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Formáli	

Þessi	ritgerð	var	unnin	á	vorönn	2018	og	er	lögð	fram	til	BS	prófs	við	Viðskiptafræðideild	

Háskóla	 Íslands	með	 áherslu	 á	markaðsfræði	 og	 alþjóðaviðskipti	 sem	 gildir	 til	 6	 ECTS	

eininga.	

Leiðbeinandi	 ritgerðar	var	Ásta	Dís	Óladóttir,	 lektor	við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	

Íslands.	Vil	ég	þakka	henni	kærlega	fyrir	góða	leiðsögn	og	gagnlegar	ábendingar.	Áfanginn	

Rekstur	í	sjávarútvegi	undir	hennar	leiðsögn	sýndi	mér	nýja	hlið	á	sjávarútveginum	og	var	

leiðandi	í	bæði	vali	mínu	á	viðfangsefni,	sem	og	við	skrif	ritgerðarinnar.		
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Útdráttur	

Viðfangsefni	 ritgerðarinnar	 er	 virðisaukning	 í	 íslenskum	 sjávarútvegi,	 Hvaða	 áhrif	

kvótakerfið	 hefur	 haft	 á	 virðisaukningu,	 hvernig	 íslensk	 fyrirtæki	 hafa	bætt	 stöðu	 sína	

innan	 virðiskeðjunnar	 og	 hvernig	 fyrirtæki	 færa	 sínar	 vörur	 ofar	 í	 virðispýramídann.	 Í	

ritgerðinni	er	leitast	við	að	svara	rannsóknarspurningunum;	Hvaða	virðisaukning	hefur	átt	

sér	stað	í	íslenskum	sjávarútvegi?	og	Hvernig	nýsköpun	er	að	eiga	sér	stað	hjá	Íslenskum	

sjávarútvegsfyrirtækjum?		

Íslenska	kvótakerfið	þykir	vera	meðal	bestu	fiskveiðistjórnunarkerfa	í	heimi	og	býr	það	

til	 aðstæður	 fyrir	 sjávarútvegsfyrirtæki	 að	 hafa	 langtíma	 skipulag.	 Brottkast	 er	 eitt	 af	

stærstu	vandamálunum	í	kvótaveiði	á	takmarkaðri	auðlind	en	með	sveigjanleika	í	kerfinu	

er	hægt	að	lágmarka	það.		

Virðiskeðjan	 lýsir	 ferli	 íslensks	 sjávarfangs	 frá	 veiði,	 vinnslu,	 dreifingu,	 smásölu	 og	

neyslu.	Fyrirtæki	vilja	gjarnan	stjórna	eins	stórum	hluta	þessarar	keðju	og	hægt	er,	til	að	

hafa	betri	stjórn	á	afurðum	sínum	og	meiri	næmni	á	það	hvað	markaðurinn	vill.	

Virðispýramidinn	sýnir	hvernig	vörur	í	sjávarútvegi	geta	verið	notaðar	á	mismunandi	

hátt	og	þannig	fæst	hærra	verð	fyrir	hann.	Sem	dæmi	má	nefna	að	meiri	fjármunir	eru	í	

því	að	vinna	fiskroð	í	snyrtivörur	en	að	nota	það	sem	minkafóður.	

Mikil	nýsköpun	er	að	eiga	sér	stað	í	íslenskum	sjávarútvegi	og	áhugavert	verður	að	sjá	

hvert	það	leiðir.	
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1 	Inngangur	

Á	síðustu	áratugum	hefur	verið	gríðarlega	þróun	í	íslenskum	sjávarútvegi.	Hún	hefur	verið	

allt	frá	veiðarfærum	í	bátum,	þróun	á	bátunum	sjálfum	til	vinnslu	á	auka	afurðum	sem	

falla	 til	 við	 fiskvinnslu.	 	 Viðfangsefni	 þessarar	 ritgerðar	 er	 virðisaukning	 og	 nýting	 á	

takmarkaðri	auðlind	sem	er	í	sjónum	í	kringum	Ísland.	Til	þess	að	virðisaukning	og	nýting	

takist	vel	þarf	mikla	nýsköpun	og	stöðuga	þróun	á	starfsemi	 fyrirtækja.	 Í	 ritgerðinni	er	

farið	yfir	hvernig	 stór	 fyrirtæki	geta	séð	hag	 í	 samþættingu	 í	gegnum	virðiskeðjuna	og	

hvernig	 þau	 gjarnan	 stofna	 dótturfyrirtæki	 fyrir	 þróun	 á	 aukaafurðum	 hærra	 í	

virðispýramídann.	Miklir	möguleikar	eru	til	staðar	og	er	blanda	af	góðum	reglugerðum	

sem	eru	ekki	of	hamlandi,	og	samvinna	aðila	innan	geirans	hjálpar	nýjum	fyrirtækjum	að	

blómstra.	

Ritgerðin	 skiptist	 í	 fimm	 meginkafla	 með	 átta	 undirköflum.	 Fyrst	 er	 farið	 yfir	

kvótakerfið,	stofnun	og	afleiðingar.	Meginreglur	þess	voru	settar	á	1991	og	hefur	mikil	

þróun	á	því	átt	sér	stað	bæði	á	árunum	fyrir	og	eftir.	Virðissköpun	felur	í	sér	betri	nýtingu	

og	hærra	ferð	fyrir	veiddan	afla.	Virðiskeðja	íslensks	sjávarútvegs	hefur	orðið	fyrir	miklum	

áhrifum	af	kvótakerfinu	og	er	stofnun	frummarkaða	fisks,	ásamt	lóðréttri	samþættingu	í	

gegnum	hana	að	gefa	íslenskum	sjávarútvegsfyrirtækjum	meiri	stjórn	á	vörunum	sínum	

og	 meiri	 næmni	 á	 hvað	 viðskiptavinir	 vilja.	 Miklar	 tækniframfarir	 hafa	 orðið	 vegna	

nýsköpunarfyrirtækja	sem	vinna	náið	með	útgerðarfyrirtækjum	um	allt	land.	Hluti	af	þeim	

aukaafurðum	 sem	 verða	 til	 í	 fiskvinnslu	 verða	 til	 vegna	 annaðhvort	 tækniframfara,	

breytinga	á	markaði	eða	breyttri	löggjöf.	Mörg	útgerðarfyrirtæki	eru	með	dótturfyrirtæki	

í	vöruþróun	á	þessum	aukaafurðum	sem	vinna	í	því	að	færa	þær	eins	hátt	og	mögulegt	er	

í	virðispýramídann.	Jafnvel	þótt	íslenskur	lagarammi	sé	víður	þegar	kemur	að	nýssköpun	

eru	enn	hömlur	á	því	hvaða	hlutar	fisksins	má	nýta	til	manneldis.	Í	lok	ritgerðar	er	farið	

yfir	nokkur	dæmi	um	íslensk	fyrirtæki	sem	nýta	sér	tækninýjungar	til	að	færa	hráefni	frá	

fiskvinnslu	ofar	í	virðispýramidann.
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2 Fiskveiðistjórnunarkerfið	

	

Fiskveiðistjórnunarkerfið	 á	 Íslandi	 sem	er	 almennt	 kallað	 kvótakerfið	er	 framseljanlegt	

aflamarkskerfi	sem	varð	til	á	miðjum	níunda	áratug	síðustu	aldar.	Þetta	kerfi	var	fyrst	tekið	

upp	árið	1984	en	það	var	samþykkt	á	fiskiþingi	árið	á	undan.	En	það	var	ekki	fyrr	en	1990	

sem	kvótakerfið	varð	að	almennum	lögum	með	hámark	aflaheimilda	á	fyrirtæki.	

Stjórnun	 fiskveiða	er	nauðsynleg	þarf	 sem	fiskistofnar	eru	sameiginleg	auðlind.	Það	

þýðir	að	bæði	er	samkeppni	um	notkun	auðlindarinnar	og	ekki	hægt	að	útiloka	aðra	frá	

notkun	á	henni.	Stjórnunarkerfi	á	fiskveiðum	er	með	það	að	markmiði	að	koma	í	veg	fyrir	

harmleik	 almenninganna	með	 því	 að	 stýra	 samkeppni	 og	 búa	 til	 eignarrétt	 á	 fiskum.	

Harmleikur	almenninganna	vísar	 í	það	að	hagur	einstaklings	eða	 fyrirtækis	er	ekki	það	

sama	og	samfélagsins	í	heild	og	getur	það	leitt	til	ekki	bara	minni	hagnaðar	heldur	gæti	

það	einnig	haft	skaðleg	áhrif	á	náttúru.	Með	stjórnun	fiskveiða	er	verið	að	reyna	að	vernda	

fisk	frá	ofveiði	og	mögulegri	útrýmingu	sem	og	gera	fiskinn	að	hagkvæmri	og	verðmætri	

auðlind.	 	 Margar	 aðferðir	 eru	 til	 þess	 að	 stjórna	 veiðinni	 og	 eru	 hugtök	 eins	 og	

veiðileyfagjald,	eignarréttur,	framsal,	veðsetning	veiðiheimilda		öll	mikil	álitamál	sem	hafa		

gríðarleg	áhrif	á	bæjarfélög	i	heild.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

Náttúrulegar	auðlindir	eins	og	fiskistofnar	eru	endurnýjanlegar	auðlindir	sem	þýðir	að	

jafnvægi	 verður	 að	 vera	 á	 veiði	 og	 endurnýjun	 stofnsins.	 Heildarafli	 er	 gefinn	 út	 af	

sjávarútvegs-	 og	 landbúnaðarráðherra	 með	 tilliti	 til	 ráðlegginga	 frá	 fiskifræðingum	

Hafrannsóknastofunnar.	Hefur	þetta	ekki	alltaf	 verið	 raunin	og	þarf	ekki	að	 líta	 lengra	

aftur	í	tímann	en	til	níunda	og	tíunda	áratug	síðustu	aldar	til	að	sjá	aflaheimildir	byggðar	

á	pólitískum	grunni	en	ekki	 ráðleggingum	fiskifræðinga.	Eftir	að	ný	 lög	tóku	 í	gildi	árið	

2003	er	 ráðherra	bundinn	aflareglu	við	útgáfu	heildarafla	á	þorski	en	reglan	miðar	við	

stofnstærð	 fiska	 eldri	 en	 fjögurra	 ára	 og	 að	 ekki	 sé	 leyfilegur	 heildarafli	 yfir	 20%	 af	

stofnstærð	þorsks.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	
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Eitt	 af	markmiðum	 fiskveiðistjórnunarkerfa	 er	 að	 auka	hagnað	 fyrirtækja	og	ef	 það	

tekst	 vel	 kemur	upp	 spurningin	 hver	 á	 að	njóta	 góðs	 af	 þessari	 sameiginlegu	 auðlind.	

