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ABSTRACT  

In the last few years, debate regarding plastic use and its resulting pollution has become more 

prominent. Nowadays, we often hear that by 2050 there will be more plastic in the ocean than 

fish. Microplastic has already been discovered in the ocean, freshwater, and intestines of marine 

organisms. It seems that plastic is traveling back to land, up the food chain and onto peoples’ 

dinner plates and into their drinking water. Evidently, plastic will influence the ocean’s 

ecosystems and Icelandic seafood products will be no exception. If serious changes are to be 

made, it is necessary for all countries, small and large, to work together in reducing plastic use, 

clean up the already existing pollution, and improve recycling. 

In this project, an analysis is performed of plastic use within the Icelandic seafood company 

HB Grandi. When analyzing the data, four different types of fish processing are evaluated based 

on information from a three-year period and its plastic use analyzed from different perspectives. 

The goal is to analyze the extent of the company’s plastic use during fishing and processing and 

to evaluate its contribution to pollution with regards to carbon footprint.  

All data processing is based on a database provided to the author by HB Grandi. The database 

contains information and figures on all plastic packaging used by the company along with 

production numbers for the period 2015 - 2017. 

The results of the analysis reveal that the company uses around 400 metric tons of plastic 

packaging per year when processing frozen products at sea, pelagic products, frozen products 

on land, and fresh products. Almost half of the plastic use is due to processing fresh products 

even though they only represent one tenth of the total production. The most prominent use of 

all types of packaging is the use of polystyrene boxes during processing of fresh products. The 

carbon footprint of the plastic use is evaluated based on production of raw materials used for 

the plastic packaging. Around 1200 tons of CO2 eq are released annually due to the production.  

The company’s plastic use is put into a wider perspective. The use of plastic packaging by HB 

Grandi is evaluated at 2% of the total use in Iceland and the use of polystyrene alone at 1%. 

Based on the project’s results, an evaluation is made of what the company’s first step could be 

to achieve the greatest results when attempting to improve its ways of plastic use. A suggestion 

is made by the author to begin use of a different type of packaging instead of polystyrene boxes 

when transporting fresh products in temperature-controlled environments. 

Key words: Fisheries, plastic, packaging, polystyrene, carbon footprint  
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ÚTDRÁTTUR 

Á undanförnum árum hefur umræða um plastnotkun og mengun sökum hennar orðið mun meira 

áberandi. Nú til dags heyrist oft að árið 2050 verði meira plast í sjónum en fiskar og hafa 

örsmáar agnir plasts þegar greinst í hafinu, ferskvatni og innyflum sjávarlífvera. Plastið virðist 

því vera að ferðast aftur til baka á land eða upp fæðukeðjuna og á matardisk fólks. Ljóst er að 

plast mun hafa áhrif á lífríki hafsins og eru sjávarafurðir Íslands þar engin undantekning. Ef 

ráðast á í breytingar af fullri alvöru þurfa öll lönd, stór jafnt sem smá, að vinna saman að 

samdrætti plastnotkunar, hreinsa upp þá mengun sem þegar hefur myndast og bæta 

endurvinnslu. 

Í þessu verkefni fer fram greining á notkun plastumbúða hjá sjávarútvegsfyrirtækinu HB 

Granda. Við úrvinnslu niðurstaðna er horft til fjögurra mismunandi vinnsluaðferða yfir þriggja 

ára tímabil og plastnotkun þeirra metin út frá ýmsum sjónarhornum. Markmiðið er að greina 

umfang plastnotkunar fyrirtækisins við veiðar og vinnslu og meta framlag til mengunar með 

tilliti til kolefnisfótspors. 

Við úrvinnslu gagna er stuðst við gagnagrunn sem HB Grandi veitti höfundi aðgang að. 

Inniheldur gagnagrunnurinn upplýsingar og magntölur um alla notkun fyrirtækisins á umbúðum 

og framleiðslutölur afurða árin 2015 til 2017. 

Niðurstöður greiningarinnar sýna að fyrirtækið notar um 400 tonn af plastumbúðum á ári í 

sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og ferskfiskvinnslu. Tæpur helmingur 

plastnotkunar er tilkominn vegna ferskfiskvinnslu þó ferskar afurðir myndi aðeins um tíund af 

heildarframleiðslu. Notkun frauðplast kassa í ferskfiskvinnslu er umfangsmest af notkun allra 

tegunda umbúða. Kolefnisfótspor plastnotkunarinnar er metið út frá framleiðslu hráplasts sem 

notað er í umbúðirnar. Losun er tæp 1200 tonn af koltvíoxíðsígildum árlega vegna framleiðslu 

plastsins. 

