trygga viðskiptavini og fá nýja inn. 

Þörf fyrirtækja fyrir skipulagða markaðssetningu og markaðsgreiningu hefur aukist til 

muna (Kotler, Keller, Brady, Goodmann og Hansen, 2016). 
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3.2 Markaðsgreining 

Neytendur sem hafa getu og vilja til að kaupa þjónustu eða vöru sem fullnægir 

þörfum þeirra skapa markað. Neytendur sem kaupa sömu vöru geta leitast eftir 

mismunandi ávinningi með kaupunum (Mullins, Orville og  Walker. 2008). Þarfir 

einstaklinga eru ólíkar, á meðan einn hugar mest að verði eða útliti leggja aðrir meiri 

áherslu til að mynda á gæði, útlit, umhverfisvernd og uppruna vörunnar. 

 Þegar unnið er að skipulagðri markaðssetningu er reynt að svara eftirfarandi 

fjórum spurningum samkvæmt Mullins, Walker og Orville til að finna þann markhóp 

sem  á að einbeita sér að: 

1. Hvaða neytendur eru ekki ánægðir með samkeppnisvörur á markaði sem eru í boði? 

2. Hvernig eru forsendur vals og ákjósanlegur ávinningur á meðal viðskiptavina og 

hvernig mætti greina það með tilliti til lýðfræðilegra breyta eins og aldurs, lífstíls, 

kyns, kaupgetu og landfræðilegrar búsetu.  

3. Hvaða markaðshluta er best að höfða til og hvaða vöruframboð og markaðssetning  

virkar best á viðskiptavini innan þess markaðar. 

4. Hvernig væri best að staðsetja vöruna svo hún aðgreinist sem skýrast frá vörum 

samkeppnisaðila og gefa henni samkeppnisforskot (Mullins J. W., Orville, C. og  

Walker Jr., 2008). 

 Ef svör við þessum spurningum liggja fyrir er auðvelt að greina markaðinn og  

taka ákvörðun um hvort framleiða eigi vöruna (Mullins, Orville og  Walker. 2008).   

 

3.3 Markaðssetning sjávarfangs 

Sjávarútvegurinn hefur gengið í gegnum mikla tæknivæðingu á seinustu áratugum og 

er samkeppnisstaða fyrirtækja í sjávarútvegi sterk varðandi virðiskeðju fiskveiða og 

vinnslu. En þó vegna aukinnar samkeppni, framboðs og neikvæðs þrýstings á verð á 

heimsvísu yrði það mikill styrkur ef íslenskur sjávarútvegur byggi yfir meiri sérstöðu 

í hugum neytenda. Innan sjávarútvegsins mætti gera margfalt betur í markaðsmálum 

erlendis en nú er gert. Íslandsstofa setti á fót verkefni til eins árs, að verðmæti 50 

milljóna króna á meðan Norðmenn eða NSC leggur rúmlega 8 milljarða ísl. króna til 

markaðssetningar á norsku sjávarfangi árlega. Íslendingar geta tekið sér Norðmenn til 

fyrirmyndar þar sem þeir hafa náð árangri með markaðsstarfi sínu á laxi og fleiri 

tegundum (Bjarki Vigfússon og Haukur Már Gestsson, 2013). Markaðssetning 
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Norðmanna á laxi gengur út á að hann sé hægt að borða á hvaða tíma sólarhringsins 

sem er á meðan markaðssetning Íslendinga á þorski hefur lítið breyst. 

 

3.3.1 Virðiskeðja sjávarfangs 

Virðiskeðja er hugtak sem notað hefur verið frá 1961. Eftir að Michael Porter fjallaði 

um það í bók sinni, Competitve Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, árið 1985, hefur notkun þess orðið almennari (Kotler o.fl., 2016). 

Virðiskeðjan er ferli aðgerða sem reynir að koma vöru eða þjónustu af stigi sköpunar, 

í dreifingu til neytenda og eyðingu eftir notkun (Kotler o.fl., 2016). 

 Þeir Ögmundur Knútsson, Ólafur Klemensson og Helgi Gestsson (2008) settu 

fram virðiskeðju fyrir íslenskan þorsk sem má heimfæra á íslenskan makríl. En henni 

er skipt upp eftir því hvaða leið fiskurinn fer eftir að honum er landað. Og er ein leið 

sýnd á mynd 1 til að sýna dæmi um virðiskeðju sem tengist efni þessarar ritgerðar.  

 

Mynd 1: Virðiskeðja þorsks/makríls (Ögmundur Knútsson, Ólafur Klemensson og Helgi Gestsson, 
2008). 

Á mynd 1 má sjá mjög einfalda virðiskeðju fyrir þorsk/makríl. Upptök virðis-

keðjunnar í sjávarútvegi á makríl eru veiðarnar, hráefni er síðan unnið og til 

útflutnings til fyrirtækja í sama landi eða út úr landi og varan er unnin þar á 

neytendamarkað. Varan fer í verslun og neytandi kaupir vöruna. Sjávarútvegsfyrirtæki 

sem veiða makríl eru einungis að vinna hráefnið til hráefnislanda, eru sem sagt ekki 

að vinna vöruna til neytendamarkaða. Óunnin vara selst sem hráefni en eftir að hún 

hefur verið (full) unnin selst hún sem (neytenda)vara.  
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3.3.2 Umhverfis- og sjálfbærnivottanir 

 

Mynd 2: MSC merkið (Marine Stewardship Council, e.d.) 

Marine Stewardship Council eða MSC eru alþjóðleg samtök sem voru stofnuð til að 

takast á við vandamál af ósjálfbærum veiðum og tryggja að afurðir komi frá veiðum 

sem stundaðar eru á sjálfbæran hátt. Merki samtakanna og vottun þess er ætlað að 

stuðla að skynsamlegri nýtingu fiskistofna. Þau vilja breyta markaðnum á 

sjávarafurðum með því að viðurkenna og umbuna sjálfbærar veiðar og hafa áhrif á 

ákvörðun fólks sem kaupir fisk. Samtökin vinna með sjávarútvegsfyrirtækjum um 

allan heim (Marine Stewardship Council, e.d.). Til að fá MSC vottun, sem gerð er af 

þriðja aðila með samþykki MSC og er tekið tillit til þátta eins og ástands stofns sem 

veitt er úr, töpuð veiðarfæri, svokallaðar draugaveiðar, mengunar, meðafla, hvort veitt 

sé umfram kvóta o.fl. (Thrane, Ziegler og Sonesson, 2009). Makrílveiðar eru ekki 

sjálfbærar vegna umframveiði á hverju ári. Því ekki hafa náðst samningar á milli 

Íslendinga og Evrópusambandsins, Norðmanna, Rússa og Færeyinga  vegna 

úthlutunar á makrílkvóta. 

 

Mynd 3: IRF merkið (Iceland Responsible Fisheries, e.d.) 

Iceland Responsible Fisheries eða ábyrgar fiskveiðar er vottun sem  hefur það að 

markmiði að stuðla að alþjóðlegum og viðurkenndum grundvallaratriðum í 

fiskveiðistjórnun. Til að staðfesta að íslensk skip stundi ábyrgar fiskveiðar innan 

íslenskrar lögsögu og úr deilistofnum. Einnig að stuðla að samfélagslegri vitund og 

samkomulagi um mikilvægi ábyrgrar fiskveiðistjórnunar. Vitund almennings hefur 
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aukist á umhverfismálum á seinustu árum og krafa orðin meiri á að fiskveiðum sé 

stjórnað með ábyrgum hætti. Neytendur og kaupendur sjávarafurða leggja mikla 

áherslu á sjálfbæra nýtingu. Ábyrg fiskveiðivottun gefur íslenskum fyrirtækjum í 

sjávarútvegi tækifæri á að nota sem markaðstæki og staðfesta frumkvæði sitt í að 

mæta kröfum markaðarins með því að leggja áherslu á hagsmuni framtíðarkynslóða. 

Til þess að íslenska merkið (IRF) og sjávarútvegur geti áunnið sér traust og virðingu 

er unnið markvisst í innra starfi geirans og kynningarátak á vottuninni. Þetta er gert 

svo hægt sé að treysta stöðu íslensks sjávarútvegs á samkeppnismörkuðum (Iceland 

Responsible Fisheries, e.d.a).   

 Öll íslensk sjávarútvegsfyrirtæki þurfa að sækja um heimild til að nota 

vottunina ef þeirra áætlun er að nota þetta sem markaðstæki við sölu- og 

markaðssetningu afurða úr stofni sem er vottaður. Fyrirtækin þurfa að gangast undir 

úttekt á rekjanleika afurðanna og vottun þeirra. Til þess að fá vottun um rekjanleika 

þarf umsækjandi að sýna fram á að hann standist kröfurnar í óháðri úttekt sem er 

framkvæmd af viðurkenndum vottunaraðila. Ef umsækjandi hefur staðist úttekt getur 

hann sótt um heimild til að nota vottun og auðkennismerkið sem markaðstæki. 

Fyrirtæki sem ekki hafa gilda vottun á rekjanleika geta ekki sótt um þessa heimild 

(Iceland Responsible Fisheries, e.d.b).  

 The code of conduct er ekki umhverfis- eða sjálfbærnivottun eins og tvær 

fyrrnefndu heldur viðmunarreglur sem voru gefnar út árið 1995 af Matvæla- og 

Landbúnaðarstofnun Sameinuðu Þjóðanna eða FAO. Meginmarkið þeirra er að stuðla 

að því að veiðar fiskveiðiþjóða séu stundaðar á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Auðlindin 

eigi að vera nýtt til hámarks sjálfbærni í  afla eða MSY, en þá er tekið eins mikið af 

aflanum sem telst til sjálfbærra veiða svo hægt sé að halda atvinnustigi í kringum 

veiðar og tryggja áframhaldandi framboð af fæðu úr auðlindinni (FAO, 1995).  
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4 Makríll 

Í þessum kafla verður fjallað um almenna líffræði Atlantshafsmakríls (Scomber 

scombrus). Þá verður fjallað um veiðar Íslands, Noregs, Bretlands og Írlands á 

Atlantshafsmakríl. Einnig verður sagt frá skiptingu aflaheimilda milli, Íslands, 

Færeyja, Evrópusambandsins og Noregs á árunum 2013-2016 og samningar þar á 

milli. 

 

4.1 Almenn líffræði 

Makríll er uppsjávarfiskur. Hann er straumlínulaga og því ágætur sundfiskur og 

hraðsyntur. Hann er göngufiskur sem heldur sig í stórum torfum. Á veturna heldur 

hann sig djúpt, langt út á hafi en færir sig nær landi þegar vorar og safnast saman í 

torfur. Hann þrífst vel í meðalköldum sjó (11 - 14°C). Hann er gildastur um miðjuna 

en mjókkar til beggja enda. Litur hans getur verið breytilegur en er oftast grænblár á 

baki með 30-35 dökkum skárákum eftir bakinu. Hliðar eru silfurlitaðar með gull eða 

purpuralituðu ívafi. Kviður er hvítur og perlugljáandi. Hann hefur engan sundmaga og 

getur þess vegna ferðast hratt á milli dýptarsviða en þarf alltaf að vera á hreyfingu því 

annars sekkur hann. Hann getur verið á 1000 m dýpi og við yfirborð sjávar (Gunnar 

Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013; Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2013). 

 

Mynd 4: Makríll (Scomber scombrus) (Vistey, e.d.) 

Makríll getur orðið allt að 60 sm langur en algeng stærð er um 34-46 sm eins og sést á 

mynd  4. Hann verður kynþroska þegar hann hefur náð  u.þ.b. 30 sm að lengd (Lund. 

e.d.a). Stærsti makríll sem vitað er um að veiðst hafi við Íslandsstrendur mældist 57 

sm. Fæða hans fer eftir aldri fisksins. Fullorðnir fiskar sem hafa náð góðri stærð éta 
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rauðátu, ljósátu, krabbalirfur, pílorma og ýmsa fiska eins og síld, sandsíli, brisling og 

sardínu. Ungfiskar éta svifkrabbadýr, egg og seiði þeirra. Afræningjar hans eru 

hámeri, háfur, túnfiskur, höfrungur og mannfólkið (Gunnar Jónsson og Jónbjörn 

Pálsson, 2013; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). 

 Mikill gæðamunur getur verið á makríl sem veiddur er í íslenskri og norskri 

lögsögu. Á vorin og snemma á sumrin, maí-júlí er makríllinn horaður, fituinnhald er 

5-15%. Makríll sem veiddur er seint á sumrin og haustin er mjög feitur, 25-27% 

fituinnihald er mun betri. Því seinna á árinu sem hann er veiddur því betra. 

Íslendingar veiða mikið af sínum makríl í júní-september á meðan Norðmenn veiða 

hann í september-nóvember og því er makríll Norðmanna betri en Íslendinga. Farið er 

nánar í þetta hér síðar (Bård Amundsen, 2014). 