Veiðleyfagjaldið	eða	veiðigjaldið	var	komið	á	til	þess	að	færa	hagnað	fyrirtækja	meira	yfir	

á	 almenning	 annars	 vegar	 og	 til	 að	 mæta	 kostnaði	 við	 rannsóknir	 og	 eftirlit	 með	

fiskveiðum	hins	vegar.	Var	gjaldið	 fyrst	 lagt	á	árið	2002	og	var	það	gert	að	 lögum	árið	

2012.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

Ráðherra	 skipar	 þriggja	 manna	 nefnd	 af	 einstaklingum	 með	 þekkingu	 á	 hagfræði,	

sjávarútvegsmálum	og	reikningshaldi.	Það	er	hlutverk	nefndar	að	ákvarða	veiðigjald	hvers	

árs	fyrir	1.	júli	og	ráðherra	gefur	síðan	út	endanlegt	veiðigjald	fyrir	15.	júlí.	Veiðigjaldið	

skal	 vera	 tekið	 af	 aflaverðmæti	 afla	 að	 frádregnum	 launakostnaði	 og	 breytilegum	

kostnaði.	(Lög	um	veiðigjald	nr.	74/2012)	

Heildar	veiðigjald	fyrir	fiskveiðitímabilið	2016/2017	að	frádregni	gjaldfrjálsri	veiði	og	

lækkun	 skv.	 bráðabirgðaákvæði	 var	 4,6	milljarðar	 kr.	 og	 er	 rúmlega	 50%	 af	 því	 vegna	

þorskveiða.	(Fiskistofa,	2018)	

	

Önnur	 veiði	 við	 Ísland	 sem	 ber	 að	 nefna	 eru	 strandveiðar.	Miðast	 þær	 við	 veiði	 á	

handfæri	allt	að	10.200	lestum	af	óslægðum	botnfiski.	Síðan	2009	hefur	kerfið	miðast	við	

skiptingu	afla	á	fjögur	svæði	eftir	landshlutum	en	ný	lög	voru	samþykkt	26.	apríl	2018	sem	

afnema	þetta.	Ný	lög	miða	við	12	veiðidaga		í	mánuði	sem	skipt	verður	á	mánuðina	maí,	

júní,	 júlí	 og	 ágúst	 og	 verða	 þá	 48	 veiðidagar	 í	 heild.	 Heiðrún	 Lind	 Marteinsdóttir	

framkvæmdastjóri	Samtaka	fyrirtækja	í	Sjávarútvegi	(SFS)	gaf	út	tilkynningu	þann	26.	apríl	

2018	og	lýsti	tveimur	vandamálum	við	nýju	reglurnar.	Annars	vegar	breytingu	á	reglum	

sem	 sagði	 að	 ráðherra	 skyldi	 stöðva	 veiðar	 sem	 færu	 yfir	 aflaheimildir.	 Ný	 lög	 gefa	

ráðherra	rýmri	heimild	til	að	leyfa	auknar	aflaheimildir.	Nýju	reglurnar	gætu	haft	áhrif	á	

það	 grundvallarsjónarmið	 sem	 upprunalegu	 reglurnar	 voru	 gerðar	 í	 kringum	 sem	 er	

sjálfbær	nýting	fiskistofna.	Með	því	að	fara	fram	úr	ráðlögðu	aflamagni	getur	það	haft	

áhrif	á	kröfur	erlendra	kaupanda	og	vottunaraðila.	Ný	lög	gætu	verið	skref	aftur	á	bak.	

Hins	vegar	setur	hún	líka	út	á	afnám	skiptingu	landssvæða	sem	var	sett	á	til	að	tryggja		

lágmarksafla	hvers	landsvæðis.	(Skúli	Halldórsson,	2018)	
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2.1 Stofnun	kvótakerfisins	
	

Sjávarútvegurinn	hefur	lengi	spilað	stórt	hlutverk	í	efnahag	Íslendinga	og	hefur	það	meðal	

annars	haft	áhrif	á	lífskjör,	hagstjórn	og	byggðaþróun	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Eftir	útfærslu	

íslensku	 fiskiveiðilögsögunnar	 var	 komið	 á	 betri	 stjórn	 botnfiskveiða.	 Efnahagslögsaga	

hefur	 verið	 endanlega	 skilgreind	 	 með	 milliríkjasamningum	 og	 lögum	 um	 landhelgi,	

efnahagslögsögu	og	 landgrunn	nr.	 41/1979.	 Íslensk	 fiskveiðistjórn	byggir	 á	 lögum	sem	

segja	að	einungis	 íslenskir	aðilar	megi	 stunda	 fiskveiðar	 í	atvinnuskyni	 innan	 íslenskrar	

lögsögu.	(Helgi	Áss	Grétarsson,	2011)	

Meginreglur	aflamarkskerfisins	voru	settar	á	árið	1991	eru:	

Ø Ráðherra	ákveður	leyfilegan	heildarafla	einstakra	tegunda	nytjastofna	á	hverju	
veiðitímabili	að	fengnu	áliti	Hafrannsóknastofnunar	

Ø Útgerðir	fiskiskipa	geta	eingöngu	fengið	almenn	veiðileyfi	í	atvinnuskyni	

Ø Eingöngu	 skip	 sem	 hafa	 almennt	 veiðileyfi	 í	 atvinnuskyni	 geta	 fengið	
aflahlutdeild	eða	krókaflahlutdeild	úthlutað	í	einstökum	tegundum	nytjastofna	

Ø Aflaheimildir	 einstakra	 fiskiskipa	 í	 afla-	 krókaaflamarkskerfinu	 hafa	 verið	
framseljanlegir	að	vissum	skilyrðum	uppfylltum	

Ø Við	stjórn	úthafsveiða	er	við		lýði	sambærilegt	aflamarkskerfi		eins	og	við	stjórn	
veiða	á	staðbundnum	stofnum	innan	íslensku	efnahagslögsögunnar	

Ø Sérstakt	gjald	hefur	um	nokkurt	skeið	verið	tekið	af	útgerðum	fiskiskipa	

	

Þessi	lög	byggja	á	því	að	leyfileg	aflaheimild	er	gefinn	út	á	hverju	ári		til	þess	að	vernda	

fiskistofnana	 frá	 ofveiði.	 Frá	 útgáfu	 þessara	 laga	 hefur	 ákvörðun	 ráðherra	 almennt	

samrýmst	 ráðlagningu	 fiskifræðinga	 Hafrannsóknarstofnunar.	 (Helgi	 Áss	 Grétarsson,	

2011)	
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Útgáfa	 veiðileyfa	 botnfisktegunda	 þorsks,	 ýsu,	 ufsa	 og	 steinbíts	 sem	 er	 gefin	 út	 á	

útgerðir	sem	hafa	almenn	veiðileyfi	í	atvinnuskyni	eru	þrenns	konar:	

Ø Aflahlutdeild	einstakra	fiskiskipa	

Ø Fiskiveiðiréttindum	 krókabáta,	 eins	 og	 þau	 hafa	 verið	 skilgreind	 á	 hverjum	
tíma.	

Ø Sérúthlutunum	

	

Aflahlutdeild	einstakra	skipa	hefur	ávallt	skipt	mestu	máli		og	hefur	það	almennt	haft	

90-100%	vægi.	Stjórnvöld	hafa	heimild	til	að	skilgreina	hlutfallslegt	vægi	aflahlutdeildar	

eftir	því	sem	þykir	skynsamlegt	á	hverjum	tíma,	og	getur	það	farið	eftir	fiskveiðiár	eða	

veiðitímabili.	Reglugerðir	um	framsal	aflaheimilda	hefur	síðan	árið	1991	verið	frekar	rúmt	

og	 ekki	 breyst	 mikið	 síðan	 þá.	 Umræða	 hefur	 þó	 komið	 upp	 reglulega	 og	 voru	

sjómannaverkföllin	á	árunum	1994,	1995,	1998	og	2001	vegna	þróunar	á	leigu	aflamarka.	

Í	lagalegum	skilning	er	aflaheimild	á	margan	hátt	eins	og	hver	önnur	eign	og	er	það	gert	

til	 að	 styrkja	 réttindi	 handhafa	 aflaheimilda.	 Aflaheimildir	 eru	 skilgreindar	 samkvæmt	

úthafsveiðilögum	 með	 það	 að	 megin	 markmiði	 að	 vera	 einstaklingsbundinar	 og	

framseljanlegar	 en	 þó	 eru	 einhverjar	 takmarkanir	 á	 afla.	 Ýmiss	 veiðisvæði	 geta	

tímabundið	 fallið	 undir	 reglur	 um	 friðunarsvæði	 sem	 hafa	 það	 markmið	 að	 vernda	

smáfiska	og	minnka	raskanir	á	svæðum	nálægt	strönd	landsins.	Þetta	getur	einnig	átt	við	

um	 takmarkanir	 á	 notkun	 ýmissa	 veiðarfæra	miðað	 við	 viðkomandi	 svæði.	 (Helgi	 Áss	

Grétarsson,	2011)	

	
Síðan	breytingar	á	 lögum	tóku	 í	 gildi	hefur	 landslag	 sjávarútvegs	breyst	 töluvert	en	

fimm	stærstu	kvóta	fyrirtækin	hafa	farið	úr	17%	hlutdeild	árið	1995	upp	í	35,2%	árið	2011.	