Plastnotkun fyrirtækisins er sett í víðara samhengi. Metið er að hún myndi um 2% af 

heildarnotkun plastumbúða á Íslandi og frauðplast notkunin ein og sér um 1%. Út frá 

niðurstöðum verkefnisins er lagt mat á hvaða skref fyrirtækið gæti tekið fyrst til að ná fram sem 

mestum úrbótum á plastnotkun sinni. Tillaga höfundar er upptaka annarrar tegundar umbúða 

en frauðplast kassa við flutning á ferskum afurðum í hitastýrðu umhverfi. 

Lykilorð: Sjávarútvegur, plast, umbúðir, frauðplast, kolefnisfótspor  
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1 INNGANGUR 

Á undanförnum árum hefur umræða um plastnotkun og mengun sökum hennar orðið mun meira 

áberandi. Áhyggjur af þróun og afleiðingum framleiðslu og notkunar plasts hafa verið til staðar 

í nokkra áratugi en fara nú stigvaxandi. Leita þarf skammt í nærumhverfi hvers og eins til að 

finna plastafurð og er notkun þeirra nánast óhjákvæmileg í daglegu lífi. Uppsöfnun plasts í 

náttúrunni og hafinu er nú orðin sýnilegri. Fréttir berast reglulega með myndum af fjöllum 

úrgangs í náttúru og ám landa víða um heim og er meirihluti rúmmáls þeirra plast (The Express 

Tribune, 2017). Efnið er oft rúmmálsmikið en létt og fýkur því auðveldlega og rennur með 

árstraumum. Endastaður plastsins er oftar en ekki þangað sem ár renna eða vindurinn stefnir, 

hafið. 

Nú til dags heyrist oft að árið 2050 verði meira plast í sjónum en fiskar (European Commission, 

2018b; Harrington, 2017). Jafnframt brotnar það plast sem hvað mest er framleitt af og notað 

aldrei niður til fulls og hafa örsmáar agnir plasts greinst í hafinu og innyflum sjávarlífvera. 

Plastið virðist því vera að ferðast aftur til baka á land eða upp fæðukeðjuna og á matardisk fólks, 

m.a. í gegnum fisk. Svo smáar eru agnirnar að þær gætu komist inn í frumur mannfólks með 

tilheyrandi heilsufarslegum afleiðingum (European Food Safety Authority, 2016). Gagnrýnar 

raddir á þessa neikvæðu þróun eru ekki nýjar af nálinni en hafa þær ekki fengið mikinn 

hljómgrunn meðal alþjóðasamfélagsins í heild. Síðustu ár hafa afleiðingarnar orðið sýnilegri 

sem aftur hefur aukið umfjöllun sem virðist loks vera að ná athygli á heimsvísu. 

Umræðan hefur ekki farið fram hjá höfundi. Ljóst er að plast mun hafa áhrif á lífríki hafsins og 

eru sjávarlífverur Íslands þar engin undantekning. Hver áhrifin og afleiðingarnar verða er erfitt 

að fullyrða um en uppi eru ákveðnar hugmyndir og spár, sem gefa ekki bjarta mynd af 

framtíðinni, t.d. hvað varðar magn plasts í sjónum og þær örplastagnir sem það leiðir af sér 

(Woodall o.fl., 2014). Plastnotkun heimsins er ekki á undanhaldi. Ef ráðast á í breytingar af 

fullri alvöru þurfa öll lönd, stór jafnt sem smá, að vinna saman að samdrætti plastnotkunar, 

hreinsa upp þá mengun sem þegar hefur myndast og bæta endurvinnslu (Jambeck o.fl., 2015). 

Þetta er einungis hægt ef einstaklingar, stjórnvöld og atvinnulífið sýna verkefninu áhuga og 

leggja málaflokknum lið. Til að svo geti orðið þarf að viðhalda umræðunni, upplýsa um stöðu 

mála og fræða alla aðila samfélagsins. Veiðar, vinnsla og sala sjávarafurða er megin tekjuliður 

sjávarútvegsfyrirtækja. Hætta steðjar að auðlindinni sökum plastmengunar og ætti athugun og 

samdráttur plastnotkunar því að vera mjög mikilvægt málefni. Sem verðandi sjávarútvegs-
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fræðingur og íbúi lands sem vill halda uppi umhverfisvænni ímynd, þá hefur málefnið vakið 

verulegan áhuga höfundar, sem telur að verkefnið geti nýst sjávarútvegsfyrirtækjum vel til þess 

að fá mat á stöðu þessa mála í dag. 