 

4.1.1. Útbreiðsla og stofnar 

 

Mynd 5: Útbreiðsla Atlantshafsmakríls (Scomber scombrus) í heimshöfunum (Collette og Nauen, 

1983) 

Á mynd 5 má sjá að heimsútbreiðsla Atlantshafsmakríls er þó nokkur í N-Atlantshafi, 

Balkanssjó, Miðjarðar-, Svarta- og í V-Atlantshafi. Hann finnst í NV-Atlantshafi, frá 

Labrador suður til N-Karólínu. Einnig finnst makríll við strendur NV-Afríku alveg 

norður til Íslands og N-Noregs. Þá má finna hann í V-Eystrasaltinu (Collette og 

Nauen, 1983). 

 Hlýnun sjávar hefur gert það að verkum að göngumynstur Atlantshafsmakríls 

hefur breyst eftir hrygningu. En frá árinu 2005 og eftir það hefur hann gengið mun 

norðar og vestar heldur en áður og þannig kom hann inn í lögsögu Íslands (Sveinn 

Sveinbjörnsson, 2008).  

http://sciencenordic.com/content/b%C3%A5rd-amundsen
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Mynd 6: Vetursetu- og helstu hrygningastöðvar þriggja makrílstofna í NA - Atlantshafi (Steinar Ingi 
Matthíason, Friðrik J. Arngrímsson, Sigurjón Arason, Sveinn Sveinbjörnsson og Þórhallur Ottesen, 

2009) 

Makríll í NA-Atlantshafi skiptist í þrjá stofna en þeir skarast mikið á ýmsum 

aldursskeiðum. Á mynd 6 má sjá vetursetustöðvar stofnanna til vinstri en rauðlitaða 

svæðið er Vestur- og Noðursjávarstofninn og grænlitaða er Suðurstofninn. Til hægri 

má sjá helstu hrygningastöðvar stofnanna þriggja, blátt er Norðursjávarstofninn, rautt 

er Vesturstofn og grænt er Suðurstofn. Vesturstofninn hrygnir á tímabilinu mars - júni 

á stóru svæði vestur af Skotlandi að Biskajaflóa. Hann byrjar að hrygna syðst og 

endar nyrst. Þegar hann hefur lokið við hrygningu hefst leit hans að fæðu í Norðursjó 

og Noregshafi og á seinustu árum hefur hann gengið inn á grunnslóð við Ísland á 

sumrin. Þegar nær dregur hausti fer hann til baka á vetursetustöðvar sem eru í 

köntunum norður af Skotlandi, austur í Norsku rennu og norðanverðum Norðursjó. 

Vesturstofninn er talin vera lang stærsta einingin eða 75-80% af heildarstofnstærð. 

Norðursjávarstofninn hrygnir í maí - júlí að mestu í miðjum Norðursjó en lítið við 

sunnanverðan Noreg og í Skagerak. Þegar hrygningu er lokið fer kynþroska 

makríllinn í fæðuleit á sama svæði og Vesturstofninn. Og gerist það sama með 

Norðursjávarstofninn og Vesturstofninn að þegar haustar leitar hann til baka og hefur 

vetursetu í Norðursjó. Norðursjávarstofninn er sagður vera aðeins 3-4% af 

heildarstærð stofnanna. Suðurstofninn hrygnir í janúar - apríl við norður- og 

vesturströnd Íberíuskaga og í austanverðum Biskajaflóa. Við fæðuleit leitar stofninn 

norður og blandast Vestur- og Norðursjávarstofnum í Norðursjó, Noregshafi og við 

Íslandsstrendur. Vetursetustöðvar stofnsins eru suður og suðvestur af Írlandi og 

norður af Íberíuskaga. Suðurstofninn samkvæmt hrognatalningum er talinn vera 16-
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20% af heildarstofnstærð makríls (Steinar Ingi Matthíasson, Friðrik J. Arngrímsson, 

Sigurjón Arason, Sveinn Sveinbjörnsson og Þórhallur Ottesen, 2009).  

 

4.2 Veiðar og aflaheimildir á Atlantshafsmakríl 
 

Tafla 1: Þjóðir sem veiða Atlantshafsmakríl N-Atlantshafi 

Þjóðir Veiðar (tonn) árið 2015 

Ísland 168.226 

Noregur 241.988 

England/Norður Írland 4.200 
Skotland 90.600 

Írland 88.744 

Danmörk 42.588 

Færeyjar 109.525 

Grænland ? 
 

Í töflu 1 má sjá þjóðir sem veiddu Atlantshafsmakríll í N-Atlantshafi á árinu 2015. 

Hlutdeild Norðmanna var stærstur eða tæplega 242 þúsund tonn. Íslendingar koma 

næst á eftir Norðmönnum með rúmlega 168 þúsund tonn. England/Norður Írland er sú 

þjóð sem veiðir minnst af makríl eða 4.200 tonn. Því miður fundust ekki áreiðanleg 

gögn um veiðar Grænlands á makríl. 

 

4.2.1 Veiðar Íslendinga 

Fiskveiðiárið 2004/2005 var makrílafli fyrst skráður í íslenskri lögsögu og hefur 

aukist á hverju ári síðan. Það var þó ekki fyrr en fiskveiðiárið 2006-2007 að íslenskar 

útgerðir byrjuðu markvisst að veiða makríl til bræðslu og manneldis. Fiskveiðiárið 

2008-2009 voru veiðar takmarkaðar og heimilað að veiða 100.000 tonn af makríl með 

norsk-íslensku síldinni í íslenskri lögsögu (Ragnheiður Sveinþórsdóttir, 2011).  

Á árunum 2005-2009 fór meirihluti aflans til bræðslu á hverju ári. Með 

bættum kælikerfum í skipum og aukinni þekkingu á hráefni og vinnsluferlum jókst 

hlutfall þess afla sem fór til manneldis og náði hámarki fiskveiðiárið 2013-2014, eða 

85-90% en árið 2014-2015 fór hann niður í 72% (Hagstofa, 2017a).  
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Mynd 7: Afli íslenskra skipa (Fiskistofa, 2017) 

Aflatölur Íslendinga á árunum 2005-2016 má sjá á mynd 7. Afli Íslendinga eru bláar 

súlur og rauðu eru úthlutun aflaheimilda. Afli var lítill árin 2005 og 2006 en fer 

stigvaxandi og nær hámarki árið 2014 en þá eru veidd 171 þúsund tonn. Fjórum 

sinnum hafa skipin veitt umfram úthlutun aflaheimilda en það voru árin, 2012, 2013, 

2014 og 2016. Heildarafli Íslendinga á árunum 2005-2016 var 1.366.400 tonn. 

Aukning á afla má rekja til hlýnunar sjávar við suður- og austurströnd landsins á 

sumrin, maí-ágúst. Á þessum tíma er nóg æti fyrir Atlantshafsmakrílinn, dýrasvif og 

smærri fiskar. Við suður- og austurströnd landsins hefur hitastig verið 9 - 13°C sem er 

mjög líkt kjörhitastigi Atlantshafsmakríl, og því hefur hann komið í auknum mæli upp 

að Íslandsströndum á seinustu árum (Fiskistofa, 2017). 

 

4.2.2 Veiðar Norðmanna 

Norðmenn veiða makríl frá apríl-nóvember, en aðal vertíðin er frá september-

nóvember. Þá syndir hann frá fóðurstöðvum sínum í Noregshafi og aftur til 

hrygningastöðva. Veiði í október-nóvember skilar besta hráefninu en þá er 

fituinnihaldið mest og fitan sem fiskurinn hefur safnað með áti sínu blandast í 

vöðvann í stað þess að vera fyrir utan vöðvann. Það skilar sér í góðu bragði og miklu 

af EPA, DHA og öðrum ómega-3 fitusýrum í holdi. Hann hrygnir í Norðursjó og 

Skagerak frá maí-júlí. Fæðustöðvar hans eru í Noregssjó, við Skotland, Færeyjar og 
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Ísland. Aflaúthlutun til Norðmanna er ákveðin í samráði við Evrópusambandið 

(Norwegian seafood council, e.d.). 

 

Mynd 8: Afli norskra skipa (Fiskeridir, 2016) 

Á mynd 8 má sjá makrílafla Norðmanna á árunum 2005-2015 eða frá því Íslendingar 

skráðu fyrst makrílafla í íslenskri lögsögu. Myndin sýnir landanir norskra skipa í 

Noregi. Á árunum 2005-2009 var veiðin 119-121 þúsund tonn. Á milli áranna 2009 

og 2010 jókst aflinn um rúmlega 112 þúsund tonn. Næstu þrjú ár drógst aflinn saman 

með hverju árinu og var orðinn 164 þúsund tonn árið 2013. Árið 2014 verður 

sambærileg aukning og árið 2010 og aflinn orðinn 277 þúsund tonn. Árið 2015 er 

aflinn 241 þúsund tonn og því lækkun frá fyrra ári. Heildarafli Norðmanna á árunum 

2005-2015 var 1.918.785 tonn (Fiskeridir, 2016). 

 

4.2.3 Veiðar Breta 

Bretland samanstendur af Englandi, Skotlandi, Wales og Noður-Írlandi. Tvær 

fyrstnefndu þjóðirnar hafa stærri hlutdeild í sjávarútvegi heldur en tvær síðastnefndu. 

Skotar eru stærstir í makrílveiðum af þjóðunum og Walesverjar veiða ekki makríl. 

Skotar hafa verið með yfir 90% aflans á árunum 2005-2015. Árið 2015 var heildarafli 

Skota 90.600 tonn og heildarafli Englendinga og Norður-Íra var 4.200 tonn (Marine 

Management Organisation, 2015a). Veiðar Breta fara fram í september - janúar. 
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Vesturstofninn sem veiddur er af Bretum hrygnir vestur af Írlandi og nálægt 

Bretlandseyjum frá mars-júlí (Norwegian seafood council, e.d.). 

 

Mynd 9: Afli breskra skipa (Marine Management Organisation, 2008; 2013; 2016) 

Á mynd 9 sést afli breskra skipa á árunum 2005-2015. Árið 2005 var aflinn rúmlega 

155 þúsund tonn og var það aflahæsta árið. Árið eftir minnkar aflinn um rúm 52 

þúsund tonn en eykst árið 2007 um tæp 31 þúsund tonn. Næstu sex árin, 2008-2013, 

var aflinn u.þ.b. 68 - 100 þúsund tonn. Árið 2014 var 48 þúsund tonna aukning og 

árið 2015 fer aflinn minnkandi og var hann tæp 95 þúsund tonn. Heildarafli Breta á 

árunum 2005-2015 var 1.144.300 tonn (Marine and Fisheries Agency, 2008; Marine 

Management Organisation, 2013; Marine Management Organisation, 2016). 

 

4.2.4 Veiðar Íra 

Makríll er algengur fiskur við strendur Írlands á sumarmánuðum en þá kemur hann í 

miklu magni í torfum til að leita sér að fæðu (Jones, 2011). Árið 2015 höfðu 52 skip 

heimild til að veiða makríl í kringum Írland og á nærliggjandi hafsvæðum. Veiðar 

geta verið frá maí - september, en mest er veitt í júlí, ágúst og september þegar 

makríllinn er orðinn feitari. Í gegnum árin hefur írski flotinn veitt mest af afla sínum í 

kringum Írland en árin 2014 og 2015 bættist við heildaraflann úr Norðursjó, 

Skagerrak og Kategat (International Council for the Exploration of the Sea, 2016).  

1
5

5
,2

0
0

1
0

3
,0

0
0

1
3

3
,8

0
0

9
0

,7
0

0

1
0

0
,3

0
0

9
9

,9
0

0

9
4

,4
0

0

6
7

,8
0

0

7
8

,2
0

0

1
2

6
,2

0
0

9
4

,8
0

0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T
o

n
n

Ár

Afli breskra skipa



 

 16 

 

Mynd 10: Afli írskra skipa (International Council for the Exploration of the Sea, 2013; 2016) 

Mynd 10 sýnir afla írskra skipa á árunum 2005-2015. Árin 2005-2008 var veiðin 40-

50 þúsund tonn. Næstu fimm árin, 2009-2013 varð lítil aukning eða um 10-15 þúsund 

tonn og var aflinn um 56-63 þúsund tonn. Árið 2014 jukust aflaheimildir og veiddu 

írsk skip 103 þúsund tonn af makríl og var það aukning um rúmlega 46 þúsund tonn 

frá árinu áður. Frá árunum 2014-2015 minnkaði aflinn um 14 þúsund tonn. Mynd 10 

sýnir að jafnvægi var á veiðunum frá árunum 2005-2013 og uppsveiflan árið 2014 

kom mörgum á óvart. Heildarafli á árunum 2005-2015 var 672.498 tonn (International 

Council for the Exploration of the Sea, 2013; International Council for the 

Exploration of the Sea, 2016). 