Sömu	sögu	má	segja	um	fiskvinnsluleyfi	en	þau	hafa	á	fallið	frá	því	að	vera	402	til	275	árið	

2007.	Þessar	tölur	sýna	30%	lækkun	fiskvinnslu	fyrirtækja	en	rauntalan	er	eflaust	hærri	

þar	sem	það	er	ekki	óalgengt	að	fyrirtæki	sé	starfandi	undir	meira	en	einu	leyfi.	Mesta	

fækkun	hefur	átt	sér	stað	í	söltuðum	fisk	en	aukning	hefur	verið	ferskum	fiski	sem	sýnir	

hvert	markaðurinn	er	að	þróast	(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	og	Helgi	

Gestsson,	2015)	 	
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2.2 Afleiðingar	fiskveiðistjórnkerfisins	
	

Innleiðing	kvótakerfisins	hefur	haft	jákvæð	áhrif	á	hagnað	fiskiveiði	fyrirtækja	á	íslandi	og	

gert	 fyrirtækjum	kleift	að	 leggja	meiri	áherslu	á	markaðsdrifna	virðiskeðju.	Kvótakerfið	

setur	 enda	 á	 kapphlaupið	 að	 fisknum	 og	 leyfir	 fyrirtækjum	 að	 aðlaga	 sig	 að	 þörfum	

markaðarins.	Hvort	sem	horft	er	á	magn	veiðanna	eða	ferskleika	fisksins	er	hægt	að	miða	

veiðarnar	að	því	sem	markaðurinn	vill.	Kvótakerfi	leyfir	fyrirtækjum	að	færa	markmið	sín	

frá	magni	yfir	á	hagnað.	Að	vera	með	réttu	vöruna	á	réttum	tíma	er	mikilvægt	til	þess	að	

halda	 verðinu	 háu	 í	 gegnum	 alla	 virðiskeðjuna.	 Þróun	 á	 íslenskum	 sjávarútvegi	 hefur	

einkennst	af	sérhæfingu,	skipulagsbreytingar	og	aukinnar	tækni	notkunar.	Fiskifræðingar	

á	Íslandi	telja	opnun	markaða	um	miðjum	níunda	áratug	vera	leiðandi	í	viðbragðshæfni	

íslenskra	sjávarútvegsfyrirtækja.	Með	því	að	vera	með	opið	markarðskerfi	auðveldar	það	

fyrirtækjum	 á	 öllum	 stöðum	 í	 virðiskeðjunni	 að	 aðlaga	 vörum	 sinum	 að	 því	 sem	

viðskiptavinir	vilja	eða	færa	sig	yfir	á	ný	markaðssvæði.	Þetta	hefur	leitt	til	meiri	arðsemi	

í	 geiranum,	 aukinni	 sérhæfingu	 og	 betri	 nýtingu	 aflans.	 Noregur	 er	 land	 sem	 var	

sambærilegt	á	þeim	tíma	sem	breytingar	áttu	sér	stað	á	Íslandi.	Jafnvel	þó	að	bæði	löndin	

hafa	 séð	 aukningu	 hagnaðar	 í	 sjávarútvegi	 hefur	 það	 gerst	 mun	 hraðar	 á	 Íslandi.	

(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2015)	

Eitt	af	þeim	vandamálum	sem	þarf	að	kljást	við	með	kvótakerfi	er	að	sjómenn	hafa	hag	

af	 því	 að	 kasta	 afla	 frá	 borði	 sem	 þeir	 telja	 ekki	 nægilega	 verðmætan.	 Ef	 veiði	 er	

takmörkuð	við	ákveðið	magn	getur	munað	miklu	hvernig	ástand	landaðs	afla	er	og	því	

getur	brottkast	verið	mikið	vandamál.	Samkvæmt	íslenskum	lögum	er	skylt	að	landa	öllum	

þeim	afla	sem	veiddur	er	en	getur	ráðherra	þó	gefið	leyfi	fyrir	því	að	sleppa	lifandi	afla	

undir	tiltekinni	lengd.	Ýmsar	leiðir	eru	farnar	til	að	reyna	að	koma	í	veg	fyrir	brottkast	og	

má	 nefna	 sem	 dæmi	 undirmálsívilnun,	 tegundartilfærslu	 og	 VS-afla	 (Verkefnasjóður	

sjávarútvegsins).	VS-afli	leyfir	skipstjóra	að	hafa	hluta	aflans	aðskildan	sem	reiknast	ekki	

með	 inn	 í	 aflamark	 skipsins	 heldur	 er	 seldur	 á	 uppboði	 og	 rennur	 til	 verkefnasjóðs	

sjávarútvegs.	 VS-afli	 takmarkast	 við	 0,5%	 af	 uppsjávarafla	 og	 5%	 af	 öðrum	 sjávarafla.	

(Fiskistofa,	 2017).	 Til	 að	meta	 brottkast	 gerir	 Hafrannsóknastofnun	 nafnlausa	 könnun	

meðal	 sjómanna	 og	 sýndi	 rannsókn	 frá	 2004	 að	 um	 20%	 sjómanna	 töldu	 sig	 vita	 af	

brottkasti	en	að	brottkastið	væri	innan	við	1%	af	aflaverðmætum.	Síðan	2001	hefur	mat	
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á	brottkasti	stuðst	við	lengdarmælingar	á	afla	annars	vegar	á	sjó	og	hins	vegar	í	landi.	Með	

því	að	skoða	muninn	á	þessum	tveimur	tölum	er	hægt	að	sjá	hvort	að	brottkast	hafi	átt	

sér	stað.	(Utanríkisráðuneytið	2009)	

Útreikningar	sýndu	að	brottkast	þorsks	árið	2014	af	línuveiðum	hafi	verið	tiltölulega	

lítið	eða	um	30	tonn.	Tölur	sýna	að	brottkast	hafi	verið	hlutfallslega	meira	í	netaveiðum	

og	er	samanlagt	um	0,6%	af	heildarþyngd	landaðs	afla.	Mikil	aukning	var	milli	ára	og	er	

útreiknað	 brottkast	 frá	 línuveiðum	 árið	 2015	 um	 784	 tonn	 eða	 4,5%	 af	 heildarfjölda	

landaðs	 afla.	 Brottkast	 af	 botnvörpu	 veiðum	 var	 ekki	 reiknað	 2014	 en	 árið	 2015	 var	

útreiknað	magn	1.354	tonn	 	og	er	því	heildarbrottkast	fyrir	árið	2015	nokkuð	hátt	eða	

2,13%	af	heildarþyngd	landaðs	afla.	Þetta	lýsir	sér	í	255%	aukningu	milli	ára.	Þegar	skoðuð	

eru		tölurnar	í	heild	sinni	frá	2001	til	2015	sést	að	töluverðar	sveiflur	eru	milli	ára	og	hafur	

brottkast	verið	mest	á	árunum	2001	og	2015.		(Guðjón	Már	Sigurðsson,	Ólafur	K.	Pálsson,	

Höskuldur	 Björnsson,	 Áslaug	 Eir	 Hólmgeirsdóttir,	 Sævar	 Guðmundsson	 og	 Þórhallur	

Ottesen,	2016)	

Í	tilkynningu	frá	Heiðrúnu	Lind	Marteinsdóttur,	framkvæmdastjóra	Samtaka	fyrirtækja	

í	sjávarútvegi	(SFS)	frá	22	Nóvember	2017	við	umfjöllun	á	brottkasti	segir	hún	að	enginn	

vafi	liggur	á	að	brottkast	hafi	verið	töluvert	fyrir	þrjátíu	árum	en	staðan	sé	önnur	í	dag.	

Kvótakerfið	 hafi	 verið	 gæfuspor	 að	 mörgu	 tilliti	 og	 batnaði	 umgengni	 í	 kringum	

sjávarafurðir	verulega.	Takmarkaður	kvóti	og	skortur	á	sveigjanleika	gerði	kerfið	þannig	

að	hvati	var	 til	að	henda	fiski	þegar	skip	gat	veitt	mun	meir	en	það	mætti	 taka	 í	 land.	

Framsal	aflaheimilda	er	grundvallarþáttur	til	að	fyrirtæki	geta	gert	viðeigandi	ráðstafanir	

í	stundun	á	blöndnum	veiðum	eins	og	tegundatilfærslu,	sækja	sér	aflaheimildir	á	markaði	

eða	nýta	VS-afla.	Þetta	eru	allt	dæmi	um	ráðstafanir	sem	hægt	er	að	taka	til	að	útrýma	

hvata	til	brottkasts.	Sérfræðingar	ESB	gáfu	út	árið	2011	að	almennt	brottkast	innan		þeirra	

lögsögu	væri	um	23%	af	heildarafla	og	því	getur	íslenskur	sjávarútvegur	verið	ánægður	

með	þann	árangur	sem	náðst	hefur.	Samstarf	hagsmunaaðila	í	sjávarútvegi	mun	samt	sem	

áður	 vinna	 í	 því	 að	 útrýma	 þeim	 jaðartilvikum	 sem	 enn	 eiga	 sér	 stað.	 (Baldur	

Guðmundsson,	2017)	

Lög	um	fiskveiðistjórnun	leyfir	íslenskum	sjávarútvegsfyrirtækjum	að	skipuleggja	veiði,	

vinnslu	og	markaðsmál	þannig	að	virðissköpun	verði	sem	mest.	
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3 Virðissköpun	

	

Verð	á	íslenskum	sjávarafurðum	sýna	á	hvaða	stigi	virðiskeðjunnar	virðissköpun	verður	

til.	Mikilvægt	er	að	skoða	þessar	tölur	sem	sýna	hvernig	markaðurinn	hefur	þróast	og	þá	

hvernig	er	hægt	að	hámarka	virði	fisksins.	(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	

og	Helgi	Gestsson,	2012)	

	

Mynd	1.	Hlutfallslegur	verðmætaauki	á	hráefnakostnað	þorsks	(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	
Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2012)	

Mynd	 1	 sýnir	 hlutfallslega	 verðmætaaukningu	 miðað	 við	 hráefnakostnað	 fyrir	

mismunandi	vinnslu	á	þorski	og	sýnir	nokkra	áhugaverða	hluti.	Verðmætaaukinn	er	mun	

lægri	á	frystum	eða	sjófrystum	fiski	miðað	við	saltaðan	fisk	eða	fersk	flök.	Sá	mismunur	

felst	í	því	að	hærra	verð	fæst	fyrir	ferskan	fisk	og	því	eru	bestu	bitarnir	settir	í	þá	vinnslu.	