Í þessari ritgerð er fjallað um plastnotkun íslenska sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda. 

Framkvæmd er greining á því magni plasts sem notað er til veiða og vinnslu. Notkunin er 

skoðuð með tilliti til tegunda veiða, vinnslu, umbúða, fisktegunda, afurða og plastflokka. 

Gerður er samanburður á ýmsum þáttum til að varpa ljósi á hvaða atriði rekstursins krefjast 

mikils plasts. Jafnframt eru umhverfisleg áhrif vegna plastnotkunarinnar metin að hluta til með 

tilliti til losunar gróðurhúsalofttegunda. Kolefnisfótspor plastsins er greint út frá útblæstri 

koltvíoxíðsígilda við framleiðslu þess. Loks er fjallað um mögulegar umbúðalausnir sem gætu 

haft í för með sér umhverfisvænar úrbætur, s.s. dregið úr plastnotkun og/eða bætt stöðu mála er 

varðar losun gróðurhúsalofttegunda. 

Markmið verkefnisins eru eftirfarandi: 

- Að auka við þekkingu um plastnotkun í íslenskum sjávarútvegi 

- Að auka áhuga og umræðu um einn stærsta mengunarþátt hafsins 

- Að varpa ljósi á hvaða þættir veiða og vinnslu eru plastfrekastir 

- Að meta losun gróðurhúsalofttegunda við framleiðslu plastsins sem notað er í veiðum 

og vinnslu 

- Að athuga hvort til séu lausnir eða tækninýjungar sem gætu dregið úr plastnotkun 

sjávarútvegsfyrirtækja og hver mögulegur ágóði þess væri 

Til að ná settum markmiðum er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

- Hvert er umfang plastnotkunar HB Granda við veiðar og vinnslu? 

- Hvert er framlag plastnotkunarinnar til mengunar með tilliti til kolefnisfótspors 
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2 BAKGRUNNUR 

Undanfarna áratugi hefur plast skipað sér fastan sess í alþjóðasamfélaginu og er orðið rótgróið 

í nútíma neyslumenningu. Flestir komast eflaust í snertingu við plast á hverjum degi þar sem 

notkun þess er svo fjölbreytt og hagnýt. Hægt er að forma efnið á margvíslegan hátt og getur 

lokavaran verið hörð og stökk eða mjúk og teygjanleg. Algeng dæmi um notkun eru í 

byggingarefni, vélar og verkfæri, húsgögn, fatnað, snyrtivörur og margt fleira. Jafnframt er 

efnið tiltölulega létt og ódýrt í framleiðslu í samanburði við önnur efni. Ársframleiðsla plasts 

er nú um 380 milljónir tonna og samsvarar um tíund af olíunotkun heimsins (Geyer, Jambeck 

og Law, 2017; Thompson, Swan, Moore og vom Saal, 2009). Stærsti neysluflokkur plasts um 

heim allan samanstendur af umbúðum, svo sem pokum, pakkningum utan um hvers kyns 

smávörur, flöskum og matarumbúðum. Notkun plasts er viðurkennd sem hagnýt aðferð við vörn 

og varðveislu matvara og hráefna (Andrady og Neal, 2009). Plastnotkun við veiðar og vinnslu 

í sjávarútvegi er þar engin undantekning.  

2.1 EIGINLEIKAR OG FLOKKUN PLASTS 

Plast er gert úr kolefnisfjölliðum (e. polymer) sem framleiddar eru úr olíu og margvíslegum 

gerðum tilbúinna gerviefna. Því er til gríðarlegur fjöldi mismunandi plastefna. Sex megin 

tegundir mynda mikinn meirihluta eftirspurnar plasts til almennra nota (Andrady og Neal, 

2009). Tegundirnar eru oft flokkaðar með númerum svo hægt sé að greina þær á neysluvörum 

og endurvinna á skilmerkilegri hátt. Í eftirfarandi töflu eru flokkarnir taldir upp ásamt dæmum 

um notkun þeirra: 



4 

Tafla 1: Upptalning á algengum flokkum plasttegunda, eiginleikar þeirra og dæmi um notkun. Tafla aðlöguð frá: (Andrady og Neal, 2009; Wahab, Hussain, Scavino, Mustafa 

og Basri, 2006; Marsh og Bugusu, 2007) 

Númer 

flokks 

Skammstöfun og 

heiti plasttegundar 
Eiginleikar (E), kostir (K) og gallar (G) Dæmi um notkun 

Kg CO2 ígildi/kg 

framleitt af plasti 

(Franklin 

Associates, 2011) 

1 

PET 

Polyethylene 

Terephthalate 

E: Glært, yfirleitt mjúkt yfirborð, létt. 