 

4.2.5 Aflaheimildir og samningar um veiðar á Atlantshafsmakríl 

Mikil aukning varð á veiðum á Atlantshafsmakríl milli áranna 2007 - 2008 (36 og 112 

þúsund tonn). Árið 2009 var ákveðið að takmarka veiðarnar með því að gefa út í 

fyrsta skiptið aflaheimildir fyrir makríl á Íslandsmiðum, heildarkvótinn var 112.000 

tonn. Fyrsta árið voru veiðar stundaðar á þann veg að íslenski flotinn veiddi sem mest 

á sem skemmstum tíma eða svokallaðar ólympískar veiðar. Gallinn við þetta kerfi 

getur verið að menn reyna að veiða eins mikið og þeir geta í hverri veiðiferð og getur 

það bitnað á gæðum hráefnisins. Mikilvægt er að makríllinn sé geymdur við rétt 
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veiðarnar. Fyrirkomulagi veiðanna var breytt árið 2010 og kvóta var úthlutað til skipa 

og farið eftir veiðireynslu þeirra. Þetta gerir það að verkum að veitt er  minna í hverri 

veiðiferð, aflinn meðhöndlaður betur og hugsað er um að hámarka verðmæti hans 

(Ragnheiður Sveinþórsdóttir, 2011; Útvegsblaðið, 2009).  

 Áður en Íslendingar úthlutuðu sér kvóta árið 2009 voru aflaheimildir á 

Atlantshafsmakríl í N-Atlantshafi einungis ákveðnar af sameiginlegu ráði Noregs, 

Evrópusambandsins og NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commision). Útlhutun 

þeirra aflaheimilda valt allt á vísindalegum rannsóknum sem gerðar voru af 

Alþjóðahafrannsóknarstofnuninni (eftirleiðis nefnt ICES). Færeyingar sögðu sig frá 

samningum við aðrar veiðþjóðir og úthlutuðu sér aflaheimild til makrílveiða árið 

2010. Miklar deilur Íslendinga og Færeyinga við Evrópusambandið og Norðmenn 

hafa valdið umframveiðum stofnsins. Evrópusambandið og Noregur vildu ekki draga 

úr sínum veiðum og hafa úthlutað sér í kringum 90% af ráðlögðum aflaheimildum á 

árunum 2009-2013. Þá voru aðeins 10% eftir handa öðrum löndum eins og Íslandi og 

Færeyjum. Ísland vill 16-17% af heildarkvóta af ráðgjöf ICES. Íslendingar og 

Færeyingar tóku ekki mark á þessu og úthlutuðu sér aflaheimildum og því var veitt 

umfram ráðgjöf þessi ár, 2009-2013. Íslendingar hafa reynt að semja um aflaheimildir 

við Evrópusambandið og um haustið 2013 vitrtust deiluaðilar vera að komast að 

samkomulagi um að Ísland fengi um 11,9% af ráðlögðum aflaheimildum ICES. 

Viðræður stóðu lengi yfir og voru nokkrar þjóðir ekki tilbúnar að samþykkja þennan 

hlut Íslands eða fylgja ráðlögðum aflaheimildum ICES og ekkert varð af 

samningnum. Eru því umframveiðar enn í gangi en stofninn virðist þola það. Í mars 

2014 komust Evrópusambandið, Noregur og Færeyjar, sem höfðu hunsað samningana 

árið 2010 um veiðar á makríl, að samkomulagi, voru Íslendingar ekki aðilar að því 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Ráðlagðar aflaheimildir hafa verið 

auknar frá árinu 2013 og nýlega gáfu Noregur, Færeyjar og Evrópusambandið út að 

ráðlagðar aflaheimildir fyrir árið 2017 yrðu 1.020.996 tonn og úthlutuðu sér alls, 

84,4% og voru því 15,6% fyrir hinar veiðiþjóðirnar. Evrópusambandið fékk í sinn 

hlut, 503.245 tonn (49,29%). Norðmenn fengu 229.821 tonn (22,51%) og Færeyingar 

128.655 tonn (12,60%) af ráðlögðum aflaheimildum (Undercurrent News, 2016).  
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Tafla 2: Ráðlagðar aflaheimildir  árin 2013-2016 (Fiskistofa, 2017; Undercurrent News 2015 og 
2016) 

Ráðlögð aflaheimild í tonnum árin 2013-2016 

Land/ár 2013 2014 2015 2016 

Evrópusambandið 336.285 611.000 519.512 441.586 

Noregur 153.597 279.140 237.000 201.663 

Færeyjar 159.000 156.240 132.814 112.892 

Ísland 120.004 161.008 172.979 172.979 

 

Í töflu 2 má sjá ráðlagðar aflaheimildir Evrópusambandsins, Noregs, Íslands og 

Færeyja árin 2013-2016. Eins og fram kemur hafði Evrópusambandið stærstan hlut, 

en þar voru 14 lönd af 20 sem fengu úthlutaðan makríkvóta. Noregur var með næst 

mesta aflann nema árið 2013 þegar Færeyjar úthlutðu sér makrílkvóta. Næsta ár 

gengu Færeyingar aftur inní samninga og fengu minni kvóta en Norðmenn. Ísland er 

eina þjóðin af þessum fjórum sem úthlutar sér makrílkvóta. Ísland hefur öll árin nema 

2013 fengið meiri kvóta en Færeyingar, því mætti segja að Færeyjar hafi tapað 

gríðarlega miklu af makrílkvóta sínum eftir að þeir samþykktu samningana. Á meðan 

ekki nást samningar er veitt umfram ráðlagðan afla. 

 Ef af samningum yrði í framtíðinni myndi það hafa sína kosti og galla fyrir 

Ísland. Einn af kostunum er sá að Íslendingar gætu ef til vill veitt makríl á sama 

árstíma og Norðmenn en þá er hann verðmætari. Veiðarnar myndu þá fara fram í 

september-október. Einn af ókostunum er sá að þó aflinn yrði verðmætari myndu 

Íslendingar fá að veiða mun minna en þeir gera nú. Erfitt er að segja til um hvort að 

samningar yrðu hagkvæmir fyrir Íslendinga þar sem göngumynstur makríls getur 

breyst í framtíðinni. Ef hlýnun sjávar heldur áfram gæti hann hugsanlega farið lengra 

norður í haf eða þá að sjórinn í kringum Ísland gæti kólnað vegna gróðurhúsaáhrifa 

sem geta valdið breytingu strauma, Golfstraumurinn gæti breytt göngumynstri sínu og 

myndi ekki blandast við Norður-sjó í kringum Ísland og það þýddi að öllum líkindum 

kólnun sjávar. 

 

4.2.6 Íslenskur og norskur makríll 

Japanir eru mjög hrifnir af makrílnum sem veiddur er við strendur Noregs í 

september-nóvember. Einnig telja þeir makrílinn sem veiddan er við strendur Íslands 

og Færeyja ágætan en þetta er haft eftir Kjetil Peder Sperre, framkvæmdarstjóra 

Brødrene Sperre í Ellingsøya í Noregi. Arne Duinker er rannsakandi við 
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Alþjóðastofnun í næringargildum og rannsóknum á sjávarfangi í Bergen. Teymi hans 

rannsakaði af hverju Japanir vilja frekar makríl frá Noregi og Íslandi heldur en þann 

sem Japanir veiða. Makríl var safnað saman á tímabilinu maí-nóvember og 

fituinnihald hans rannsakað. Á vorin var makríllinn mjög horaður, um 5-10% 

fituinnihald, en þegar leið á vertíðina varð hann feitari og feitastur í ágúst, um 25-

27%. Þegar áta er mikil í kringum Ísland og Færeyjar fitnar makríllinn hratt og fitan 

safnast saman fyrir utan vöðvann. Í september-nóvember þegar makríllin gengur inní 

norska lögsögu étur hann lítið og fitan fer undan hreistrinu og inn í vöðvann. Þetta 

gefur fiskinum mun betra bragð og hann verður mýkri. Rannsakendur komust að því 

að Japanir kjósa frekar að borða makríl frá Noregi og Íslandi vegna meiri gæða og 

fituinnihalds. Þó er fiskurinn frá Noregi umtalsvert betri en makríll frá Íslandi (Bård 

Amundsen, 2014).  

 Friðleifur Friðleifsson (munnleg heimild, 7. apríl 2017)  hjá Iceland Seafood 

segir að makríllinn í norskri lögsögu sé betur á sig kominn holdafarslega heldur en sá 

í íslenkri lögsögu, mun þéttari og með hærra fituinnihald. Frystiaðferð Norðmanna er 

betri en Íslendinga, en í stað pressufrystingar er hann blásturfrystur. Áta í makríl í 

norskri og íslenskri lögsögu er mjög ólík, mjög mikið af átu er í þeirri íslensku en 

nánast engin í norskri lögsögu. 
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5 Markaðir og vöruskipti, Íslands, Noregs, 
Japans og Evrópusambandsins 
 

Í þessum kafla verður fjallað um inn- og útflutning Japans, Noregs, Íslands og 

Evrópusambandsins. Þá verður einnig farið almennt yfir stöðu landanna í veiðum og 

hvernig fiskveiðistjórnun er í löndunum. Hvaða gæðakröfur eru gerðar til 

Atlantshafsmakríls á Evrópu- og Japansmarkaði. Hversu mikið Noregur og Ísland 

fluttu út af makríl til Japans og hvaða verð fékkst fyrir afurðina. Í þessum kafla eru 

allar tölur í evrum nema í undirköflunum, 5.4.1 og 5.4.2 en þar er eingöngu verið að 

tala um íslenskan makríl og er því notast við íslenska krónu. 

 

5.1.Japan 

Í Japan búa alls 128 milljónir og fiskmarkaðir þar því mjög stórir. Japan er eitt af 

stærstu löndum í alþjóða fiskveiðum, bæði í út- og innflutningi á fiskafurðum. Japan 

er umkringt góðum,  afkastamiklum og fjölbreyttum miðum. Næringaríki og kaldi 

Oyashio - straumurinn sem er á leið suður blandast við hlýja Kuroshio - strauminn við 

austurströnd Japans og skapar mikla framleiðni í vistkerfinu. Þar eru hentug búsvæði 

fyrir botnfiska vegna þess hversu landgrunnið er breitt meðfram ströndum Hokkaido, 

Tohoku og San'in og þar sem dýpi er allt að 200 m. Einnig eru grynnri búsvæði við 

Yamato- og Musashihjalla hentug fyrir botnfisk. Í Austur-Kína sjó og í mörgum 

flóum við Japan eru hagstæð skilyrði fyrir góð fiskimið vegna mikils magn af 

næringarefnum. Fiskur er með mikilvægustu fæðutegundum Japana og hafa þeir 

þróað með sér fjölbreytta matarmenningu gagnvart fiski. Árið 2005 neytti að 

meðaltali hver einstaklingur, í Japan, 34,6 kg af fiski. (Popescu og Ogushi, 2013).  

 Vegna þess hve fjölbreytt auðlind sjávarútvegur er í Japan eru þeir með flókið 

fiskveiðistjórnunarkerfi. Fiskistofnun Japans er aðili að landbúnaðarráðuneytinu sem 

hefur umsjón með skógrækt og fiskveiðum (MAFF). Ásamt því að strandveiðum er 

stýrt af héraðsyfirvöldum og samtökum sveitarfélaga fiskimanna (FCA). 

Fiskveiðikerfið er byggt á veiðiheimildum. Í strandveiðum og á fjarlægum 

hafsvæðum er beitt fiskveiðistjórnunarkerfum sem á við. Því deila 

landbúnaðarráðuneytið og héraðsstjórnir sameiginlegri ábyrgð á fiskveiðum í Japan 

og fer það eftir því hvaða veiðar eru stundaðar hvor beri minni eða meiri ábyrgð. Til 

að styrkja þessa stjórnun er notast við total allowable effort (TAE) kerfi og þá nota 
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Japanar einnig total allowable catch (TAC) og allowable biological catch (ABC) 

(Popescu og Ogushi, 2013). Niðurgreiðslur í sjávarútvegi eru mestar í Japan af tíu 

þróuðustu ríkjum heims eða 19,7%. Kína kemur þar á eftir með 19,6% og síðan 

Bandaríkin. Ef litið er á heimsálfurnar er Asía langstærst með 43% á meðan Evrópa er 

með 25% og Norður-Ameríka með 16% (Sumaila, Lam, Manach, Swartz og Pauly, 

2013). 