Tækninýjungar	 eins	 og	 framfarir	 í	 vinnsluaðferðum,	 kælingu,	 skipulagi	 og	 flutningum	

heldur	fisknum	ferskum	í	lengri	tíma.	Þetta	leiðir	til	þess	að	hægt	er	að	flytja	fiskinn	með	

skipi	 en	 ekki	 bara	 flugi	 og	 þannig	 er	 hægt	 er	 að	 lækka	 flutningskostnað.	 (Ögmundur	

Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2012)	

Virðissköpun	verður	til	þegar	varan	er	seld	en	ekki	þegar	hún	er	framleidd	og	því	er	

mikilvægt	vera	með	góða	stjórn	á	markaðsmálum	fyrirtækis.	Fiskistofnar	fóru	minnkandi	

á	 tíunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 og	 var	 því	 erfitt	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 auka	 verðmæti	 með	

auknum	veiðum.		Stór	hluti	þess	að	geta	þróað	vörur	lengra	er	samskipti	við	þá	markaði	

sem	opnuðust	eftir	 að	einkaréttur	 sölusamtaka	hætti.	Með	því	 gátu	 fyrirtæki	 stjórnað	

stærri	hluta	virðiskeðjunnar	og	þar	af	leiðandi	stjórnað	stærri	hluta	virðissköpunarinnar.	

Aukið	virði	hefur	orðið	til	með	betri	kælingatækni	og	getur	ferskur	fiskur	fengið	tæplega	
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70%	hærra	verð	en	frosinn	fiskur.	(Ögmundur	Knútsson,	Ólafur	Klemensson,	Helgi	Gestsson,	

2008)	

Stjórnun	veiða,	vinnslu	og	markaðsmála	spila	saman	til	að	tryggja	hámarksgæði	og	þar	

af	leiðandi	hámarks	verð	fyrir	vöruna	og	í	því	felst	mikil	verðmætasköpun.	Stærri	fyrirtæki	

ná	þessu	með	 lóðréttri	 samþættingu	en	minni	 fyrirtæki	með	nánu	samstarfi	við	önnur	

fyrirtæki	 í	 virðiskeðjunni.	 Útflutningur	 fisks	 verður	 fyrir	 miklum	 áhrifum	 af	 erlendri	

samkeppni	og	má	nefna	sem	dæmi	fall	á	markaðnum	í	upphafi	ársins	þegar	Norðmenn	

koma	inn.		

Sérhæfing	fyrirtækja	leiðir	til	þess	að	hægt	sé	að	ná	sem	mestri	verðmætasköpun	með	

því	að	einblína	á	ákveðna	fiskitegund	eða	tegund	vinnslu.	Sem	dæmi	má	nefna	að	fyrirtæki	

sérhæfir	sig	í	ferskum	flakabitum	vill	forðast	að	vera	með	of	stóra	eða	og	of	smáa	fiska	til	

þess	 að	 vinnslan	 verð	 sem	 einsleitust.	 Fiskmarkaðir	 gera	 það	 að	 verkum	 að	 smærri	

fyrirtæki	sem	sérhæfa	sig	í	vinnslu	á	því	sem	áður	taldist	til	aukaafla		með	bolfiskinum.	

Með	þessu	er	hægt	að	nýta	allan	þann	afla	sem	kemur	úr	sjónum	og	fá	sem	hæst	verð	

fyrir	hann.	Sérhæfing	í	veiðum	er	gerð	möguleg	með	framsali	á	aflaheimildum	þar	sem	

tegundatilfærslur	 leyfa	fyrirtækjum	að	skipta	á	þeim	tegundum	sem	þeir	eru	betri	 í	að	

veiða.		(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2012)	

Aukin	virðissköpun	 í	hverju	þrepi	er	eitthvað	sem	öll	 fyrirtæki	ættu	að	stefna	að	og	

með	því	auka	virði	í	gegnum	alla	virðiskeðjuna.	
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4 Virðiskeðjan	

Virðiskeðja	 sjávarútvegs	 lýsir	 framleiðslu,	 dreifingu	 og	 neyslu	 sjávarfangs.	 Mikill	

fjölbreytileiki	 er	 í	 virðiskeðjum	 og	 getur	 hún	 verið	 í	 sinni	 einföldustu	mynd	 einstakur	

sjómaður	sem	selur	vöru	sína	í	höfn	til	stórra	samstæða	sem	vinna	fiskinn	og	selja	tilbúna	

vöru	 á	 erlendum	 markaði.	 Þrep	 íslenskrar	 virðiskeðju	 eru	 fimm	 og	 skiptast	 í	 útgerð,	

vinnslu,	dreifingu,	smásölu	og	neytendur.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

Á	mynd	2	má	sjá	þau	þrep	sem	virðiskeðjan	í	íslenskum	sjávarútvegi	skiptist	í	og	hver	eru	

helstu	einkenni	þeirra:	

	

Mynd	2.	Virðiskeðja	íslensks	sjávarútvegs	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

	

Útgerð	er	 fyrsta	þrep	virðiskeðjunnar	og	getur	bæði	verið	 rekið	sem	fyrirtæki	eða	 í	

höndum	einstaklinga.	Útgerð	er	skipt	upp	í	annaðhvort	veiði	eða	eldi	og	á	Íslandi	er	veiði	

ríkjandi.	Mismunandi	veiðarfæri	eru	notuð	og	getur	það	skipt	miklu	máli	fyrir	gæði	afurða.	

Margar	mismunandi	 tækninýjungar	eru	 innleiddar	 til	 að	gera	vöruna	verðmætari,	 sem	

dæmi	má	nefna	nýjar	 leiðir	 til	að	kæla	 fiskinn	sem	gerir	hann	eins	 ferskan	og	hægt	er	

þegar	fiskurinn	er	kominn	í	land.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	
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Fiskvinnsla	 er	 annað	 þrep	 virðiskeðjunnar	 og	 þar	 er	 stór	 hluti	 aflans	 verkaður.	

Margvislegar	aðferðir	eru	til	að	verka	fisk	og	er	það	gert	með	geymsluþol	í	huga.	Miklu	

máli	 skiptir	 að	 útflutningur	 vörunnar	 sé	 í	 samræmi	 við	 vinnslu	 fisksins	 og	 má	 nefna	

algengar	meðferðir	eins	og	söltun,	kælingu	og	frystingu.	Er	þetta	gert	til	þess	að	vörur	

komast	á	markað	í	sem	besta	ástandi.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

	

Þriðja	þrepið	eru	dreifingaraðilarnir	sem	sjá	um	flutning		fisks	og	öðrum	sjávarafurðum	

frá	vinnslustöðvum	á	markaði.	Sérstakir	gámar	með	annaðhvort	kælingu	eða	frystingu	er	

algengar	 í	 flutningi.	Einnig	má	nefna	umbúðir	 fyrir	hrogn	eða	 lifur	sem	eru	sérstaklega	

gerðar	til	að	auka	geymsluþol.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

	

Fjórða	þrepið	eru	smásöluaðilar,	markaðir,	verslanir	og	veitingastaðir	sem	selja	vöruna	

áfram	 til	 endanlegra	 neytenda.	 Allstaðar	 er	 verið	 að	 vinna	með	 hágæða	 hráefni	 sem	

endurspeglast	í	auglýsingum	fyrirtækjanna.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	

	

Fimmta	og	síðasta	þrepið	eru	neytendur	 	og	þar	verður	hin	raunverulega	eftirspurn	

vörunnar	 til.	 	 Eftirspurn	 fer	 síðan	 eftir	 verði,	 gæðum,	 hollustu	 og	 almennu	umtali	 um	

vöruna.	Fjölbreytileiki	fólks	hefur	gríðarleg	áhrif	á	auglýsingar	til	þeirra	og	er	þeim	beint	

að	allt	frá	mjög	efnuðum	hópum	til	almennra	borgara.	(Ágúst	Einarsson,	2016)	
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4.1 Samþætting	virðiskeðjunnar	
Áhugavert	er	að	skoða	kerfi	sem	eru	með	svipuð	stjórnkerfi	en	með	nokkrar	breytur	til	að	

sjá	 hvaða	 áhrif	 það	 hefur.	 Áhugavert	 dæmi	 er	 sá	munur	 á	 virðiskeðju	 sjávarútvegs	 á	

Íslands	og	 í	Noregs	sem	byggir	 í	 kringum	þann	mismun	sem	er	 í	 lögum	þessara	 landa.	