Einnota/skammtíma 

umbúðir og ílát, s.s. 

drykkjarflöskur. 

Filmur, textílvörur, einfaldir 

þræðir (e. monofilament), 

ólar  

2,150 

K: Góð hindrun fyrir raka, súrefni, vatn og koltvíoxíð. 

Sterkt efni og góð mótstaða gegn leysum og öðrum 

efnum. Auðendurvinnanlegt í stífu formi. 

Kostnaðarlega hagkvæmt. 

G: Léleg hindrun gegn gasi. Erfitt að aðgreina og 

endurvinna filmur. 

2 

HDPE 

High Density 

Polyethylene 

E: Stíft efni með meiri togstyrk en önnur form 

polyethylene. Kassar, flöskur (undir mat, 

snyrtivörur, þvottaefni), 

matarílát, leikföng, 

eldsneytistankar, flísar, 

pípulagnir, ruslatunnur 

1,930 
K: Góð mótstaða gegn leysum og raka, auðvelt að 

vinna og móta, kostnaðarlega hagkvæmt. 

G: Gegndræpt gagnvart gasi. Getur verið erfitt að 

endurvinna. 

3 
PVC 

Polyvinyl Chloride 

E: Þungt, stíft, tært og meðalsterkt. 
Í formi dufts og blandað við 

önnur efni, notað í 

byggingar og húsgögn, s.s 

glugga, pípulagnir, gólfefni 

og áklæði 

1,889 

K: Sterkt gegn árekstrum, mótanlegt, góð mótstaða 

gegn fitu, olíu og efnum. Mjög góður árangur úr 

vinnslu. 

G: Getur verið flókið að endurvinna, inniheldur klór. 

Dýrt meðal plasttegunda. 
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4 

LDPE 

Low Density 

Polyethylene 

E: Sterkt, mótanlegt og nokkuð gagnsætt. 
Filma sem loðir við, 

burðarpokar, filmur í 

landbúnaði, húð í fernum og 

ruslafötum, leikföng, húð 

um rafmagnssnúrur 

2,080 

K: Mjög góð mótstaða gegn sýrum, bösum og 

grænmetisolíum. Góð hindrun fyrir raka og auðvelt að 

innsigla. Kostnaðarlega hagkvæmt. 

G: Getur verið flókið að endurvinna. 

5 
PP 

Polypropylene 

E: Mjög góður, sýnilegur tærleiki, hart, þétt. 

Teygjanleg filma, kassar 

sem hægt er að stafla, 

rafhlöðukassar í bílum, 

kústar, garðáhöld, flöskur, 

ílát og matarílát 

1,964 

K: Mjög góð hindrun fyrir raka. Sterkt efni og góð 

mótstaða gegn hita, fitu, olíu, leysum og öðrum efnum. 

Hár bræðslupunktur (160°C) sem eykur möguleika á 

notkun við mikinn hita. Auðveldlega endurvinnanlegt í 

stífu formi. Kostnaðarlega hagkvæmt. 

G: Getur verið flókið að endurvinna. 

6 
PS 

Polystyrene 

E: Til í stífu, filmu og froðu formi. Góður, sýnilegur 

skýrleiki í almennu formi. 
Einangrun í byggingum, 

glös, bakkar, vörn um 

rafmagnsvörur og matvörur 

við flutning 

3,432 

K: Góð rakahindrun fyrir skammlífar vörur, góður 

stífleiki í stífu og froðuformi og góð einangrun í 

froðuformi. Kostnaðarlega hagkvæmt. 

G: Lítill þéttleiki og lélegir hindrunareiginleikar. Mjög 

erfitt eða ógerlegt að endurvinna. 