 Heildarframleiðsla Japana á sjávarafurðum hefur farið minnkandi seinasta 

áratuginn. Framleiðsla fór niður í 5,32 milljónir tonna og verðmæti þess var 1,47 

trilljónir jena árið 2010. Í byrjun 1980 var framleiðslan og verðmætasköpun tvöfalt 

meiri. Þessa lækkun má rekja til minnkandi virkni á fjarlægum hafsvæðum eftir 

stofnun lögsögunnar og einnig vegna minnkandi veiði á sardínu. Samsetning þess er 

mjög fjölbreytt og engin ein tegund sem er ráðandi. Makríll, ansjósa, hörpuskel, 

röndótti túnfiskur og saury eru þær tegundir sem eru í mestu magni en ekki 

verðmætastar. Þær tegundir sem sköpuðu allt að 14% af verðmætum eru túnfisk 

tegundir. Sjávarfiskeldi er 21% af heildarframleiðslu. Þar eru hörpuskel, nori og 

ostrur í mestu magni. Veiðar í innfjörðum og fiskeldi eru mjög takmarkaðar en þó eru 

framleiddar verðmætar tegundir eins og áll sem er 66% af fiskeldi í innfjörðum og 

sætfiskur (ayu) sem er 39% af veiðum í innfjörðum (Popescu og Ogushi, 2013).  

Tafla 3: Inn- og útflutningur Japans árin 2012-2016 (Ministry of Finance, 2017) 

Ár Útflutningur í € Innflutningur í € Innnflutningur sjávarafurða % 

2012 520.604.282.842 577.268.948.021 2,24% 

2013 569.735.252.107 663.432.035.015 2,09% 

2014 596.913.328.176 701.764.904.073 2,05% 

2015 617.592.210.152 640.520.070.975 2,28% 

2016 571.983.421.597 538.921.534.285 2,55% 

 

Í töflu 3 má sjá verðmæti inn- og útflutnings Japans í evrum árin 2012-2016. Þá má 

einnig sjá hversu há prósenta af innflutningsverðmætum eru vegna sjávarafurða. Í 

heimildum er notast við japönsk jen en miðað er við gengið 7. mars 2017 við gerð 

töflu 3. Í flokki fæðu flytja Japanar minnst magn inn af fisk árið 2016 og er 12 sinnum 

meira flutt inn af morgunkorni. Fyrstu fjögur árin var innflutningur meiri en 

útflutningur og því var vöruskiptajöfnuður Japans neikvæður. Árið 2016 voru Japanar 
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í fyrsta skiptið síðan 2010 með jákvæðan vöruskiptajöfnuð. Verðmæti innfluttra 

sjávarafurða hafa seinustu 5 ára verið rúmlega 2% af innfluttum heildarverðmætum. 

Það náði hins vegar hámarki árið 2016 þegar influttar sjávarafurðir urðu 2,55% af 

innfluttum heildarverðmætum (Ministry of Finance, 2017). 

 

5.1.1 Atlantshafsmakríll á Japansmarkað 

Kröfur á Japansmarkað eru mun meiri en á Evrópumarkað. Japanir kaupa einungis 

heilfrystan makríl. Ef þeir vilja flök kaupa þeir sjálfir heilan fisk og flaka hann. 

Japanir vilja hafa fiskinn í heilu lagi og gera athugun varðandi, þéttleika, holdafar, 

fituinnihald, útlit o.fl. Japanir vilja makríl með hátt fituinnihald og því hentar makríll 

sem veiddur er í ágúst - september á Íslandsmiðum vel fyrir Japansmarkað. 

Sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi nota að mestu pressufrystingu á meðan Japanir vilja 

hafa makrílinn blástursfrystan þar sem hann heldur sinni hringlaga lögun sem hann 

gerir ekki við pressufrystingu. Þá er mikil áta í makríl við Ísland og vegna þess 

ákveða mörg sjávarútvegsfyrirtæki að hausa og hreinsa innyflin úr honum (Yohei 

Kitayama, munnleg heimild, 17. apríl 2017; Friðleifur Friðleifsson, munnleg heimild, 

7. apríl 2017.) 

 Tvö sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi hafa sett upp blástursfrystikerfi, 

Síldarvinnslan að hluta og Vinnslustöðin. Mun það vonandi skila þeim betri árangri í 

sölu á makríl á Japansmarkað. Tímabilið frá júní - júlí þegar veiðar Íslendinga fara 

fram henta ekki Japansmarkaði. Íslendingar þyrftu að veiða meira í lok ágúst - 

september til þess að auka söluna á Japansmarkað. Þar sem Íslendingar úthluta sér 

kvóta í óþökk Norðmanna og Evrópusambandsins hafa útgerðir óttast að ná ekki að 

veiða þann kvóta sem úthlutað hefur verið vegna þess að makríllinn fer úr íslenskri 

lögsögu í september og því margar útgerðir sem veiða sinn afla í júní - ágúst. 

Friðleifur Friðleifsson (munnleg heimild, 7. apríl 2017) telur að þrennt þurfi að gerast 

svo Íslendingar auki hlutdeild sína á Japansmarkaði, útgerðir verða að vera hugrakkari 

til að veiða sinn afla seinna á vertíðinni, seint í ágúst - september. Til þess þyrfti að 

hækka hlutfall millifærslu á kvóta milli ára sem er nú 15%. Kynning á íslenskri afurð 

í Japan er nauðsynleg en þarfnast mikils fjármagns og þyrftu útgerðir að vera tibúnar 

að borga meira í markaðsstarf. Að lokum telur Friðleifur að makrílkvótanum verði að 

skipta á milli vinnsluflokka, uppsjávarskipa, frystiskipa, ísfiskskipa, línu- og 

færaskipa. Þá þyrfti að liðka fyrir framsali og færslum á milli þessara flokka.  
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5.2. Evrópa (Evrópusambandið) 

Fiskmarkaðir í Evrópu eru mun fjölbreyttari en í Japan vegna ólíkra menningahátta og 

fjölbreytileika í hverju landi. Í skýrslu Evrópusambandsins um fiskveiðar árið 2015 

kemur fram að 28 lönd tilheyra sambandinu. Af þeim eru fimm lönd sem stunda ekki 

fiskveiðar, Tékkland, Lúxemborg, Ungverjaland, Austurríki og Slóvakía. Skilgreind 

eru 5 veiðisvæði þar sem veiðar Evrópusambandsins fara fram, N-Atlantshaf, 

Norðursjór, Miðjarðar- og Svartahaf, Balkanssjór og önnur hafsvæði. Heildarafli 

evrópska skipaflotans var um 5,11 milljón tonn og var 77,4 % veitt í NA-Atlantshafi, 

8,4% í Miðjarðar- og Svartahafi, 4,8% í MA-Atlantshafi og 9,3% á öðrum 

hafsvæðum. Heildarafli Evrópusambandsins náði hámarki árið 1995 og var þá 7,6 

milljón tonn og hefur aldrei verið meiri. Skipafloti Evrópusambandsins og arðsemi 

hans jókst árið 2013 og aftur 2014. Einnig er spáð fyrir um áframhaldandi aukningu á 

arðsemi árin 2015 og 2016 vegna aukningu í afla og lækkandi verðs á eldsneyti. Þó 

mengun vegna skipaflota sé lítil miðað við önnur farartæki er lækkandi verð á 

eldsneyti og þarf af leiðandi meiri notkun farartækja, ekki gott fyrir umhverfið vegna 

aukinna gróðurhúsaloftegunda. Vergt vinnsluvirði (GVA) flotans var um 3,7 

milljarðar (ma.) evra og heildarhagnaður 1,7 ma. evra. Árið 2013 var hlutfall vergs 

vinnsluvirðis 49% og fór upp í 51,5% árið 2014. Heildarhagnaðarhlutfall fór upp um 

2% á milli áranna 2013 (20%) og 2014 (22%). Þó að heildarflotinn hafi skilað arði þá 

voru alls 9 lönd af 22 sem sýndu tap, Grikkland ekki talið með vegna ófullnægjandi 

gagna. Skýrslan spáir fyrir um framlegðarhlutfall og hagnaðarhlutfall árin 2015 og 

2016. Þau lönd sem spáð var hæsta framlegðarhlutfalli árið 2015 eru, Danmörk 

(43%), Spánn (36%) og Portúgal (33%). Þau lönd sem var spáð hæsta 

hagnaðarhlutfalli eru, Spánn (31%), Bretland (22%) og Danmörk (20%). Árið 2016 

var Danmörku spáð 45%, Svíþjóð 42% og Lettlandi 36% með hæsta 

framlegðarhlutfall og sömu þjóðum spáð hæsta hagnaðarhlutfalli, 25%, 28% og 31% 

(Carvalho, Keatinge og Guillen, 2016). 

 Af lönduðum afla árið 2014 var síld aflamesta tegundin, 741 þúsund tonn og 

þar á eftir var Atlantshafsmakríll, 591 þúsund tonn. Bretland (Noður-Írland, Skotland 

og England), Írland og Danmörk voru þær þjóðir sem veiddu mestan makríl af 

Evrópusambandsþjóðunum. Landaður afli af Atlantshafsmakríl hafði aldrei verið 

meiri en á árunum 2008-2014. Heildarverðmæti Atlantshafsmakríls jókst og var um 



 

 24 

530 milljónir evra, en verð á kg hefur aldrei verið eins lágt og á árunum 2008-2014 

eða um 0,9 evrur á kílóið. (Carvalho, Keatinge og Guillen, 2016).  

Tafla 4: Tíu hæstu lönd í inn- og útflutningi Evrópusambandsins árið 2016 (European Commission, 
Directorate General for Trade, 2017) 

Lönd Innflutningur 
(Milljónir evra) 

% Lönd Útflutningur 
(Milljónir evra) 

% 

Kína 344,642 20,2% Bandaríkin 362,042 20,7% 

Bandaríkin 246,774 14,5% Kína 170,136 9,7% 

Sviss 121,608 7,1% Sviss 142,432 8,2% 

Rússland 118,661 7,0% Tyrkland 78,03 4,5% 

Tyrkland 66,652 3,9% Rússland 72,428 4,1% 

Japan 66,383 3,9% Japan 58,136 3,3% 

Noregur 62,935 3,7% Noregur 48,371 2,8% 

Suður 
Kórea 

41,433 2,4% Sameinuðu Arabísku 
furstadæmin 

45,847 2,6% 

Indland 39,265 2,3% Suður Kórea 44,518 2,6% 

Víetnam 33,064 1,9% Indland 37,8 2,2% 

Samtals 1141,417 66,9% Samtals 1059,74 60,7% 

 

Í töflu 4 má sjá viðskipti Evrópusambandsins við þær tíu þjóðir þar sem inn- og 

útflutningur var mestur árið 2016. Tölurnar eru í milljónum evra og ekki eru talin með 

viðskipti innan þjóða Evrópusambandsins. Innflutningur frá Kína árið 2016 nam alls 

um 344,642 milljónum evra og var það 20,2% af heildarverðmætum innflutnings það 

árið. Bandaríkin koma þar á eftir með alls 14,5% eða 246,774 milljónir evra. Tíu 

hæstu löndin fluttu alls út vörur fyrir 1.141,417 milljónir evra sem eru 66,9% af 

heildarverðmætum innflutnings. Útflutningur Evrópusambandsins var mestur til 

Bandaríkjanna eða alls 20,7% af heildarverðmætum. Kína og Sviss fylgja á eftir með 

9,7% og 8,2% af heildarverðmætum útflutnings. Þau tíu lönd sem Evrópusambandið 

flutti mest til voru alls 60,7% af heildarverðmætum eða 1.059,74 milljónir evra 

(European Commission, Directorate General for Trade, 2017). 

 

5.2.1 Atlantshafsmakríll á Evrópumarkaði 

Hægt er að skipta Evrópumarkaði í tvo hluta segir Friðleifur Friðleifsson (munnleg 

heimild, 17.apríl, 2017), annars vegar það sem fer til landa í Evrópusambandinu og 

hins vegar það sem fer á Austur Evrópumarkað. Makríll sem fer á markaði 

Evrópusambandsríkja eru að mestu leyti flök, en lagður er 20% tollur á heilfrystan og 

hausaðan makríl á meðan enginn tollur er á flökum. Þó lítið magn af afla Íslands fari 
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til Evrópusambandsríkja bjóða þessir markaðir upp á góð tækifæri. Sjávarútvegs-

fyrirtæki nýta sér glufu í tollalöggjöf  landa Evrópusambandsins sem er frá 15. janúar 

- 15. júní til að selja makrílafurðir sínar sem veiddar og unnar voru sumarið áður. 

Þetta getur verið áhættusamt þar sem óvíst er hvort verðið verði hagstæðara í þessu 

tollfrjálsu mánuðum heldur en á miðri vertíð.  

 Austur Evrópumarkaður hefur verið stærsti markaður Íslendinga fyrir heilan 

og hausaðan makríl. Lönd eins og Rússland, Úkraína o.fl. kaupa makríl sem hefur lágt 

fituinnihald og því veiddur  snemma á vertíðinni, eða í júlí. En makríll sem er með 

lágt fituinnihald er verðminni en sá sem er með hátt fituinnihald, veiddur í ágúst - 

september.  