Löndin	 veiða	 svipaðar	 tegundir	 fiska,	 eru	 með	 svipað	 tæknistig	 og	 settu	 bæði	 upp	

kvótakerfi	á	níunda	og	tíunda	áratug	síðustu	aldar.	Stóri	munurinn	eru	þær	reglugerðir	

sem	eru	á	frummörkuðum	Noregs	þar	sem	lágmarksverð	er	á	vöru	og	lóðrétt	samþætting	

er	ekki	leyfileg.	Þetta	hefur	mikil	áhrif	á	flæði	fisks	í	gegnum	virðiskeðjuna.	Á	íslendi	getur	

fiskurinn	ekki	bara	farið	inn	á	frummarkað	eins	og	í	Noregi	heldur	einnig	í	beinni	sölu	frá	

útgerð	til	fiskvinnslu	sem	og	beint	í	vinnslu	í	eigu	sama	aðila.	(Ögmundur	Knútsson,	Daði	

Már	Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2015)		

Þangað	til	1990	voru	sölusamtök	sem	sáu	um	útflutning	á	sjávarafurðum	frá	Íslandi	og	

þurfti	að	vera	með	leyfi	gefið	út	af	stjórnvöldum.	Ýmiss	vandamál	komu	upp	með	þessu	

fyrirkomulagi	þar	 sem	hagur	 sjávarútvegsfyrirtækja	og	 sölusamtaka	voru	ekki	endilega	

þau	sömu.	Eftir	að	útflutningsleyfin	voru	afnumin	var	 í	 fyrsta	skipti	hægt	að	vera	með	

lóðrétta	samþættingu	frá	útgerð	til	dreifingar	á	erlenda	markaði.	Frá	aldarmótum	hafa	

stærstu	útgerðirnar	byrjað	að	færa	markaðsmál	inn	í	virðiskeðju	sína	og	þannig	fá	betri	

tilfiningu	 fyrir	 því	 hvað	 erlendir	 markaðir	 eru	 að	 sækjast	 eftir.	 Stærstu	 fyrirtækin	 í	

íslenskum	sjávarútvegi	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	stækkað	á	síðustu	þremur	áratugum	

ásamt	því	að	vera	með	fjölbreyttari	starfssvið.	Þetta	er	hluti	af	því	að	fyrirtæki	vilja	í	dag	

hafa	eins	mikla	 stjórn	 á	 virðiskeðjunni	og	hægt	er.	 Sem	dæmi	má	 taka	 að	 tíu	 stærstu	

sjávarútvegsfyrirtækin	(2011)	sem	samanlagt	voru	með	rúmlega	55%	af	öllum	kvóta	væru	

öll	með	lóðrétta	samþættingu	í	gegnum	fyrstu	þrjú	þrep	virðiskeðjunnar	útgerð,	vinnsla	

og	 dreifingu.	 Rannsóknir	 sem	 Ögmundur	 Knútsson,	 Daði	 Már	 Kristófersson	 og	 Helgi	

Gestsson	unnu	árið	2008	sýndi	að	engin	ein	mynd	væri	hægt	að	setja	upp	fyrir	lóðrétta	

samþættingu	 íslenskra	 sjávarútvegsfyrirtækja.	 En	 öll	 fyrirtækin	 voru	 með	 það	

sameiginlegt	að	einkennast	af	náinni	samvinnu	í	virðiskeðju	og	frjálst	flæði	upplýsinga	í	

gegnum	fyrirtækið.	Eftir	að	reglur	um	fiskmarkaði	breyttist	og	fyrirtæki	fengu	að	selja	vöru	

sína	beint	á	erlendan	markað	mynduðust	ný	tækifæri	til	að	auka	verðmæti	fisksins	enn	

frekar.		(Ögmundur	Knútsson,	Daði	Már	Kristófersson	og	Helgi	Gestsson,	2015)	

Með	betri	stjórn	á	virðiskeðjunni	er	hægt	að	þróa	nýjar	vörur	ofar	í	virðispýramídann	 	
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5 Virðispýramidinn	

Sjávarútvegurinn	er	einn	af	þeim	geirum	sem	eru	gríðarlega	bundnir	því	hráefni	sem	unnið	

er	úr	og	fylgja	veigamiklum	reglugerðum	þegar	kemur	að	nýtingu	hans.	Það	hefur	í	för	

með	 sér	 stanslausa	 þróun	 og	 virðissköpun	 afurða.	 Aukaafurðir	 sem	 verða	 til	 í	 verkun	

sjávarfangs	eru	t.d.	hausar,	bein,	slóg,	skeljar	og	aðrar	tilfallandi	afurðir.	 	Þessi	hráefni	

hafa	í	gegnum	aldirnar	oft	ekki	verið	nýttar	í	neitt,	í	seinni	tíð	notuð	í	dýrafóður	eða	áburð	

og	nú	til	dags	er	mögulegt	að	nýta	þetta	enn	betur.	Hráefni	er	oft	breytt	 í	verðmætari	

vörur	 sem	 notaðar	 eru	 í	 fæðubótarefni,	 snyrtivörur	 og	 lyfjaiðnaði.	 Við	 þetta	 eykst	

verðmætið	 gríðarlega	 og	 er	 hægt	 að	 flokka	 inn	 í	 virðispýramídann.	 (Bjarki	 Vigfússon,	

Friðrik	Björnsson,	Haukur	M.	Gestsson	og	Saga	Helgadóttir,	2013)	

	

	 Mynd	3.	Virðispýramídinn	(Bjarki	Vigfússon,	Friðrik	Björnsson,	Haukur	M.	Gestsson	og	Saga	
Helgadóttir,	2013)	

	

Í	 áframhaldandi	 þróun	 á	 íslenskum	 sjávarútvegi	 er	 gríðarlega	 mikilvægt	 að	

virðissköpun	á	aukaafurðum	sé	hámörkuð	og	færð	eins	hátt	í	virðispýramídann	og	hægt	

er.	 	 Lyfjatækni	er	nýjasta	grein	Sjávarklasans	nýsköpunarmiðstöðs	á	 Íslandi	og	er	 stórt	

hlutverk	þess	þróun	og	rannsóknir	til	að	hámarka	virði	fisksins	sem	veiddur	er.		Á	síðastu	

áratugum	hefur	 verið	 vitundarvakning	 í	 tækifærum	 sem	 liggja	 í	 líftækni	 og	 hafa	mörg	

fyrirtæki	verið	stofnuð	síðan.	Þessi	fyrirtæki	sérhæfa	sig	í	einangrun	ýmissa	lífræna	efna	

sem	leynast	í	fiskinum	og	þróa	í	verðmætar	vörur	sem	hægt	er	að	selja	fyrir	mun	hærra	

verð.	Sem	dæmi	þá	hafði	sjávarklasinn	árið	2013	að	geyma	um	20	líftæknifyrirtæki	sem	

Lyf

Snyrtivörur

Heilsubætandi	fæða

Fæðubótaefni
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21	

starfa	í	 lyfja,	snyrtivöru	og	fæðubótarefna	framleiðslu.	Greining	frá	árinu	2012	sýnir	að	

árleg	velta	þessara	fyrirtækja	var	yfir	3	milljarðar	íslenskra	króna	með	4%	aukningu	milli	

ára	 og	 heldur	 áfram	 að	 vaxa.	 Þróun	 í	 lyfja,	 snyrtivöru	 og	 fæðubótarefna	 geirunum	 er	

gríðarlega	kostnaðarsamt	og	mun	því	taka	áratugi	fyrir	fyrirtækin	að	ná	fótfestu	á	sínu	

sviði.	Skiptir	því	stuðningur	sjávarútvegsfyrirtækja	gríðarlega	miklu	máli.	(Bjarki	Vigfússon,	

Friðrik	Björnsson,	Haukur	M.	Gestsson	og	Saga	Helgadóttir,	2013)	

	

Þegar	 neðri	 hluti	 pýramídans	 er	 skoðaður	 eru	 fyrirtæki	 sem	 starfa	 í	 hrávörum,	

dýrafóðri	 og	matarframleiðslu.	 Þessi	 hluti	 er	með	 töluvert	 lengri	 sögu	 og	 er	 því	mun	

stærri.	Vörur	 í	þessum	flokkum	eru	 t.d.	útflutningur	á	þurrkuðum	hausum	og	beinum,	

lifur,	 hrogn	 og	 fleira	 .	 Ef	 Sjávarklasinn	 er	 aftur	 skoðaður	 eru	 einnig	 um	 20	 fyrirtæki	

starfandi	en	árleg	velta	þeirra	var	19	milljarðar	með	19%	aukningu	frá	árinu	áður.	Þessar	

tölur	sýna	að	gríðarleg	verðmæti	er	að	finna	í	sjávarútveginum	fyrir	utan	heilu	fiskflökin.	

(Bjarki	Vigfússon,	Friðrik	Björnsson,	Haukur	M.	Gestsson	og	Saga	Helgadóttir,	2013)	

	

Mynd	4.	Íslenskar	vörur	í	virðispýramídanum	

Mynd	4	sýnir	dæmi	um	íslenskar	vörur	flokkaðar	í	virðispýramidan.	Efsta	þrepið	er	lyf	

og	er	dæmi	um	íslenskt	lyf	úr	íslenskum	sjávarfangi	Precold	framleitt	af	Zymetech	til	að	

koma	 í	 veg	 fyrir	 kvef.	 Framleiðsla	 lyfsins	 byggir	 á	 klínískum	 rannsóknum	 Jóns	 Bjaga	

Bjarnasonar	prófessors	á	virkni	ensíma.	Þekkt	er	að	nýta	ensím	frá	dýrum	í	lyfjanotkun	en	

rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 þorsksensím	 sé	 töluvert	 betra	 en	 þau	 spendýr	 sem	

almennt	hafa	verið	notuð.	(Guðrún	Gunnarsdóttir,	2015)	
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Annað	 þrepið	 eru	 snyrtivörur	 og	 þar	 er	 chitoclear	 sem	 er	 áburður	 á	 sár	 unnið	 úr	

rækjuskeljum	(Hélène	Liette	Lauzon	munnleg	heimild,	tölvupóstur,	15.	Febrúar	2018)	og	

Face	serum	frá	Feel	Iceland	sem	eru	húðdropar	unnir	úr	ensímum	(Ankra	Iceland,	e.d.).	