7 
Aðrar 

tegundir 
 Öll önnur notkun   
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Dæmi um notkun hér að ofan eru engan veginn tæmandi en gefa ákveðna hugmynd um hvaða 

neysluvörur mynda hvern flokk. Val á tegund til tiltekinna nota ræðst af þeim eiginleikum sem 

plastið verður að uppfylla. Ef horft er til matvælaumbúða, t.d. fyrir afurðir sjávarútvegs, verður 

plastið að vera góð hindrun fyrir raka svo hann haldist innan afurðarinnar, góð einangrun til að 

afurðin haldi jöfnu hitastigi, mótanlegt fyrir hámarksnýtingu og tiltölulega tært ef afurðin á að 

vera sýnileg. Ef horft er til umbúða fyrir flutninga verður plastið að vera góð hindrun fyrir hvers 

kyns efni sem gætu mengað vöruna og jafnframt vera stíft og sterkt svo hægt sé að stafla 

umbúðunum og þær varðar mögulegu álagi við flutninga. 

Margvísleg umhverfisáhrif hljótast af plasti, hvort sem horft er til framleiðslu, notkunar, 

förgunar eða niðurbrots. Getur það reynst flókið að meta áhrifin og setja í rétt samhengi, t.d. 

vegna notkunar mismunandi orkugjafa við framleiðslu, misgóðra innviða til endurvinnslu, 

skorts á tölulegum upplýsingum um notkun og förgun o.s.frv. Einn þáttur sem mögulegt er að 

meta og er viðeigandi í umræðu umhverfismála í dag er losun gróðurhúsalofttegunda við 

framleiðslu plasts. Í Töflu 1 er lýst hvernig plasti er skipt niður í sex meginflokka og veldur 

framleiðsla hvers flokks mismikilli losun í framleiðslu. Framleiðsla Polystyrene eða frauðplasts 

veldur mestu losuninni, eða upp á rúm þrjú og hálft kíló af koltvíoxíðsígildum (CO2 ígildum), 

og Polyvinyl Chloride minnstu, eða rúmum tveimur kílóum. Ljóst er að ekki er raunhæft að 

byggja val á umbúðum einungis á kolefnisfótspori framleiðslu þeirra þar sem eiginleikar 

flokkanna eru mismunandi og verða þeir að henta í hverju tilviki. Hins vegar er æskilegt að 

neytendur plasts sýni fram á samfélagslega ábyrgð og geri sér grein fyrir og taki tillit til 

skaðsemi framleiðslunnar á náttúruna við val sitt á plasti. 

2.2 STÖÐUG AUKNING PLASTNOTKUNAR Á HEIMSVÍSU 

Notkun plasts er hagnýt leið til framleiðslu, varðveislu og varnar á byggingum, alls kyns 

tækjum, tólum og neysluvörum. Efnið er létt og ódýrt og gerir nútímasamfélagi kleift að flytja 

vörur landa á milli án þess að gæði tapist (Marsh og Bugusu, 2007). Hvers vegna er þá 

mikilvægt að fjalla um það magn plasts sem notað er við veiðar og vinnslu hjá íslensku 

sjávarútvegsfyrirtæki? Vegna þess að notkun heimsins á plasti hefur vaxið gríðarlega 

undanfarna áratugi og ef draga skal úr henni og/eða gera umhverfisvænni með tilliti til 

endurvinnslu eða fjölnýtingar þarf að greina smærri einingar en heiminn allan, heimsálfur og 

lönd. Meta þarf notkun landshluta, borga, bæja, hins opinbera, fyrirtækja og heimila og upplýsa 

viðeigandi aðila um stöðu mála svo úrbætur verði mögulegar. Er plast kom fyrst fram á 

sjónarsviðið beindist sviðsljósið fyrst og fremst að þeirri nýju, fjölbreytilegu og einstaklega 
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hagnýtu uppgötvun sem efnið var fyrir svo margar hliðar alþjóðasamfélagsins. Mögulegur 

endastaður efnisins eftir notkun og aðferðir til endurnýjunar féllu hins vegar í skuggann. 

Undanfarin ár hefur umræða um það magn plasts sem safnast hefur fyrir í náttúrunni orðið 

meira áberandi. Afleiðingar plastframleiðslu og -notkunar eru farnar að líta dagsins ljós 

(Thompson o.fl., 2009). Mikilvægt er að opna á enn frekari umræðu með því að varpa ljósi á 

áhrifaþætti og afleiðingar hennar. 

Frá upphafi framleiðslu plasts er talið að framleiðsla þess hafi numið um 8,3 milljörðum tonna. 