 

5.3. Noregur 

Rúmlega 5 milljónir manna búa í Noregi og er sjávarútvegur ein mikilvægasta auðlind 

Noregs. Noregur er ein af leiðandi fiskveiðiþjóðum í heimi og þeir veiða alls 3% af 

heimsaflanum. Strandlína Noregs að meðtöldum fjörðum og eyjum eru 83.000 km að 

lengd. Sjávarútvegur í Noregi gegnir félagslegu og efnahagslegu hlutverki og hefur 

verið grundvöllur fyrir atvinnu meðfram allri Noregsströnd. Þau hafsvæði sem 

tilheyra norskri lögsögu eru með þeim afkastamestu í heimi og eru þar kjöraðstæður 

fyrir veiðar og fiskeldi. Þegar litið er á útflutning Noregs á sjávarafurðum og 

verðmæti þeirra eru þeir annar stærsti útflytjandi heims á fiski og fiskafurðum. Helstu 

markaðir samkvæmt útflutningsverðmæti eru Evrópusambandið, Rússland, Japan, 

Kína, Úkraína og Bandaríkin. Þá var útflutningur Noregs rúmlega 8,3 ma. € og voru 

sjávarafurðir næst mikilvægasta útflutningsafurðin, eða 6%. Hlutur gass og olíu er 

stærstur eða 70%. (Food and Agriculture Organization af the United Nations, 2013).  

 Með aukinni tækni og þekkingu hefur fjöldi sjómanna og skipa fækkað. Árið 

1940 voru sjómenn alls 122.000 en 12.800 árið 2011. Einnig hefur fjölda skráðra 

skipa fækkað en þau voru um 13.000 talsins árið 2000 en árið 2011 voru þau orðin 

6.250. Fiskskipafloti Norðmanna er mjög fjölbreyttur, allt frá stærri skipum sem geta 

verið á veiðum mánuðum saman til smábáta sem fara í dagróðra. Þær tegundir sem 

veiddar eru í mestu magni af Norðmönnum eru síld, loðna, makríll, kolmunni, 

þorskur, ufsi og ýsa. Aðrar tegundir eru veiddar en í minna magni en verðmætari en 

þær fyrrnefndu t.d. flatfiskategundir og rækja. Heildarveiði Norðmanna á árunum 

2005-2015 hefur sveiflast frá  rúmlega 2 milljónum tonna og upp í 2,5 milljónir tonna 
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á ári. Árið 2013 var undantekning en þá fór heildaraflinn niður fyrir 2 milljónir tonna 

eða 1,9 milljón tonn. Sveiflur í heildarafla geta stafað af náttúrulegum breytileika í 

uppsjávarstofnum eins og loðnu, síld, kolmunna og makríl (Food and Agriculture 

Organization af the United Nations, 2013).  

 Þegar kemur að fiskveiðistjórnun er Noregur framarlega og leggur mikla 

áherslu á sjálfbærnar og vistvænar fiskveiðar og stjórnun fiskeldis. Stjórnun auðlinda í 

sjávarútvegi er aðallega stjórnað af sjávarútvegsráðuneytinu og strandgæslunni. 

Noregur hefur yfir 100 ára reynslu í fiskveiðistjórnun og hafrannsóknum með 

Fiskistofu og Hafrannsóknarstofnun Noregs, báðar voru stofnaðar árið 1900. Noregur 

var fyrsta landið til að koma á sjávarútvegsráðuneyti árið 1946. Á síðustu áratugum 

hefur norskur sjávarútvegur þróast í skipulagðan iðnað með kvóta og kröfur á 

leyfisveitingar. Ákvörðun um kvóta Noregs fer að stórum hluta eftir tillögu ICES. 

Noregur leggur mikla áherlsu á rannsóknir og að auka þekkingu sína á umhverfi 

sjávar, auðlindinni og samspili á milli tegunda. Stærsti hluti eða 90% af fiskistofnum 

Noregs eru deilistofnar og þar af leiðandi er alþjóðlegt samstarf hluti af norskri 

fiskveiðistjórnun. Kvóti mikilvægustu stofnanna er ákveðinn í samvinnu við önnur 

lönd, þar á meðal Evrópusambandið, Ísland, Færeyjar, Grænland og Rússland (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). 

Tafla 5: Inn- og útflutnings verðmæti Noregs á árunum 2011-2014 (The Observatory of Economic 
Complexity, e.d.a) 

 Innflutningur Útflutningur Vöruskiptajöfnuður 

Ár Verðmæti í € Verðmæti í € Verðmæti í € 

2011 85.773.579.833 148.488.576.677 62.714.996.844 

2012 82.586.767.829 146.616.489.652 64.029.721.823 

2013 85.841.650.548 138.208.330.565 52.366.680.017 

2014 84.720.758.484 140.076.010.708 55.355.252.224 

2015 75.559.516.618 104.588.793.887 29.029.277.269 

 

Í töflu 5 má sjá inn- og útflutnings verðmæti Noregs á árunum 2011-2015. Bæði inn- 

og útflutningur er mjög stöðugur, engar miklar sveiflur. Innflutningur er mestur árið 

2013 eða 85,8 ma. € en lægstur árið 2015, 75,6 ma. €. Meiri munur er á milli ára í 

útflutningi Noregs en mestur var hann árið 2011 þegar hann náði 148,5 ma. €. 

Útflutningur var lægstur 104,6 ma. € árið 2015. Þessa mikla lækkun á 

útflutningsverðmætum á árinu 2015 má rekja til lækkunar á heimsmarkaðsverði á 

olíu. Vöruskiptajöfnuður Noregs hefur á árunum 2011-2015 verið jákvæður öll árin 
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og var hann mestur árið 2012, 64 ma. € en lægstur árið 2015, 29 ma. € (The 

Observatory of Economic Complexity, e.d.a). 

 Þau lönd sem hafa verið stærst í innflutning til Noregs árin 2011-2015 eru, 

Svíþjóð, Þýskaland, Kína, Danmörk, Bretland og Bandaríkin. Þessi lönd hafa staðið 

fyrir rúmlega helmingi innflutnings til Noregs, 2011 (50,3%), 2012 (52,1%), 2013 

(50,8%), 2014 (52,5%) og 2015 (50,7%). Svíþjóð hefur öll árin flutt mest af 

verðmætum til Noregs, 13,25% að meðaltali. Þýskaland og Kína fylgja á eftir með 12 

og 8,9% að meðaltali þessi fjögur ár. Noregur hefur flutt mest af sínum verðmætum til 

sjö landa, það eru Bretland, Þýskaland, Holland, Svíþjóð, Frakkland, Bandaríkin og 

Belgía/Lúxemborg. Þessi lönd hafa staðið fyrir um rúmlega 64% útflutnings Noregs, 

2011 (66,1%), 2012 (64,0%), 2013 (64,4%), 2014 (67,2%) og 2015 (68,9%). Að 

meðaltali á árunum 2011-2015 hefur Bretland flutt inn mest frá Noregi eða 20,75%. 

Útflutningur Noregs til Þýskalands sömu ár er 15,25% og Hollands, 10,53% (The 

Observatory of Economic Complexity, e.d.a).  

Tafla 6: Fimm verðmætustu innflutningsafurðir Noregs í % af heildarinnflutningsverðmætum árin 
2011-2015 (The Observatory of Economic Complexity, e.d.a) 

Fimm verðmætustu innflutningsafurðir Noregs í % af heildarinnflutningsverðmætum árin 
2011-2015 

Afurðir/Ár 2011 2012 2013 2014 2015 

Bílar 5,6% 5,9% 6,1% 6,1% 6,1% 

Bensín 3,2% 3,7% 3,8% 3,1% 2,5% 

Skip (farm eða farþega) 4,5% 3,2% 3,4% 2,2% 2,3% 

Nikkel (hlutir) 3,4% 2,5% 2,0% 2,0% 1,7% 

Tölvur 2,0% 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 

 

Tafla 6 sýnir hlutfall fimm verðmætustu afurða af heildarinnflutningsverðmætum 

Noregs árin 2011-2015. Reiknað var meðaltal áranna 2011-2015. Verðmætasti 

varningur Norðmanna öll árin voru bílar eða frá 5,6-6,1%. Bensín var rúmlega 3% af 

heildarinnflutningsverðmætum árin 2011-2015 en lækkaði í 2,50% árið 2015. 

Farþega- og flutningaskip voru 4,5% af heildarinnflutningsverðmætum árið 2011 sem 

var hæst af þessum fimm árum en lægsta árið 2014 eða 2,2%. Hlutir úr nikkel voru frá 

3,4% og lægst í 1,7%  og tölvur frá 2% upp í 2,4%. Samanlögð 

heildarinnflutningsverðmæti þessara fimm afurða var mest árið 2011 eða 18,7% en 
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hefur farið sí lækkandi og var lægst árið 2015 eða 14,7% (The Observatory of 

Economic Complexity, e.d.a).  

Tafla 7: Fimm verðmætustu útflutningsafurðir Noregs í % af heildarútflutningsverðmætum árin 
2011-2015 (The Observatory of Economic Complexity, e.d.a) 

Fimm verðmætustu útflutningsafurðir Noregs í % af heildarútflutningsverðmætum árin 
2011-2015 

Afurðir 2011 2012 2013 2014 2015 

Bensín (hrátt) 38,0% 36,0% 32,0% 30,0% 22,0% 

Bensín (gas) 22,0% 26,0% 25,0% 29,0% 31,0% 

Bensín 5,3% 5,1% 5,50% 4,4% 4,4% 

Fiskur (ferskur og heill) 2,3% 2,4% 3,4% 3,3% 3,5% 

Ál (hrátt) 2,4% 1,9% 1,9% 2,1% 2,4% 

 

Í töflu 7 má sjá helstu útflutningsvörur Noregs á árunum 2011-2015. Tvær afurðir 

skera sig úr vegna verðmætamuns en það er bensín (hrátt og gas). Þessar afurðir voru 

alls 62% af heildarútflutningsverðmætum Noregs árið 2012. Bensín (hrátt) var 

verðmætast árið 2011 eða 38% af heildarútflutningsverðmætum en hefur farið 

lækkandi seinustu ár vegna lækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu og var orðið 22% 

árið 2015. Bensín (gas) nam 22% árið 2011 og hefur farið hækkandi og var 31% af 

heildarútflutningsverðmætum. Útflutningur Norðmanna á bensíni hefur verið 

stöðugur á árunum 2011-2015, hann var hæstur árið 2013 (5,5%) en lægstur 2014 og 

2015 (4,4%). Fiskur (ferskur og heill) hefur verið 2-3% á þessum fimm árum og hráál 

var mest árin 2011 og 2015 (2,4%), og lægst árin 2012 og 2013 (1,9%). Samanlögð 

heildarútflutningsverðmæti þessara afurða voru mest árið 2012 (71,4%) en lægst árið 

2015 (63,3%) (The Observatory of Economic Complexity, e.d.a). 

 

5.3.1 Útflutningur Noregs á norskum makríl 

Tafla 8: Útflutningur Noregs á heilfrystum norskum makríl á árunum 2014-2016 (magn, verðmæti, 
verð á kg) (Norwegian Seafood Council, 2016a ; 2016b ; 2017 ; Undercurrent News, 2017) 

Útflutningur Noregs á heilfrystum norskum makríl 

 Magn (tonn) - frosinn Verðmæti (€) Verð á kg (€) - 
heilfrosinn 

2014 388.000 440.887.622 1,099 

2015 344.000 408.632.634 1,134 

2016 302.000 440.897.632 1,387 
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Í töflu 8 má sjá hversu mikið Norðmenn fluttu út af heilfrystum norskum makríl árin 

2014-2016. Árið 2014 var útflutningsverðmæti af uppsjávarfiski Norðmanna alls 806 

m. € og var það 9% aukning frá árinu 2013. Japan var stærsti útflutningsmarkaður 

fyrir uppsjávarfisk frá Noregi en þar á eftir komu Kína og Holland. Mikið af því sem 

fer til Hollands fer í geymslu og bíður þess að fara í flutning til annarra landa. Alls var 

norskur makríll 441 m. € af heildarútflutningsverðmætum sem voru 806 m. €. Var það 

tæplega helmings aukning frá fyrra ári eða 43%. Útflutningsverðmæti á norskum 

makríl jókst árið 2014 vegna aukningar á makrílkvóta og eftirspurnar á makríl 

mörkuðum. Þá hafði útflutningur aukist til Asíu vegna aukinna gæða vörunnar fyrir 

markaði í Kína, Japan og Suður-Kóreu. Þá hafði útflutningur til Nígeríu einnig aukist. 

Kína var stærsti innflytjandi á norskum makríl og voru innflutningsverðmæti 88 m. €, 

aukning upp á 44% frá fyrra ári. Mikið af norskum makríl sem er fluttur til Kína 

gengst undir frekari vinnslu þar og er fluttur til Japans á neytendamarkað. Þá jókst 

útflutningur til Japans um 17% frá 2013 og voru innflutningverðmæti 87m. €. 