Þriðja	efsta	þrepið	er	fæða	með	heilsubætandi	áhrifum	og	þar	er	Alda,	heilsudrykkur	með	

viðbættu	kollagen	(Tómas	Þór	Eiríksson	og	Davíð	Tómas	Davíðsson,	munnleg	heimild,	27.	

mars	2017).	Fjórða	þrepið	eru	fæðubótarefni	og	eru	dæmi	um	þau	sjávar	kollagen	frá	Feel	

Iceland	 til	 að	 setja	 í	 ýmsa	 heilsudrykki	 (Ankra	 Iceland,	 e.d.),	 Líposan	 Ultra	 kítósan	

fæðubótarefni	sem	hjálpar	manni	að	 léttast	og	 Iceprotein	 frá	Protis	sem	skiptist	 í	þrjú	

fæðubótarefni:	Fyrir	orku	og	úthald,	liðamót	og	að	léttast	(protis,	2015).	Fimmti	þrepið	er	

fæða	 til	manneldis	 sem	getur	 verið	allt	 frá	pökkuðum	 fiski	 til	 hrogna(Bjarki	Vigfússon,	

Friðrik	 Björnsson,	 Haukur	 M.	 Gestsson	 og	 Saga	 Helgadóttir,	 2013).	 Sjötta	 þrepið	 er	

dýrafæða	og	dæmi	um	það	er	t.d.	fiskroð	frá	Vísi	hf.	sem	selt	er	sem	minkafóður(Erla	Ósk	

Pétursdóttir,	munnleg	heimild,	9	April	2018)	.	Sjöunda	og	neðsta	þrepið	er	hrávara	eins	

og	fiskmjöl	sem	notað	er	sem	áburður	á	tún	(Bjarki	Vigfússon,	Friðrik	Björnsson,	Haukur	

M.	Gestsson	og	Saga	Helgadóttir,	2013).	

	

Eitt	af	þeim	vandamálum	sem	sjávarútvegurinn	er	að	lenda	í	er	orðsporsvandamál	sem	

á	sér	rætur	í	hvernig	orðalag	hefur	þróast	í	kringum	fiskvinnslu.	Hvort	sem	er	verið	að	tala	

um	úrgang	eða	hliðarafurð	þá	er	það	ekki	góð	lýsing	á	vörunni.	Slóg	er	oft	talað	um	sem	

úrgang	en	það	á	ekki	við	þegar	hægt	er	að	vinna	hágæðavöru	eins	og	lýsi	úr	því.	Sama	má	

segja	um	hliðarafurðir		þar	sem	stór	fyrirtæki	hafa	orðið	til	í	kringum	vinnslu	á	hráefni	sem	

er	gagnlegt,	seljanlegt	og	eftirsóknarvert.	Þess	vegna	ætti	að	tala	um	fiskinn	í	heild	sinni	

sem	hráefni	sem	hægt	er	að	finna	leiðir	til	að	hámarka	í	virði.	(Icefish,	2017)	

Til	þess	að	gera	fært	vörur	ofar	í	virðispýramídann	þarf	mikla	nýsköpun.	
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6 Nýsköpun	og	þróun	

Á	öldum	áður	var	fiskurinn	flattur	út,	hryggurinn	fjarlægður	og	hefur	síðan	verið	hengdur	

upp	til	þurrkunar.	Þegar	þurrkun	var	lokið	hafði	mestallt	vatn	farið	úr	fiskinum	og	eftir	var	

á	bilinu	15	til	20%	af	upphaflegri	þyngd	hans		og	varð	geymsluþolið	gríðarlega	langt	við	

þetta.	Afurðin	var	verðmæt	vara	á	evrópskan	mælikvarða	og	var	stór	hluti	af	íslenskum	

útflutningi.	 	Eftir	að	geymsluaðferðir	eins	og	söltun	og	 frysting	varð	algengari	hækkaði	

verðmæti	fisksins	til	útflutnings	og	þar	af	leiðandi	var	þessi	fisk	verkun	minnkuð	til	muna.	

Eitt	af	því	sem	íslensk	fiskvinnslufyrirtæki	hafa	verið	að	nýta	umfram	það	sem	gengur	og	

gerist	í	fiskvinnslu	í	öðrum	löndum	er	þurrkun	á	fiskhausum.	Vara	sem	á	mörgum	stöðum	

er	sett	 í	mjöl	eða	dýrafóður	en	hérlendis	þurrkað	og	flutt	til	Nígeríu.	 (Ágúst	Einarsson,	

2016)	

Þróun	 Íslands	 frá	 því	 að	 vera	 eitt	 fátækasta	 land	 Evrópu	 til	 það	 að	 vera	 eitt	 það	

efnaðasta	í	heimi	þegar	skoðaðar	eru	þjóðartekjur	á	einstakling	átti	sér	stað	yfir	alla	20.	

öld.	Þróun	 frumkvöðla	og	uppbygging	 í	 Íslensku	samfélagi	átti	 sér	stað	með	stjórnvöld	

sem	 virka	 þátttakendur.	 Á	 áttunda	 áratug	 20.	 aldar	 byrjaði	 að	 myndast	 ýmiss	

frumkvöðlastarfsemi	í	kringum	sjávarútveginn	sem	vann	í	því	að	nýta	þá	miklu	tækniþróun	

sem	átti	 sér	stað	með	tilkomu	örgjörvans.	Margir	 flöskuhálsar	voru	 í	 starfseminni	 sem	

hægt	 var	 að	 leysa	með	 tækninýjungum,	 ásamt	 stofnun	 kvótakerfisins	 var	 þetta	 algjör	

umbylting	 í	 atvinnugreininni	 og	 hafði	 mikil	 áhrif	 á	 verklag	 í	 heild.	 Samkvæmt	 óbirtri	

doktorsritgerð	Arnars	D.	Jónssonar	við	Roskilde	háskóla	eru	fjórir	þættir	mikilvægastir	í	

nýsköpunarþróun	 sjávarútvegs:	 Aukið	 nýtingarhlutfall,	 ferskari	 fiskur,	 aukin	 verðmæti	

með	vöruþróun	og	aukin	sérhæfing	í	kjölfar	nánari	tengsla	við	viðskiptavin.	(Rögnvaldur	

J.	Sæmundsson	og	Örn	D.	Jónsson,	2010)	
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6.1 Sjávarklasinn	
Sjávarklasinn		var	stofnaður	árið	2012	og	í	upphafi	voru	tólf	fyrirtæki	í	sjávarklasanum	en	

hefur	á	síðustu	sex	árum	fjölgað	upp	yfir	70.		Á	þessum	árum	hafa	yfir	70%	af	fyrirtækjum	

innan	Sjávarklasans	unnið	með	öðru	fyrirtæki	í	húsinu	og	er	gagnsæi	í	starfi	eitt	af	lykil	

hugtökum	þess.	Hugvit	er	ætlað	að	vera	eins	opið	og	mögulegt	er	og	helstu	eiginleikar	

Sjávarklasans	eru	fimm.	(Thor	Sigfusson,	2018)	

	

Ø Með	því	 að	 setja	 fyrirtæki	 í	 sama	húsnæði	 er	 verið	 að	búa	 til	 tækifæri	 fyrir	
fyrirtæki	 í	 mismunandi	 geirum.	 Dæmi	 innan	 Sjávarklasans	 eru	 t.d.	
upplýsingatækni,	 vöru	hönnun	og	 samfélagsmiðlum	að	ná	 saman	 til	 að	gera	
núverandi	vörur	verðmætari	sem	og	að	ýta	undir	nýsköpun.	

Ø Sjávarklasinn	er	með	skipulagða	stefnu	þar	sem	allir	meðlimir	fá	 innsýn	inn	í	
nýsköpunarfyrirtæki.	Þar	getur	áhugi	á	milli	 fyrirtækja	myndast	og	mögulega	
myndast	samstarf	

Ø Fyrirtæki	 í	 Sjávarklasanum	eru	 allt	 frá	 litlum	 fyrirtækjum	 sem	eru	 að	byrja	 í	
rekstri	 til	 stórra	 samsteypa	 með	 rótgróna	 sögu	 í	 sjávarútvegi.	 Þetta	 býr	 til	
tengslanet	sem	leiðir	saman	reynslu	mikla	stjórnendur	og	ungt	hugmyndaríkt	
fólk	sem	getur	leitt	af	sér	nýjar	og	spennandi	vörur	og	tækifæri	

Ø Mikil	áhersla	er	sett	á	frumkvöðlafyrirtæki	þar	sem	Sjávarklasinn	býr	til	einstök	
tækifæri	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 blómstra.	 Oftast	 eru	 frumkvöðla	 fyrirtæki	 ekki	
greiðandi	meðlimir	Sjávarklasans	og	þannig	fá	þau	aukið	forskot	til	velgengnis.	
Stærri	 fyrirtæki	 innan	 Sjávarklasans	 eru	 með	 ýmsa	 styrki	 sem	 frumkvöðla	
fyrirtækin	geta	nýtt	og	þannig	hafa	 vörumerki	orðið	 til.	 Þetta	hjálpar	 við	 að		
koma	undir	sér	fótum	með	mun	lægri	stofnkostnað	en	þekkist	annar	staðar	

Ø Einnig	komast	nýsköpunarfyrirtæki	sem	eru	í	Sjávarklasanum	hjá	því	að	greiða	
ýmsan	fastakostnað	fyrir	utan	skrifstofuna	sjálfa	eins	og	internet,	kaffivélar	og	
ljósritunarvélar.	Fyrirtæki	sem	koma	inn	í	Sjávarklasan	eru	með	möguleika	á	að	
tengjast	beint	inn	í	það	tengslanet	sem	Sjávarklasinn	hefur	upp	á	að	bjóða	og	
geta	þannig	komið	sér	strax	til	verka.	

	

Þetta	 skipulag	 hefur	 gengið	 það	 vel	 að	 nýr	 Sjávarklasi	 mun	 rísa	 í	 New	 England	

Bandaríkjunum,	nánar	 tiltekið	 í	Maine	 fylkinu	og	mun	það	vera	 starfrækt	 frá	 	 og	með	

hausti	2018.	Samstarf	verður	milli	þessara	Sjávarklasa	ásamt	möguleika	á	fleiri	opnunum.	