Plastnotkun á stórum mælikvarða hófst fyrst í kringum 1950. Framleiðsla fór stigvaxandi úr um 

2 milljónum tonna árið 1950 í 380 milljónir tonna árið 2015, eða um 8,4% árleg aukning. Um 

helmingur magns þessa tímabils var framleitt milli 2002 og 2015. Jafnframt voru umbúðir 42% 

af framleiðslu plasts árið 2015 og 54% af því plasti sem lauk líftíma það ár. Gríðarleg aukning 

framleiðslu á umbúðum, aðallega skammlífum eða einnota, hefur leitt til þess að hlutfall plasts 

af massa sorps í heiminum jókst úr minna en 1% árið 1960 í meira en 10% árið 2005 í 58% 

landa sem skrásetja þær upplýsingar, eða 61 af 105 löndum (Geyer, Jambeck og Law, 2017). 

Rétt er að taka fram að plast er létt efni og oft rúmmálsmikið. Hlutfall plastsorps af 

heildarrúmmáli er því eflaust töluvert meira en 10%. Engar þeirra lífrænu fjölliða sem 

algengastar eru í plastframleiðslu brotna niður við náttúrulegar aðstæður. Plastsorp safnast því 

upp í landfyllingum eða náttúrunni (Geyer, Jambeck og Law, 2017). Algengasta leiðin til að 

útrýma því plasti er með hitameðferð, t.d. brennslu, sem telst síður umhverfisvæn vegna 

útblásturs eiturefna og mögulegra skaðlegra heilsufarsáhrifa (Tsai, Chen, K. Chang, F. Chang 

og Mao, 2009). Árið 2015 hafði heimsframleiðsla leitt til myndunar um 6,3 milljarða tonna af 

plastsorpi og af þeim voru einungis 9% endurunnin, 12% brennd en 79% söfnuðust fyrir í 

landfyllingum eða náttúrunni. Talið er að ef mynstur framleiðslu og endurvinnslu haldist 

óbreytt verði hægt að finna um 12 milljarða tonna af plastsorpi í landfyllingum eða náttúrunni 

árið 2050 (Geyer, Jambeck og Law, 2017). 

Mat á plasti sem endar í hafinu hefur nú farið fram með því að rannsaka sorp sem verður að 

mengun í samfélögum staðsett nærri sjó. Sorp vísar til alls rusls eða úrgangs sem fellur til af 

mannavöldum. Mengun vísar til þess hluta sorpsins sem er ekki fargað á viðeigandi hátt, þ.e. 

innviðir til förgunar eru ekki notaðir heldur er endastaður sorpsins í náttúrunni. Þegar fjallað er 

um alþjóðasamfélagið í heild sinni er erfitt að framkalla nákvæmar tölur vegna margra 

óvissuþátta, sérstaklega þegar magnið er eins mikið og raun ber vitni. Hins gefur það mat sem 

farið hefur fram nokkuð dökka mynd. Í þeim samfélögum sem staðsett eru innan 50 kílómetra 
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radíus frá sjó, alls í 91 landi, er talið að 99,5 milljónir tonna af plasti hafi orðið að sorpi árið 

2010. Af því sorpi urðu 31,9 milljónir að mengun og 4,8 til 12,7 milljónir enduðu í hafinu, 

u.þ.b. 2 til 4,5% af öllu sorpi þessara samfélaga. Ef fram heldur sem horfir er talið að árið 2025 

verði í hafinu allt frá 100 til 250 milljónir tonna plasts (Jambeck, o.fl., 2015). 

Framtíðarhorfur í málaflokknum eru því ekki bjartar ef ekki verður gripið til markvissra 

aðgerða. Er því jafnframt haldið fram í ljósi þess að stærsti innflytjandi og förgunaraðili sorps 

í heiminum, Kína, tilkynnti í júlí 2017 um setningu innflutningsbanns á sorpi, meðal annars 

plasti (The State Council - The People's Republic of China, 2017). Kína hefur flutt inn og fargað 

um 56%1 af plastúrgangi heimsins og 87% af plastúrgangi Evrópusambandsþjóða (Velis, 2014). 

Nú þegar hafa verið birtar fréttir um versnandi stöðu ýmissa þjóða, sem áður fluttu sorp til Kína, 

sökum skorts á viðeigandi innviðum til sorpvinnslu (Taylor, 2018; The Straits Times, 2018). 