Rúmlega 40% af norskum makríl sem fluttur er út frá Noregi endar á 

neytendamarkaði í Japan. Nígería, Suður-Kórea og Holland fylgja á eftir Japan sem 

stærstu markaðir fyrir norskan makríl. Flutt voru út 388.000 tonn af heilfrosnum 

makríl árið 2014 og var það 60% aukning frá 2013. Meðalverð á heilfrosnum makríl 

var 1,099 € á kg árið 2014 og var það lækkun upp á 9% frá fyrra ári (Norwegian 

Seafood Council, 2016a). 

 Noregur flutti út að verðmæti 742 m. € af uppsjávarfiski árið 2015 og var það 

7% lækkun frá árinu áður. Noregur flutti mest af verðmætum sínum til Hollands og 

fylgdu Japan og Kína þar á eftir. Útflutningsverðmæti Noregs af norskum makríl voru 

408 m. € og var það 7% lækkun frá 2014. Ástæðan fyrir þessari lækkun var minni 

kvóti en þó hafði verð farið hækkandi en ekki nógu mikið til að bæta upp fyrir minni 

kvóta. Japanir voru stærstir í innflutningi á norskum makríl árið 2015, 

innflutningsverðmæti var 77 m. € og var þetta 12% lækkun frá 2014. Kína fylgdi 

Japan eftir og innflutningsverðmæti þeirra á norskum makríl var 56m. €. Auk þess var 

fluttur til Hollands norskur makríll að verðmæti 53 m. €. Noregur flutti út 344.000 

tonn af frosnum makríl árið 2015 og var það 11% lækkun frá árinu 2014. Meðalverð á 

heilfrosnum norskum makríl var 1,134 € á kg árið 2015 og er það 4% hækkun frá 

fyrra ári (Norwegian Seafood Council, 2016b). 
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 Úflutningur Noregs á uppsjávarfiski árið 2015 var 674.000 tonn að verðmæti 

839 m. €. Það var 15% lækkun á magni en 11% hækkun á verðmæti frá árinu 2014. 

Aukin útflutningsverðmæti í uppsjávarfiski árið 2016 má rekja til hærra verðs á 

mörkuðum fyrir norskan makríl. Það er vegna minna framboðs og kvóta af norskum 

makríl en mikillar eftirspurnar á helstu útflutningsmörkuðum Noregs. Noregur flutti 

út norskan makríl að verðmæti 441 m. € eins og árið 2014. Er það 6% hækkun frá 

árinu 2015. Japan flutti inn norskan makríl að verðmæti 102 m. € en það var hækkun 

um 32% frá árinu áður. Útflutningsverðmæti Norðmanna til Kína á norskum makríl 

var 70 m. € og var það 26% aukning frá 2015. Suður-Kórea flutti inn norskan makríl 

að verðmæti 61 m. € og það var hækkun um 68% frá fyrra ári. Útflutningur Noregs á 

frosnum norskum makríl árið 2016 var 302.000 tonn og var það 12% lækkun frá fyrra 

ári. Meðalverð á heilfrosnum makríl var 1,387 € á kg og er það 22% hækkun frá því 

árið 2016 (Norwegian Seafood Council, 2017).  

  

5.4. Ísland 

Á Íslandi búa um 333 þúsund manns og er landið 103 þúsund km2 að stærð. 

Strandlína þess er 4.970 km. Íslendingar borða að meðaltali 44-47 kíló af fiski á ári. 

Hafið umhverfis Ísland er mjög gjöfult og gott fyrir fiskistofna. Heitur sjór kemur 

með Golfstraumnum úr suðri og blandast kaldari sjó sem kemur úr Norðursjónum. Því 

geta aðstæður í úthafinu við Ísland verið mjög breytilegar og fer það eftir styrk 

strauma hvernig aðstæður eru hverju sinni. Irmingerstraumurinn heldur sjónum fyrir 

vestan og sunnan landið hlýjum og stöðugum allt árið. Flestir íslenskir stofnar hrygna 

á þessu svæði. Íslenskir stofnar hrygna flestir á vorin en þá er mikið af plöntu- og 

dýrasvifum í sjónum og lirfur nýta sér það. Sjórinn norðan við landið er kaldari og 

hitastig sveiflast meira, bæði milli árstíða og ára. Sjórinn norðan við landið er 

mikilvæg uppeldisstöð fyrir loðnu, síld, ýsu og þorsk. Ef farið er lengra norður er 

sjórinn kaldari þar sem hitasveiflur eru minni. Þar lifa mjög fáar mikilvægar tegundir 

en þó er þar að finna norður - rækju, loðnu og grálúðu. Framleiðni á Íslandsmiðum 

getur verið há vegna blöndunar sjávar. Margar fisktegundir eru í hafinu við Ísland en 

um 25 eru veiddar í ábataskini. Helstu tegundir sem veiddar eru og hæstar í afla eru, 

þorskur, ýsa, ufsi, karfi, flatfiskar, loðna, síld, kolmunni og makríll. Þá hefur þorskur 

nær alltaf staðið undir helmingi útflutningsverðmæta Íslendinga. Á undanförnum 
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áratugum hefur heildarafli sveiflast frá einni til tveimur milljónum tonna á ári (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2010). 

Tafla 9: Inn- og útflutnings verðmæti Íslands á árunum 2011-2014 (The Observatory of Economic 
Complexity, e.d.b) 

 Innflutningur Útflutningur Vöruskiptajöfnuður 

Ár Verðmæti í € Verðmæti í € Verðmæti í € 

2011 5.897.400.264 5.428.159.874 -469.240.390 

2012 4.765.903.418 5.345.092.983 579.189.565 

2013 4.672.662.209 5.419.719.063 747.056.854 

2014 5.185.629.118 5.440.507.479 254.878.361 

2015 5.073.714.495 5.067.230.808 -6.483.687 

 

Í töflu 9 má sjá inn- og útflutningsverðmæti Íslands árin 2011-2015. Árin 2012-2014 

var vöruskiptajöfnuður jákvæður fyrir Ísland þar sem útflutningur var hærri en inn-

flutningur. Árin 2011og 2015 var vöruskiptajöfnuður neikvæður, þó aðeins um -6,5 

m.  € árið 2015. Útflutningur Íslands hefur verið mjög stöðugur en hann var lægstur 

árið 2012 eða 5,3 ma. € og hæstur árið 2014 eða 5,4 ma. Innflutningur hefur ekki 

verið eins stöðugur og útflutningur. Árið 2011 var hann hæstur eða 5,9 ma. € á meðan 

hann var lægstur árið 2013 eða 4,7 ma. € (The Observatory of Economic Complexity, 

e.d.b).  

 Útflutningur Íslands fer að mestu til þriggja landa, Hollands, Þýskalands og 

Bretlands. Þessi lönd hafa verið í þremur efstu sætunum yfir viðskiptalönd Íslands 

seinustu ár. Árið 2014 var útflutningsverðmæti til Hollands 1,42 ma. € eða 26% af 

heildarverðmætum. Þýskaland og Bretland voru bæði með 10% af heilvarverðmætum, 

563 og 554 m. €. Samanlögð útflutningsverðmæti þessara þriggja landa var því 46% 

af heildarútflutningsverðmætum Íslands. Ísland flytur inn mest af verðmætum vörum 

frá Noregi, Bandaríkjunum og Danmörku á árunum 2013 og 2014. Bæði árin hefur 

Noregur verið með 15% í heildarinnflutningsverðmætum Íslands en árið 2013 voru 

verðmætin 683 m. € en ári síðar 767 m. €. Bæði árin koma Bandaríkin og Danmörk 

þar á eftir með 9,6% og 8,8% af heildarinnflutningsverðmætum Íslands og árið 2014 

með 9,8% og 7,8%. Árið 2014 höfðu þessi þrjú lönd alls 32,6 % af 

heildarinnflutningsverðmætum Íslands (The Observatory of Economic Complexity, 

e.d.b). 
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Tafla 10: Fimm verðmætustu innflutningsafurðir Íslands í % af heildarinnflutningsverðmætum árin 
2011-2015 (The Observatory of Economic Complexity, e.d.b) 

Fimm verðmætustu innflutningsafurðir Íslands í % af heildarinnflutningsverðmætum árin 
2011-2015 

Afurðir/ár 2011 2012 2013 2014 2015 

Bensín 10,0% 12,0% 16,0% 15,0% 10,7% 

Áloxíð (Súrál) 8,8% 9,2% 9,4% 8,4% 9,0% 

Rafeindatæki (Kolefni) 4,3% 11,0% 6,1% 6,7% 5,7% 

Bílar 2,1% 3,7% 3,2% 3,9% 5,4% 

Flugfarartæki 1,7% 3,3% 0,8% 1,6% 3,6% 

 

Í töflu 10 má sjá verðmætustu innflutningsafurðir Íslands á árunum 2011-2015. Öll 

árin var mest flutt inn af bensíni en hæst var það 16% af 

heildarinnflutningsverðmætum Íslands árið 2013 en lægst árið 2011 eða 10%. Áloxíð 

eða súrál er flutt inn í miklu magni og var verðmæti þess mest árið 2013 eða 9,4%, en 

það er vegna mikils útflutnings Íslands á áli (hrátt). Áloxíð var lægst árið 2011 eða 

8,8%. Kolefnarafeindatæki hafa verið þriðja hæsta innflutningsafurð Íslands nema 

árið 2012 en þá voru þau hæst eða 11% af heildarinnflutningsverðmætum og aðeins 

1% minna en bensín. Árið áður var það einungis 4,3%. Innflutningur á bílum er 

nauðsynlegur fyrir Íslendinga þar sem enginn bílaframleiðsla er á Íslandi. Árið 2011 

voru bílar með lægsta afurðaverðmæti eða 2,1% en jókst með árunum og endar í 5,4% 

árið 2015. Innflutningur á flugfarartækjum var minnstur árið 2013 eða 0,79% af 

heildarinnflutningsverðmætum. Það náði hámarki árið 2015 en var þá 3,6%. 

Samanlögð heildarinnflutningsverðmæti þessara fimm afurða var lægst árið 2011 eða 

26,9%  en árið eftir jókst það um 12,3% og var 39,2%. Það hefur farið lækkandi síðari 

ár og var orðið 34,4% af heildarinnflutningsverðmætum Íslands árið 2015 (The 

Observatory of Economic Complexity, e.d.b). 

Tafla 11: Fimm verðmætustu útflutningsafurðir Íslands í % af heildarútflutningsverðmætum árin 
2011-2015 (The Observatory of Economic Complexity, e.d.b) 

Fimm verðmætustu útflutningsafurðir Íslands í % af heildarútflutningsverðmætum 
árin 2011-2015 

Afurðir/ár 2011 2012 2013 2014 2015 

Ál (Hrátt) 33,0% 32,0% 34,0% 32,0% 34,0% 

Fiskur (Flök) 16,0% 16,0% 16,0% 17,0% 17,0% 
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Fiskur (Frosinn Heill) 8,2% 8,7% 9,1% 7,7% 7,0% 

Fiskur (Unnin) 5,1% 6,2% 5,7% 5,6% 4,5% 

Járn (Málmblendið) 4,8% 3,9% 3,2% 3,1% 3,1% 

 

Í töflu 11 má sjá verðmætustu útflutningsafurðir Íslands á árunum 2011-2015. 

Verðmætasta útflutningsafurð Íslands á árunum 2011-2015 var ál (hrátt). Útflutningur 

á áli hefur verið mjög stöðugur seinustu ár. Hlutfallið var lægst árið 2012 og 2014 

þegar það var 32% af heildarútflutningsverðmætum og hæst árið 2013 og 2015 (34%). 

Sjávarútvegur er stór hluti útflutnings Íslands, þar af eru þrjár afurðir verðmætastar, 

þ.e. fiskflök, heilfrosinn fiskur og unninn fiskur. Á árunum 2011-2013 voru 

útflutningsverðmæti fiskflaka 16% og jókst um 1% árið 2014 og var 17% árin 2014 

og 2015. Fiskur sem var heilfrosinn náði hámarki í útflutningsverðmætum árið 2013 

og var þá 9,1% af heildarútflutningsverðmætum. Útflutningsverðmæti hans hefur 

farið lækkandi síðan og var 7% árið 2015. Þetta gæti orsakast vegna innflutnings-

banns Rússa gegn Íslandi árið 2015 og fleiri löndum, þar sem heilfrosinn makríll og 

fleiri afurðir voru seldar í miklu magni til Rússlands fyrir bannið. Unninn fiskur var 

verðmætastur árið 2012 þegar hann var 6,2% af heildarútflutningsverðmætum en árið 

2015 drógust verðmætin saman um 1,7% og voru orðin 4,5% árið 2015. Málmblendið 

járn er fimmta verðmætasta útflutningsafurð Íslands og var hæst árið 2011 eða 4,8% 

af heildarútflutningsverðmætum en lægst árin 2014 og 2015 eða 3,1%. Samanlögð 

heildarútflutningsverðmæti þessara fimm afurða var hæst árið 2013 eða 68% en 

drógst saman um 2,6% árið 2014 og var þá 65,4%. Árið 2014 var það lægsta á 

árunum 2011-2015 (The Observatory of Economic Complexity, e.d.b). 