(Thor	Sigfusson,	2018)	 	
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Virðið	 sem	 hefur	 orðið	 til	 í	 Sjávarklasanum	 er	 gríðarlegt	 og	 er	 það	 allt	 hluti	 af	 vel	

heppnaðri	 hugmyndafræði	 sem	 snýst	 um	 samvinnu	 fyrirtækja	 og	 uppbyggingu	

frumkvöðlafyrirtækja.	 Rannsókn	 gerð	 af	 Sjávarklasanum	 sýnir	 fram	 á	 það	 að	 almenn	

nýting	 á	 íslenskum	 þorski	 er	 að	 meðaltali	 yfir	 80%	 á	 meðan	mörg	 nágrannalönd	 eru	

einungis	með	um	50%.	Það	gerir	það	að	verkum	að	yfir	500	þúsund	tonn	af	þorski	er	hent	

út	í	hafið	allt	frá	Barentshafs	svæðinu	að	Nýfundnalandi.	Ekki	er	hægt	að	finna	einungis	

eina	breytu	sem	útskýrir	þennan	mikla	mun	en	hluti	af	því	er	mismunandi	fiskveiðitímabil	

sem	á	Íslandi	er	allt	árið.	Með	því	að	hafa	fiskveiðitímabilið	allt	árið	verður	öll	vinnsla	með	

hráefni	auðveldari	þar	sem	ekki	er	stór	röskun	á	henni	yfir	tímabilið.	 	Önnur	skýring	er		

lóðrétt	samþætting	sem	auðveldar	fyrirtæki	að	hafa	stjórn	á	allri	virðiskeðjunni	og	þar	af	

leiðandi	hafa	betri	stjórn	á	því	sem	á	að	veiða	miðað	við	eftirspurn	á	markaði.	Þetta	er	t.d.	

eitthvað	 sem	 er	 ekki	 algengt	 hjá	 öðrum	 fiskveiðiþjóðum.	 	 Þriðja	 og	 mögulega	

mikilvægasta	 skýringin	 eru	 rannsóknir	 og	 þróun	 á	 þeim	 hluta	 fisksins	 sem	 hefur	

annaðhvort	ekki	verið	nýttur	í	neitt	áður	eða	fengist	lítið	verð	fyrir.	Það	er	í	þessu	þriðja	

skrefi	sem	Sjávarklassin	kemur	 inn	og	býr	til	rétt	umhverfi	 fyrir	áframhaldandi	þróun	á	

þeim	hluta	sjávarútvegs	sem	litið	var	fram	hjá	áður	fyrr.	(Thor	Sigfusson,	2016)	

	

Mynd	5.	Fiskvinnsluvélin	(Thor	Sigfusson,	2016)	

	

Á	mynd	6	má	sjá	hvernig	íslenskar	fiskvinnslur	eru	að	ná	sem	mestum	verðmætum	úr	

fiskvinnslunni.	Hvert	þrep	fyrir	sig	er	 í	 stanslausri	þróun	og	allt	er	þetta	hluti	af	 færslu	

hráefna	upp	virðispýramídann.	
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6.2 Codland	
Codland	er	fyrirtæki	sem	var	stofnað	í	Reykjavík	árið	2012	og	er	fullvinnsluverkefni	Vísis	

hf.,	 Þorbjarnar	 hf.	 og	 Íslenska	 Sjávarklasans.	Markmið	 verkefnisins	 er	 að	 efla	 nýtni	 og	

nýsköpun	á	íslenskum	þorski.	Lokamarkmiðið	er	ekki	bara	að	nýta	þorskinn	100%	heldur	

að	gera	þorskinn	eins	verðmætan	og	hægt	er.	Grunnvörur	hjá	Codland	er	hægt	að	skipta	

í	 fjóra	mismunandi	 flokka	 sem	skiptast	 í	 steinefni,	 olíu,	mjöl	og	 kollagen.	 Ein	 af	 fyrstu	

vörum	Codlands	var	drykkurinn	Alda	sem	er	heilsudrykkur	með	viðbættu	kollagen.	Með	

því	 að	 setja	 kollagen	 í	 tilbúinn	drykk	er	það	gert	 aðgengilegra	og	auðveldara	 í	 neyslu.	

Brugghúsið	Steðji	var	fengið	til	að	sjá	um	framleiðslu	á	drykknum	en	auk	kollagen	innihélt	

hann	 	náttúrulegt	 sítrónuþykkni	og	blöndu	af	 sætuefnunum	stevíu	og	erythyol,	allt	án	

rotvarnarefna,	litarefna	og	gervi	bragðefna.	Þegar	varan	er	auglýst	er	lögð	mikil	áhersla	á	

sjálfbærni	 og	 þá	 hreinu	 auðlind	 sem	 kollagenið	 er	 unnið	 úr.	 Mikil	 verðmæti	 liggja	 í	

upprunanum	í	þorski	á	meðan	flestar	aðrar	tegundir	af	kollageni	er	unnar	úr	svínum	sem	

ræktuð	eru	á	stórum	búgörðum	við	mismunandi	aðstæður.	Með	því	að	koma	með	þennan	

drykk	 á	 markað	 er	 ekki	 bara	 verið	 að	 bjóða	 upp	 á	 auðvelda	 leið	 til	 að	 bæta	 heilsu	

neytandans	heldur	er	þetta	einnig	tilraun	og	sýning	á	því	hvernig	hægt	er	að	nýta	hluta	

fisksins	 á	 verðmætari	 hátt.	 (Tómas	Þór	 Eiríksson	og	Davíð	 Tómas	Davíðsson,	munnleg	

heimild,	27.mars	2017)	

Á	 ráðstefnu	 sem	 bar	 nafnið	 „Fiskúrgangur	 sem	 skilar	 hagnaði”	 kom	 Tómas	 Þór	

Eiríksson	þróunarstjór	Codlands	inn	á	það	að	miklar	breytingar	hafi	átt	sér	stað	á	síðustu	

árum	en	ein	af	stærstu	hindrunum	sem	Codland	er	að	eiga	við	eru	reglugerðir.	Reglugerðir	

sem	skilgreina	aukaafurðir	eins	og	slóg	sem	óhæft	til	manneldis.	Það	gerir	það	að	verkum	

að	 erfitt	 er	 að	 hefja	 framleiðslu	 og	 markaðssetningu	 á	 vörum	 til	 manneldis	 í	 stað	

dýrafóðurs	og	færa	vöruna	þannig	ofar	í	virðispýramídann	(Fullvinnsla	úrgangs	á	sér	bjarta	

framtíð	á	Íslandi	og	víðar,	2017) 

	 	



	

27	

6.3 Vísir	hf	
Vísir	hf.	er	sjávarútvegsfyrirtæki	stofnað	í	Grindavík	árið	1965.	Fyrsta	nýsköpunarverkefni	

Vísis	hf.	var	samstarfsverkefni	með	Þorbirni	hf.	árið	1999	þegar	þau	stofnuðu	Haustak.	

Haustak	 nýtir	 varmann	 sem	 kemur	 úr	 jörðinni	 allt	 árið	 til	 þurrkunnar	 á	 hausum	 og	

hryggjum.	Varan	er	síðan	mestmegnis	seld	til	Nígeríu.	Fleiri	skref	voru	tekin	í	kjölfarið	til	

að	auka	nýtingu	þorsksins	enn	frekar	og	var	eitt	af	því	flutningur	slógs	í	land	sem	áður	var	

hent	í	sjóinn,	en	er	slógið	núna	notað	til	að	búa	til	lýsi.	Þriðji	hluti	fisksins	sem	ekki	var	

nýttur	almennilega	er	roðið	en	hingað	til	hefur	það	ekki	verið	í	nógu	miklu	magni	til	að	

byrja	 framleiðslu	kollagens	hérlendis	og	hefur	 flutningskostnaðurinn	verið	of	hár	 til	að	

vinna	það	erlendis.	Almennt	hefur	tilfallandi	roð	ekki	verið	mikið	þar	sem	saltfiskurinn	frá	

Vísi	hf.	er	seldur	með	roði	á	erlenda	markaði.	Á	síðustu	árum	hefur	það	verið	að	breytast	

og	hefur	salan	aukist	í	bæði	ferskum	og	söltuðum	roðlausum	fisk.	Jafnvel	þrátt	fyrir	það	

hefur	það	ekki	verið	nægilega	mikið	tilfallandi	roð	til	að	Vísir	hf.	eitt	og	sér	gæti	byggt	

kollagen	verksmiðju.	Samstarf	milli	fyrirtækja	í	íslenskum	sjávarútvegi	er	því	lausnin,	og	

með	 stofnun	 á	 sameiginlegri	 kollagen	 verksmiðju	 gætu	 sjávarútvegsfyrirtæki	 samnýtt	

þessa	auðlind	og	framleitt	hágæða	vöru	á	samkeppnishæfu	verði.	Fyrirtækin	sem	vinna	í	

þessu	eru	Vísir	hf.,	Þorbjörn	hf.,	Samherji	hf.,	HB	Grandi	hf.	ásamt	spænskum	kollagen	

framleiðandi	sem	kemur	inn	með	mikið	hugvit	sem	þarf	í	þessa	framleiðslu.	Með	stofnun	

þessara	verksmiðju	er	verið	að	tryggja	stöðugt	 flæði	hráefnis	sem	hægt	væri	að	nýta	 í	

áframhaldandi	 vinnslu.	 Kollagen	 vörur	 væru	 framleiddar	 á	 Íslandi	 í	 neytendavörur	 og	

seldar	á	erlenda	markaði.	Sala	á	hreinu	efni	væri	mögulegt	en	með	því	að	vinna	efnið	í	

vörur	á	Íslandi	væri	hægt	að	færa	hana	upp	virðiskeðjuna	og	fá	mun	hærra	verð.	Vonast	

er	 til	 fyrstu	 skóflu	 stungu	 í	 uppbyggingu	verksmiðjunar	haustið	2018	en	beðið	er	eftir	

svörum	frá	samkeppniseftirlitinu	hvort	þetta	samstarf	sé	löglegt.	(Erla	Ósk	Pétursdóttir,	

munnleg	heimild,	9	April	2018)	
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6.4 Prímex	
Primex	ehf.	er	íslenskt	líftækni	fyrirtæki	sem	er	leiðandi	í	framleiðslu	á	hágæða	kítósan.	

Primex	markaðssetur	vörurnar	sínar	undir	þremur	nöfnum	Chitoclear,	Liposan	ultra	og	

Seaklear.	Allar	þessar	vörur	eiga	það	 sameiginlegt	að	vera	upprunalega	unnar	úr	Stóri	

kampalami	sem	er	rækjutegund	sem	veiðist	á	50	til	700	m	dýpi	og	er	 langmest	veidda	

kaldsjávar	rækjutegund	í	heimi.	(Vísindavefur,	e.d.)	