Innflutningsbann Kína spilar verulegt hlutverk í aukningu mengunar margra þjóða vegna 

mögulegrar aukinnar uppsöfnunar sorps á komandi árum. Þó eru möguleikar á miklum 

úrbótum. Í janúar 2018 kynnti Evrópusambandið nýja stefnu sem miðar að aukinni 

endurvinnslu, samdrætti í plastnokun og útrýmingu plastmengunar í hafi fyrir árið 2030 

(European Commission, 2018a). Til að ná svo háleitum markmiðum er ljóst að fjölmargar 

þjóðir þurfi að leggja sitt af mörkum. 

Ef 50% samdráttur yrði á myndun mengunar vegna sorps í 20 efstu löndum á lista yfir 

sorpmyndum gæti plastmengun minnkað um 40%. Til að ná 75% samdrætti þyrftu 30 efstu 

löndin að draga úr sorpmengun um 85%. Það væri verulega stórt verkefni og þyrfti að leggja 

töluverðar fjárfestingar í innviði. Önnur einfaldari leið væri að draga úr notkun plasts og 

sorpmyndun. Til þess þyrfti að greina hvar umfangsmikil sorpmyndun og plastnoktun liggur og 

leita umhverfisvænni leiða. Hægt væri að beita þeirri aðferð í löndum með hærri meðaltekjur 

og myndi það krefjast minni fjárfestinga fyrir alþjóðasamfélagið í heild sinni. Ef 10 efstu löndin 

á listanum myndu ná mengun vegna sorps niður í 0% og plast takmarkað við um tíund af sorpi 

gæti náðst um 80% samdráttur á plasti sem endar í hafinu eða árleg minnkun um 2,4 til 6,4 

milljónir tonna árið 2025 (Jambeck, o.fl., 2015). 

Þar sem svo lítill hluti plasts hefur verið og er endurunnin er líklegt að það endi í hafinu með 

tilheyrandi afleiðingum. Hafið þekur meirihluta jarðar og hefur plast fundist víða, m.a. á 

ströndum landa, í ís Norðurheimskautsins, á yfirborði úthafa, í dýpstu dölum sjávarbotnsins og 

                                                 
1 Hlutfall þyngdar 
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í maga sjávarlífvera (Barnes, Galgani, Thompson og Barlaz, 2009; Goldstein og Goodwin, 

2013). Spanna þessar lífverur yfir 267 tegundir og undir þær falla t.d. sjávarfuglar, skjaldbökur, 

selir, sæljón, hvalir og fiskar (Allsopp, Walters, Santillo og Johnston, 2006). Í desember 2015 

strandaði hvalur á ströndum Noregs. Í maga hans fundust 4 kíló af plasti sem drógu hann til 

dauða (BBC News, 2017). Rúmu ári síðar, í febrúar 2017, strandaði annar hvalur í Noregi og 

fundust 30 plastpokar í maga hans (Horton, 2017). Nokkrar af stærstu dýrategundum jarðar eiga 

undir högg að sækja vegna plastmengunar mannkynsins. 

Risavaxnar lífverur hafsins sem geta innbyrt stærri umbúðir og plastpoka eru ekki þær einu sem 

stafar hætta af innbyrðingu plasts. Samansöfnun örplastagna hefur átt sér stað í úthöfum, bæði 

á yfirborði þeirra og botni. Meirihluti plasts á yfirborðinu safnast fyrir á fimm háþrýstisvæðum, 

þ.e. í Norður- og Suður-Atlantshafi, Norður- og Suður-Kyrrahafi og Indlandshafi (Lebreton, 

Greer og Borrero, 2012). Árið 2014 var talið að 7 til 35 þúsund tonn af plasti væri að finna á 

yfirborði þessara svæða. Meirihluti þess eru partar eða agnir sem eru minni en 1 sentímeter í 

þvermál og því oft kennt við örplastagnir (Cózar o.fl., 2014). Plastið getur brotnað niður í svo 

smáar að þær mælast í míkró metrum2. Því geta smæstu dýr fæðukeðjunnar, þ.e. dýrasvif, 

innbyrt agnirnar. Dæmi um það hafa fundist í sýnum frá Norður-Kyrrahafi (Desforges, 

Galbraith og Ross, 2015). Stofnar þetta öllum öðrum lífverum í efri þrepum fæðukeðjunnar í 

hættu. Agnirnar hafa nú þegar fundist í hryggleysingjum og hryggdýrum og er talið að þær megi 

finna í flestum lífverum sjávar þar sem þær eru til staðar í neðstu þrepum fæðukeðjunnar 

(Desforges, Galbraith, Dangerfield og Ross, 2014).  