 

5.4.1 Útflutningur á heilfrystum íslenskum makríl á Japans- og Evrópumarkað 

Útflutningur Íslands á makrílafurðum fór til alls 27 þjóða í Evrópu á árunum 2011-

2015. Þá fóru einnig afurðir til Japans á sömu árum. Töflur í þessum kafla eru unnar 

úr gagnasafni hagstofu Íslands um útflutning sjávarafurða eftir afurðum, fisk-

tegundum og löndunum árin 1999-2015. Umreiknaðar voru tölur frá hagstofunni og 

fundið kr/kg fyrir heilfrystan makríl til Japans og 27 þjóða í Evrópu. Þá var eingöngu 

unnið með makrílafurðina, heilfrystan makríl þar sem aðeins heilfrystur makríll er 

seldur til Japans. 



 

 34 

 Í töflu 12 má sjá að notast er við FOB-aðferðina við útreikninga á verðmætum. 

FOB eða "Free on board" hugtakið er notað þegar seljandi sendir vöru sína með skipi 

og ber eftir það ekki ábyrgð á vörunni. Kaupandi greiðir allan sendingarkostnað og 

kaupandi ber ábyrgð á vörunni (W.D. Adkins, e.d.).   

Tafla 12: Heilfrystur makríll  til Japans á árunum 2011-2015 (Hagstofa, 2017b) 

Heilfrystur makríll til Japans á árunum 2011-2015 

Ár Magn (tonn) Verð (FOB) 
(Milljónir) 

Meðalverð á 
kr/kg 

2015 789 127.489.000 161,58 

2014 1.961 445.134.000 226,99 

2013 1.710 394.586.000 230,75 

2012 324 91.459.000 282,28 

2011 540 131.006.000 242,60 

 

Tafla 12 sýnir útflutning Íslendinga á makríl til Japans á árunum 2011-2015. Sjá má 

meðalverð í kr/kg og verð (FOB). Mest voru verðmætin árið 2014 eða rúmlega 445 

milljónir og magnið 1.961 tonn. Meðalverð það árið var rétt tæplega 227 kr/kg. 

Verðmætin voru lægst árið 2012 en þá seldust aðeins 324 tonn af heilfrystum makríl 

til Japans, meðalverð var hins vegar það hæsta þessi fimm ár eða rúmlega 282 kr/kg. 

Meðalverð á kíló var 161,58 kr árið 2015 og er þetta 42,76% lækkun frá árinu 2012 

þegar meðalverð var 282,28 kr á hvert kíló. Þetta má rekja til styrkingar krónunnar og 

aukins framboðs á makríl í heiminum. Alls voru 5.324 tonn af makríll seld til Japans 

frá Íslandi á árunum 2011-2015 (Hagstofa Íslands, 2017b).  

Tafla 13: Úflutningur Íslands á heilfrystum makríl á Evrópumarkaði (kr/kg) (Hagstofa Íslands, 
2017b) 

Útflutningur Íslands á heilfrystum makríl á Evrópumarkaði (kr/kg) 

Land/ár 2015 2014 2013 2012 2011 

Belgía - 207,78 185,57 - - 

Bretland 128,74 169,13 199,40 180,92 245,53 

Búlgaría 122,59 - 166,32 - 201,78 

Danmörk 135,32 166,11 - 177,19 206,28 

Eistland 144,20 187,18 195,64 - 203,64 

Frakkland - - - 180,05 202,77 

Holland 135,90 162,59 163,05 164,29 166,85 

Hvíta - 
Rússland 

154,59 190,73 186,74 174,78 - 

Króatía - - 213,73 221,79 - 

Lettland 125,74 103,94 - - - 

Litháen 151,18 188,30 187,91 206,52 205,38 
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Makedónía 139,15 139,78 134,70 125,48 189,23 

Moldavía 119,65 - - - - 

Pólland 161,12 163,96 183,35 207,12 226,91 

Portúgal 114,71 167,41 180,22 182,54 287,26 

Rúmenía 138,90 179,08 - - - 

Rússland 172,69 206,60 213,16 196,08 250,09 

Serbía - 157,62 - - - 

Spánn 154,49 174,63 174,71 - 317,33 

Sviss - - 164,39 - 194,56 

Svíþjóð 165,01 - 256,26 - - 

Úkraína 136,38 179,06 197,93 178,69 - 

Þýskaland 146,58 198,67 178,36 237,71 216,42 

Meðalverð (öll 
lönd) 

141,49 173,09 187,15 187,17 222,43 

 

Tafla 13 sýnir meðalverð á heilfrystum makríl frá Íslandi á Evrópumarkaði árin 2011-

2015. Í töflunni má sjá meðalverð á fimm ára tímabili. Auðir reitir í töflu standa fyrir 

engan útflutning á heilfrystum makríl frá Íslandi til þessara landa. Hæstu meðalverðin 

á kr/kg árið 2011 fengust frá Spáni, 317,33 kr/kg, frá Portúgal, 287,26 kr/kg og frá 

Rússlandi, 250,09 kr/kg. Íslendingar fengu lægsta meðalverðið frá Hollandi eða 

166,85 kr/kg. Neðst í töflunni má sjá meðalverð allra landa fyrir hvert ár og er það 

hæst árið 2011 eða 222,43 kr/kg. Árið 2012 fengust hæstu meðalverðin frá 

Þýskalandi, 237,71 kr/kg, Króatíu, 221,79 kr/kg og Póllandi, 207,12 kr/kg. Meðalverð 

þriggja hæstu þjóðanna lækkuðu í 188,06 kr/kg eða um 22% árin 2011-2012. 

Makedónía greiddi minnst fyrir heilfrystan makríl árið 2012 eða 125,48 kr/kg og 

meðalverð allra Evrópuþjóða drógst saman um 35,27 kr/kg eða 15,85%. Árið 2013 

hækkaði meðalverð þriggja hæstu þjóðanna frá fyrra ári um 16,53 kr/kg eða 2,48%. 

Þau lönd sem greiddu hæsta meðalverð á heilfrystum makríl á árinu 2013 voru 

Svíþjóð (256,26 kr/kg), Króatía (213,73 kr/kg) og Rússland (213,16 kr/kg). 

Makedónía greiddi annað árið í röð lægsta meðalverð eða 134,70 kr/kg sem er þó 

hækkun frá fyrra ári. Meðalverð allra Evrópuþjóða árin 2013 og 2012 er nánast það 

saman, 187,15 árið 2013 og 187,17 árið 2012. Árið 2014 eru það Belgía (207,78 

kr/kg), Rússland (206,60 kr/kg) og Þýskaland (198,67 kr/kg) sem greiða hæsta verð 

fyrir heilfrystan makríl frá Íslandi. Meðalverð þriggja hæstu þjóða árin 2013-2014 

drógust saman um 70,11 kr/kg eða 10,26%. Meðalverð heilfrysts makríls sem seldur 

var til Lettlands var það lægsta árið 2014. Þá lækkaði meðalverð á makríl frá 

Evrópuþjóðum árin 2013 og 2014 um 14,05 kr/kg eða 7,51%. Árið 2015 lækkaði 
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meðalverð útflutningsverðmætis á makríl í 141,49 kr/kg og var það lækkun frá árinu 

2014 um 18,25%. Og alls hefur meðalverð útflutningsverðmætis lækkað á árunum 

2011 - 2015 eða um 36,39%. Árið 2015 greiddu Rússland (172,69 kr/kg), Svíþjóð 

(165,01 kr/kg) og Pólland (161,12 kr/kg) hæsta meðalverðið. Meðalverð þriggja 

hæstu þjóðanna árið 2015 dógst saman í 114,22 kr/kg eða 18,63% frá árinu áður. 

Portúgalar greiddu lægsta meðalverðið árið 2015, 114,71 kr/kg (Hagstofa Íslands, 

2017b). 

 

5.4.2 Samanburður á verði á Japans- og Evrópumarkaði 

Ef litið er á meðalverð til allra Evrópuþjóða og Japans er hagstæðara að selja 

íslenskan heilfrystan makríl á Japansmarkað öll árin, 2011-2015. Árið 2011 var 

meðalverð sem fór á Japansmarkað 242,60 kr/kg á meðan meðalverð á 

Evrópumarkaði var 222,43 kr/kg. Það eru þó lönd sem greiða hærra meðalverð en 

Japan, eins og Bretland (245,53 kr/kg), Rússland (250,09 kr/kg), Portúgal (287,26 

kr/kg) og Spánn (317,33 kr/kg). Árið 2012 var meðalverð á Japansmörkuðum 282,28 

kr/kg sem er mun meira en á Evrópumörkuðum eða 181,17 kr/kg. Enginn Evrópuþjóð 

greiðir hærra meðalverð en Japan árið 2012 og því mun hagstæðara að selja 

heilfrystan makríl á Japansmarkaði. Árið 2013 var eitt land sem greiddi hærra 

meðalverð en Japan, það var Svíþjóð og meðalverðið var 256,26 kr/kg meðan Japanir 

greiddu 230,75 kr/kg. Þó er meðalverð á Japansmarkaði mun hærra en samanlagt 

meðalverð allra Evrópuþjóða eða 230,75 kr/kg á móti 187,15 kr/kg. Meðalverð á 

heilfrystum makríl á Japansmarkaði árið 2014 var 226,99 kr/kg á meðan það var á 

Evrópumörkuðum, 173,09 kr/kg og var engin Evrópuþjóð með hærra meðalverð en 

Japan. Árið 2015 lækkar meðalverð á Japansmarkaði mikið og nálgaðist meðalverð 

Evrópuþjóða en var þó hærra, 161,58 kr/kg á móti 141,49 kr/kg. Tvö lönd eru með 

hærra meðalverð heldur en Japan, Svíþjóð með 165,01 kr/kg og Rússland með 172,69 

kr/kg (Hagstofa Íslands, 2017). 
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6 Niðurstöður 

Markmið verkefnisins er hvort það sé vænlegra fyrir Íslendinga að selja heilfrystar 

makrílafurðir á Japansmarkað heldur en Evrópumarkað. Settar voru fram 4 

rannsóknarspurningar og unnið að því að svara þeim. 

 - Hvert er hlutfall veiða Íslendinga á Atlanstshafsmakríl samanborið við 

 veiðar, Norðmanna, Breta og Íra? 

 Norðmenn veiða meiri makríl heldur en Íslendingar, Bretar og Írar. Hutdeild 

Breta hefur farið lækkandi frá 2005 úr rúmlega 155 þúsund tonnum í tæplega 95 

þúsund tonn árið 2015. Bretar veiddu mest af makríl árin 2005 og 2007. Írar og þeirra 

hlutdeild hefur alltaf verið minnst fyrir utan árin 2005-2007 þegar Íslendingar veiddu 

minnst vegna þess að makríll var nýr nytjastofn við Íslandsstrendur. Afli þeirra náði 

hámarki árið 2014 og var rúmlega 103 þúsund tonn. Norðmenn á árunum 2006-2015 

veiddu mestan makrílafla þessara fjögurra þjóða. Árið 2005 veiddu Bretar, 155 

þúsund tonn á móti rúmlega 119 þúsund tonnum Norðmanna. Íslendingar hafa frá 

árinu 2008 verið næst aflahæstir í makríl á eftir Norðmönnum. Veiðar Íslendinga hafa 

verið frá 112 - 171 þúsund tonn á ári á árunum 2008-2016. Veiðarnar voru mestar árið 

2014 eða rúmlega 171 þúsund tonn.  

 - Hverjar eru kröfurnar á mörkuðum Japans og Evrópu varðandi 

 Atlantshafsmakríl? 

 Kröfur sem gerðar eru til makríls á Japansmarkaði eru mun meiri en þær sem 

gerðar eru á Evrópumarkaði. Japanir vilja einungis kaupa heilfrystan makríl og flaka 

hann sjálfir. Makríll sem seldur er til Evrópu er ýmist, hausaður, heilfrystur eða 

flakaður. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki notast mikið við pressufrystingu við að frysta 

makríl á meðan Japanir vilja hafa hann blásturfrystan. Japanir vilja að makríllinn haldi 

lögun sinni og þess vegna vilja þeir hann blásturfrystan. Japanir gera kröfur um 

makríl með hátt fituinnihald og því er makríll sem veiddur er af Íslendingum í júní - 

júlí ekki nógu góður fyrir Japani en makríll veiddur í ágúst - september hentar mjög 

vel á þennan markað og þá sérstaklega makríll veiddur í september. Makríll sem 

veiddur er í júní - júlí hefur farið á Austur Evrópumarkaði eins og Rússland, Úkraína 

o.fl. Makríl flök Íslendinga fara að mestu til Evrópusambandsþjóða vegna þess að 

flök eru tollfrjáls til þessara landa. Japanir vilja ekki hafa mikla átu í fiskinum en 

mikil áta er í honum í júní - júlí þegar hann er að fita sig. Átan minnkar í ágúst - 

september þegar fer að líða að því að hann fer í Norska lögsögu.  
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 - Hvert er meðalverð Íslendinga á seldum heilfrystum makríl á Evrópu- og 

 Japansmarkað árin 2011-2015?  