	

Prímex	var	stofnað	árið	1997	á	Siglufirði	og	hét	fyrst	Kítin	ehf.	Eftir	að	löggjöf	breyttist	

og	byrja	þurfti	að	borga	fyrir	að	losa	sig	við	úrgang	á	urðunarstöðum	í	stað	þess	að	kasta	

skélinni	í	sjóinn	eins	og	gert	var	áður	fyrr.	Rækjan	sjálf	er	hreinsuð	og	seld	á	almennum	

markaði	en	með	því	að	brjóta	niður	skelina	í	smærri	einingar	má	sjá	hvað	hægt	er	að	gera	

við	hana.	Skelin	er	byggð	upp	í	lögum	og	eru	notaðar	sýrur	og	basar	til	þess	að	brjóta	niður	

efnin	 sem	mynda	 skelina.	Þau	efni	 eru	þrjú	Kítósan,	Prótein	og	kalk.	Með	því	 að	nota	

mismunandi	DDA	(degree	of	deacetylation)	er	hægt	að	vinna	skelina	og	enda	með	hreint	

basískt	kítósan	sem	er	tilbuið	í	áframhaldandi	vinnslu.	Chitoclear	er	vörulína	frá	Primex	

sem	samanstendur	af	hreinasta	mögulega	kítósan	sem	er	lyktarlaust,	litarlaus	og	er	ekki	

ofnæmisvaldandi.	Efnið	hefur	ótal	mismunandi	notkunarmöguleika	og	getur	verið	notað	

í	 ýmiss	 húð	 eða	 hárvörur.	 Efnið	 er	 náttúrulegt,	 	 bakteríudrepandi,	 sveppadrepandi,	

veirudrepandi	og	getur	komið	í	staðinn	fyrir	margar	tegundir	af	gervi	efnum	sem	notuð	

eru	 í	dag.	Chitoclear	hefur	 sýnt	mikla	möguleika	 í	bindingu	 fitusýra	 í	 sárum	og	hjálpar	

þannig	að		mynda	filmu	á	húð	svo	sár	grói	betur.		Þessi	efni	í	hreinu	formi	eru	framleidd	

bæði	sem	gel	og	 í	úða	 formi.	 (Hélène	Liette	Lauzon	munnleg	heimild,	 tölvupóstur,	15.	

Febrúar	2018)	

	
Liposan	 ultra	 er	 náttúrulegt	 fæðubótarefni	 sem	 inniheldur	 kítósan	 og	 hjálpar	 við	

þyngdarstjórnun.	Liposan	ultra	bindur	sig	við	fitu	í	meltingarkerfinu	og	kemur	þannig	í	veg	

fyrir	 upptöku	 þess	 í	 líkamanum.	 Þessi	 staðhæfing	 hefur	 verið	 staðfest	 af	 þremur	

mismunandi	 stofnunum	1.	American	 Institue	 for	Biosocial	 and	Medical	 Reaserch,	 inc.,	

Tcaoma,	Washington,	2.	Genesis	center	for	integratice	medicine,	Graham,	washington	3.	

Vanson	Inc.,	Redmond	Washington	í	grein	sem	gefin	var	út	í	The	Journal	of	the	Amercan	
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Nutraceutical	 Association	 og	 kallast	 “A	 Randomized,	 Double-blind,	 Placebocontrolled	

Study	Chitosan	Dietary	Supplement	on	Weight	Loss	and	Body	Composition	in	Overweight	

and	Mildly	Obese	Individuals”.	Rannsóknin	sýndi	að	fituprósentan	í	lyfleysu	hópnum	jókst	

töluvert	miðað	við	meðaltal	hópsins	(p<0.01,	0.001	og	0.05)	en	þeir	sem	fengu	kítósan	

meðferð	lækkuðu	bæði	töluvert	í	þyngd	sem	og	BMI	stuðull	lækkaði	miðað	við	meðaltal	

hópsins	(p<0.005	og	0.05).	Yfir	8	vikur	misstu	þeir	sem	voru	í	kítósan	meðferð	að	meðaltali	

1	kg	á	meðan	lyfleysu	hópurinn	þyngdist	um	1,5kg.	Liposan	ultra	hefur	selst	í	meira	en	

250	 milljón	 skömmtum	 um	 allan	 heim.	 	 (The	 journal	 of	 the	 american	 nutraceutical	

Association,	2001)	

	

6.5 Protis	
	

Protis	 var	 stofnað	 árið	 2005	 	 á	 Sauðárkróki	 og	 er	 dótturfyrirtæki	 Fisk	 Seafood	 ehf.	

Fyrirtækið	er	með	það	markmið	að	fullnýta	Íslenska	fiskinn	og	ná	betri	skilning	á	áhrifum	

fiskipróteins	á	líkaman.	Aðalvara	Protis	er	IceProtein	inniheldur	viðkvæmt	prótein	unnið	

úr	þorski	með	einstaka	 líffræðilega	eiginleika.	 IceProtein	er	 fiskiprótín	unnið	úr	villtum	

þorsk	 og	meðhöndlað	með	 vatni	 og	 ensímum	 sem	 	 gerir	 próteinið	mun	 auðveldara	 í	

upptöku.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	prótínið	hafi	bæði	mettandi	áhrif	sem	og	jákvæð	

áhrif	á	stöðugleika	blóðsykurs.	Vörur	fyrirtækisins	er	þrískipt,	Amíno	100%	sem	er	fyrir	

aukið	þol	og	orku.	Amínó	Joints	fyrir	betri	liðamót	og	Amínó	Trim	fyrir	þyngdarstjórnun.		

(protis,	2015)	

Á	 árunum	 2007	 til	 2012	 var	 Iceprótein	 ehf.	 í	 samstarfi	 við	 Lyfjafræðideild	 Háskóla	

Íslands,	Matís	 ohf.	 og	 Reykofninn	 ehf.	 við	 rannsóknir	 á	 brjósksykrum	 úr	 hákörlum	 og	

sæbjúgum.	 Niðurstöður	 sýndu	 mikið	 magn	 af	 virkum	 efnum	 eins	 og	 andoxunarefni,	

ónæmisstýrandi	 og	 blóðsykurslækkandi	 efnum	 í	 sæbjúgunum	 og	 möguleikar	 á	

framleiðslu.	(Ólafur	Friðjónsson,	Brynjar	Ellertsson,	Steinar	Svavarsson	og	Kári	P.	Ólagsson,	

2013).		

Síðan	þá	hefur	hafist	vinnsla	á	villtum	sæbjúgum	veiddum	á	 Íslandsmiðum.	Ysta	 lag	

sæbjúgarinnar	er	mestmegnis	brjósk	sem	er	ríkt	af	kollagen	sem	notað	er	í	Protis	Liðir.	

Þessi	Kollagen	vinnsla	úr	sæbjúgum	er	talin	betri	en	önnur	vegna	þess	hvað	sæbjúgan	er	

rík	af	öðrum	aminosýrum		ásamt	því	að	vera	rík	af	sínki,	joði	og		járni.	(protis	e.d.)	
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7 	Lokaorð	

	

Rannsóknarspurningarnar	voru	tvær.	Fyrri	var:	Hvaða	virðisaukning	hefur	átt	sér	stað	 í	

íslenskum	sjávarútvegi?				

Kvótakerfið	 	 var	 fyrst	 sett	á	árið	1991	og	 leyfir	 sjávarútvegsfyrirtækjum	að	skipuleggja	

fiskveiði	á	sem	hagkvæmastan	máta.	Með	því	að	vera	með	eignarétt	á	fiskveiði	opnar	það	

möguleika	 fyrir	 langtíma	 fjárfestingar	 sem	 leiðir	 til	 langtíma	 hagnaðar.	 Sveigjanleiki	 í	

kerfinu	 er	 nauðsynlegur	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 brottkast	 og	 eru	 t.d.	 undirmálsívilnun,	

tegundartilfærsla	 og	 VS-afli	 (Verkefnasjóður	 sjávarútvegsins)	 leiðir	 til	 að	 minnka	

brottkast.	Eitt	af	því	sem	Íslensk	lög	leyfa	er	samþætting	virðiskeðjunnar.	Með	lóðréttri	

samþættingu	 í	 gegnum	virðiskeðjuna	 getur	 sama	 fyrirtækið	 séð	um	veiði	 og	 vinnslu	 á	

fisknum.	Þetta	leiðir	til	þess	að	fiskurinn	getur	verið	mun	fyrr	komin	á	markað.	Einnig	leiðir	

þetta	til	meiri	næmni	fyrir	því	hvað	markaðurinn	vill	og	er	fyrirtæki	því	mun	fljótara	að	

aðlaga	sig	að	því.	Allt	leiðir	þetta	til	verðmætaaukningar	í	hverju	þrepi	virðiskeðjunnar	um	

sig.	

Seinni	rannsóknarspurninginn	var:	Hvernig	nýsköpun	er	að	eiga	sér	stað	hjá	Íslenskum	

sjávarútvegsfyrirtækjum?		

Samstarf	 sjávarútvegsfyrirtækja	 við	 tæknifyrirtæki	 hefur	 opnað	 nýja	 möguleika	 í	

framleiðslu	sem	leiðir	til	betri	nýtingar	sjávarafurða.	Tækninýjungar,	breytingar	á	markaði	

og	breyttar	 reglugerðir	eru	dæmi	um	áhrifavalda	að	nýsköpun.	Með	betri	 kælingu	um	

borð	í	bátum	er	hægt	að	halda	slógi	nógu	fersku	til	að	vinna	það	í	lýsi	í	landi	ásamt	því	

sem	betra	ástand	fisksins	leyfir	þróun	á	ýmsum	öðrum	hluta	þess.	Erlendir	markaðir	vilja	

meira	 af	 roðlausum	 og	 ferskum	 fiski	 sem	 leiðir	 til	 auka	 roðs	 sem	 hægt	 er	 að	 vinna	 í	

kollagen.	Hertar	reglugerðir	um	losun	rækjuskelja	í	sjó	ásamt	kostnaði	við	urðun	leiðir	til	

nýsköpunar	í	vinnslu	á	kitósan.	Þegar	hráefni	eins	og	kollagen	eða	kítósan	er	tilbúið	getur	

fyrirtæki	þróað	vörur	sem	eru	ofarlega	í	virðispýramídanum	og	þannig	margfaldað	virði	

þess	hluta	 fisksins.	 Íslensk	nýsköpunarfyrirtæki	hafa	 sýnt	 að	enginn	 takmörk	eru	á	því	

hversu	stór	þau	geta	orðið	eða	hversu	vítt	þeirra	starfssvið	getur	verið.		
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