Tafla 14: Meðalverð á heilfrystum makríl. kr/kg 

Meðalverð á heilfrystum makríl kr/kg 

Ár Evrópa Japan 

2015 141,49 161,58 

2014 173,09 226,99 

2013 187,15 230,75 

2012 187,17 282,28 

2011 222,43 242,60 

 

Íslendingar seldu um 5.324 tonn af heilfrystum makríl til Japans á árunum 2011-2015. 

Í töflu 13 má sjá samanburð á meðalverði á heilfrystum makríl til Japans og Evrópu. 

Meðalverð er öll árin 2011-2015 hærra á seldum heilfrystum makríl. til Japans. Hæsta 

meðalverð fékkst árið 2012 en þá fengust 282,28 kr/kg en það ár voru einungis seld 

324 tonn til Japans. Árið 2015 var meðalverð á kg komið niður í 161,58 kr/kg en það 

er 42,76% lækkun frá árinu 2012. Árin 2011, 2013 og 2014 fengust 242,60 kr/kg, 

230,75 kr/kg og 226,99 kr/kg. Alls voru seldar heilfrystar makrílafurðir til 23 landa í 

Evrópu. Hæsta meðalverð í Evrópu fékkst árið 2011 og var 222,43 kr/kg. Lægsta 

fékkst árið 2015, 141,49 kr/kg. Árin 2012, 2013 og 2014 fengust 185,17 kr/kg, 185,15 

kr/kg og 173,09 kr/kg.  

 - Er vænlegra fyrir Íslendinga að selja makrílafurðir sínar á markað í Japan 

 fremur en Evrópu?  

 Ef tekið er mið af meðalverði af seldum heilfrystum makríl til Japans og 

Evrópu er hagstæðara að selja heilfrystan makríl til Japans. Þó eru nokkur lönd í 

Evrópu með hagstæðara meðalveð heldur en Japan árin 2011, 2013 og 2015. Árið 

2011 voru fjögur lönd sem voru með hærra meðalverð heldur en Japan (242,60 kr/kg), 

Bretland (245,53 kr/kg), Rússland (250,09 kr/kg), Portúgal (287,26 kr/kg) og Spánn 

(317,33 kr/kg). Svíþjóð greiddi hærra meðalverð á heilfrystum makríl árið 2013, eða 

256,26 kr/kg á meðan  230,75 kr/kg fengust fyrir heilfrystan makríl til Japans. 

Rússland og Svíþjóð greiddu hærra meðalverð á heilfrystum makríl frá Íslandi árið 

2015 eða 172,69 kr/kg og 165,01 kr/kg en meðalverð sem fékkst fyrir makrílinn til 
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Japans var 161,58 kr/kg. Árin 2012 og 2014 voru engar Evrópuþjóðir sem greiddu 

hærra meðalverð en Japan.  
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7 Samantekt og umræður 

Markmið verkefnisins var að greina hvort vænlegra væri fyrir Íslendinga að selja 

heilfrystan makríl á Japansmarkað en á Evrópumarkað. Norðmenn hafa einokað 

þennan markað í gegnum tíðina og veiða mun betri makríl en Íslendingar, þar sem 

hann er veiddur á hentugri tíma. Veiðar Norðmanna fara fram í september - nóvember 

en veiðar Íslendinga í júní - september. Norðmenn eru því með betri makríl til að selja 

á Japansmarkað og einnig er veiðitímabil þeirra á besta tíma miðað við gæði makríls 

en mikil hefð er í Japan fyrir því borða makríl í september - nóvember. Þá hafa 

Norðmenn fengið betra verð en Íslendingar á heilfrosnum makríl. 

  Markaðsstarf á makrílafurðum hefur verið ábótavant seinustu ár þar 

sem makríll er orðin ein af mest veiddu tegundum Íslendinga. Markaðsstarf krefst 

mikils fjármagns og eru það m.a.  útgerðirnar sem þurfa að standa fyrir þeim kostnaði. 

Ef vel á að vera þyrftu fleiri aðilar, eins og t.d. ríkisstjórnin, að koma með einum eða 

öðrum hætti að markaðskynningu íslensks sjávarfangs. Norðmönnum hefur tekist vel 

til í kynningarstarfsemi sinni því norskur makríll er þekktur og neytendur velja hann 

frekar en annan makríl. Eins og fram kom hér framar lagði Íslandsstofa fram 50 

milljónir ísl. króna til markaðssetningar á íslensku sjávarfangi á meðan NSC lagði 

fram 8 milljarða ísl. króna til markaðssetningar á norsku sjávarfangi, þetta sýnir 

hversu fremri Norðmenn eru Íslendingum í markaðsstarfi á sjávarfangi. 

 Atlantshafsmakríll kemur inní íslenska lögsögu í byrjun júní í fæðuleit eftir 

hrygningu. Þegar fæðuleit er lokið leitar hann inn í norska lögsögu. Vegna hlýnunar 

sjávar undanfarin ár hefur makríll komið í meira magni á íslandsmið. Með hlýnun 

sjávar sótti makríll á Íslandsmið og ræðst það af sjávarhita hvort hann helst hér við 

Íslandsstrendur. Ef sjórinn heldur áfram að hlýna getur makríllinn gengið lengra 

norður í haf.   

 Veiðar Íslendinga og Norðmanna fara fram á ólíkum tímum ársins, Íslendingar 

veiða á sumrin, júní - september en Norðmenn í október - nóvember. Síðan 

Íslendingar byrjuðu að veiða makríl hefur afli þeirra ávallt verið minni en afli 

Norðmanna og ef samningar milli Íslendinga, Norðmanna og Evrópusambandsins 

tækjust fengju Íslendingar trúlega mun minni aflaheimild en Norðmenn.  

 Samningar milli Íslendinga, Norðmanna og Evrópusambandsins um 

aflaheimildir til makrílveiða hafa ekki náðst. Ef samningar næðust gætu Íslendingar 

veitt makríl mun seinna í stað þess að stunda veiðarnar í júní - júlí og myndi það skila 



 

 41 

sér í betri og verðmætari makríl. Veiðar Íslendinga yrðu þó minni en um leið gæti 

meirihluti aflans farið á Japansmarkað. Veiðarnar færu þá fram í september - 

nóvember og gætu íslensk skip veitt makríl í norskri lögsögu. Ef samningar um 

makrílveiðar nást ekki og deilur um skiptingu aflans halda áfram þurfa útgerðir að 

vera hugrakkari að ná í sinn afla seint á sumrin eða í ágúst - september í stað  júní - 

júlí. Það gæti verið hvati fyrir útgerðinar að hækka millifærslu á milli ára. Nú er 

leyfilegt að færa 15% kvótans yfir á næsta ár og væri æskilegt að auka þetta hlutfall 

og færa vertíðina aftar í ágúst - september þegar veiðist betri makríll. Árið 2013 

virtust deiluaðilar vera að komast að samkomulagi um að Íslendingar fengju ekki 

minni en 11,9% af ráðlögðum aflaheimildum ICES en nokkrar þjóðir voru ekki 

tilbúnar að gefa það eftir og því náðust ekki samningar. Ef samningar nást mun afli 

Íslendinga á makríl í framtíðinni minnka en þá verða fyrirtækin að auka 

verðmætasköpun hans, ein leiðin er að auka hlutdeild Íslendinga á Japansmarkaði í 

stað þess að selja á Evrópumarkað. Veiða makríl seinna, þegar hann hefur hátt 

fituinnihald og fitan runnið inn í kjötið og taka upp blásturfrystingu í meira mæli. 

Ráðlagðar aflaheimildir ICES hafa verið í kringum 1.000.000 tonn seinustu ár og því 

hefði kvóti Íslendinga verið 119.000 tonn ef samningar hefðu náðst, en þetta er efni í 

annað verkefni.  

 Margt á eflaust eftir að breytast í makrílveiðum Íslendinga á komandi árum. 

Hvort samningar náist við aðrar þjóðir um kvóta úr deilistofninum líkt og gert hefur 

verið með kolmunna og norsk- íslensku síldina eða hvort Íslendingar verði áfram 

samningslausir, en þessir stofnar ganga inn í íslenska lögsögu. En þá er það stóra 

spurningin, hversu stóra hlutdeild fengju Íslendingar ef samningar næðust? Mikilvægt 

er að leita allra leiða til að semja um makrílkvóta við aðrar þjóðir og að Íslendingar 

semji um ásættanlegan hlut. Makríll gengur inn í íslenska lögsögu í fæðuleit og bætir 

á sig miklu magni af fitu, þyngist um allt að 60%. Þá vaknar upp sú spurning af hverju 

ættu Norðmenn að fá að veiða meira af makríl en Íslendingar, þar sem fæðuöflunin fer 

fram í íslenskri lögsögu.  

 Meðalverð á heilfrystum makríl frá Íslandi til Japans og Evrópu fengust frá 

Hagstofu Íslands. Meðalverð Íslendinga á heilfrystum makríl til Japans var 2011 

(242,60 kr/kg), 2012 (282,28 kr/kg), 2013 (230,75 kr/kg), 2014 (226,99 kr/kg) og 

2015 (161,58 kr/kg) en til Evrópu, 2011 (222,43 kr/kg), 2012 (187,17 kr/kg), 2013 

(187,15 kr/kg), 2014 (173,09 kr/kg) og 2015 (141,49 kr/kg).  Niðurstöður komu 

höfundi ekki á óvart varðandi hvort væri vænlegra að selja heilfrystan makríl á 
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Japansmarkað í stað Evrópumarkaðs. Japan er sá markaður sem greiðir hæsta verðið 

fyrir makríl en um leið sá sem gerir mestar kröfur til afurðarinnar.   

 Höfundur hefði viljað skoða tölur út frá mismunandi afurðastærðum en ekki 

gafst tími til þess. Það hefði sýnt betur hvernig meðalverð hefði skipst milli þjóða þar 

sem mismunandi magn af stórum og litlum makríl fer til landanna. Tölurnar sem 

fengust frá Hagstofu Íslands sýna að það er vænlegra að flytja makríl sem Íslendingar 

veiða á Japansmarkað en á Evrópumarkað. 
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Viðauki 
I. Viðtöl 

Bréf 1 og spurningar til Yohei Kitayama hjá 

Vinnslustöðinni. 

Hello  

My name is Almar Daði Jónsson and I’m a student at the University of Akureyri, 

Iceland. 

This is my final year in fisheries science B.Sc. and I’m working on my thesis. 

My thesis is about Atlantic mackerel and wether it's more profitable to sell the 

product on Japanese market than European markets. 

I talked to Friðleif Friðleifsson at Iceland Seafood and he pointed out that I should 

talk to you. 

It would help me a lot if you could take some time to answer the/these 

question/questions. 

  

Anonymity is ensured. 

 

1. How do Japanese market want it Atlantic Mackerel? Whole Frozen or Fillets for 

example? 

2. Do they want more quality ingredient than European markets? if so how? 

3. How big is the Japanese Market in Atlantic mackerel? 

4. How much do Japanese import of Atlantic mackerel? 

I'm also trying to find statistics about Japanese fisheries in Chub and Blue mackerel 

and something about the fisheries. 

Every specific detail will help. 

Viðtal átti sér stað þann 6.mars 2017. 
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Bréf 2 og spurningar til Friðleifs Friðleifssonar hjá Iceland 

Seafood 

Sæll Friðleifur 

Almar Daði Jónsson heiti ég og er að vinna að lokaritgerð minni í Sjávarútvegsfræði 

við Háskólann á Akureyri. Ritgerðin heitr Atlantshafsmakríll: Evrópu- og 

Japansmarkaður. Ég var að pæla hvort þú gætir svarað tveimur spurningum varðandi 

markaði Evrópu og Japans. 

 

1. Hvaða kröfur gerir Evrópu- og Japansmarkaður varðandi gæði makrílafurða og 

vinnsluaðferða?   

2. Hvað gerir t.d. makríl sem veiddur er af Norðmönnum í norskri lögsögu betri en sá 

sem veiddur er af Íslendingum í íslenskri lögsögu (fituinnihald, áta,los o.fl)? 

 

Einnig er ég að kanna hvort ég geti nálgast einhverstaðar sölutölur/verð fyrir 

mismunandi afurða stærðir af heilfrystum makríl t.d. heilfrystur makríll sem er yfir 

450g eða undir 450g. Ég er búinn að taka tölur frá hagstofunni og reikna út verð 

(kr/kg) á heilfrystum makríl frá Japan og Evrópuþjóða en myndi vilja kafa dýpra í 

mismunandi stærðir af makríl. 

 

Bestu kveðjur 

Almar Daði Jónsson 
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