Tiltölulega stutt er síðan rannsóknir á örplastögnum hófust og hefur vægi þeirra aukist frá 

aldamótum (Ryan, 2015). Talið er að skortur sé á þekkingu á viðfangsefninu, t.d. varðandi 

viðveru og dreifingu í umhverfinu, flutningsleiðir og áhrifaþætti dreifingar, aðferðir við 

nákvæmar greiningar eða mælingar og umfang og mikilvægi þeirra meðal áhrifaþátta sjávarlífs. 

Rannsóknir á ferskvatni hafa sýnt að sambærileg samansöfnum örplastagna í hafinu hefur átt 

sér stað í vötnum og ám. Í ferskvatni víða um heim, sem oft er uppspretta neysluvatns, s.s í 

Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu, hafa þegar fundist plastagnir (Eerkes-Medrano, Thompson 

og Aldridge, 2015). Í febrúar 2018 fundust einnig örplastagnir í íslensku neysluvatni. Greindust 

þær í töluvert minna magni samanborið við erlend meðaltöl. Í nýlegri tilkynningu frá Veitum 

ohf. var tekið fram að niðurstöðum rannsóknarinnar beri að taka með fyrirvara þar sem 

viðurkennd sýnatöku- og greiningaraðferð við rannsóknir örplastagna væri ekki til (Veitur, 

                                                 
2 1 míkró meter = 0,000001 meter 
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2018). Ljóst er að örplastagnir eru þegar farnar að hafa áhrif á líf fólks jafnt sem sjávarlífvera 

og þörf er á aukinni þekkingu og rannsóknum á uppsöfnun plastagna bæði í hafi og ferskum 

vatnsuppsprettum. 

Uppsöfnun örplasts á sér ekki einungis stað á yfirborði úthafanna. Rannsóknir sýna að 

plastmagn á botni þeirra sé töluvert meira og er jafnvel talið að vöntun sé á upplýsingum um þá 

tegund mengunar þegar plastmengun í höfum er metin. Ferfalt magn örplastagna hefur mælst í 

jarðvegssýnum frá djúpum Atlantshafs, Miðjarðarhafs og Indlandshafs samanborið við menguð 

svæði á yfirborði. Talið er líklegt að djúphöfin séu hinsti endastaður plastsins og myndi sú 

ályktun útskýra ákveðið vanmat, sem talið er að hafi átt sér stað í rannsóknum á plastmagni 

úthafanna (Woodall o.fl., 2014). Afleiðingar uppsöfnunar plasts í hafinu öllu eru stöðugt að líta 

dagsins ljós.  

2.3 NOTKUN PLASTS Í SJÁVARÚTVEGI HJÁ HB GRANDA 

Notkun plasts við veiðar og vinnslu í íslenskum sjávarútvegi er viðamikil. Mikill fjölbreytileiki 

er í formi og tilgangi þess. Sem dæmi má nefna plastfilmu til aðskilnaðar fiskiflaka í kössum, 

kassar og öskjur undir afurðir, bindiborðar og filmur utan um stafla af kössum o.fl.  

HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Íslands. Fyrirtækið veiðir og selur ýmsar 

botnfisktegundir, s.s. djúpkarfa, gullkarfa, þorsk, ýsu, ufsa, grálúðu, grásleppu og gullax, og 

uppsjávartegundir, s.s. loðnu, makríl, kolmunna og síld (HB Grandi, e.d.-c). Nokkrar breytingar 

hafa orðið á skipaflota þess síðastliðin ár. Gömul skip hafa verið seld og ný tekin til notkunar 

og í dag rekur fyrirtækið tíu skip; tvö frystiskip, sex ísfisktogara og tvö uppsjávarskip. Á 

frystitogurum fer fram vinnsla og frysting á nýveiddum botnfisk, s.s. grálúðu, karfa, þorsk, ýsu, 

ufsa, gullax o.fl. (HB Grandi, e.d.-a). Fyrirtækið rekur jafnframt fiskvinnslur á þremur stöðum 

á landinu, í Reykjavík, á Akranesi og á Vopnafirði. Í Reykjavík er unninn bæði ferskur og 

frosinn botnfiskur, á Akranesi er fiskimjöl og lýsi unnið og á Vopnafirði er unninn frosinn 

botnfiskur og uppsjávarfiskur ásamt fiskimjöli og lýsi. Loks á HB Grandi þrjú smærri fyrirtæki 

á Akranesi sem framleiða þurrkaða hausa og hryggi, hrogn og fullbúna fiskrétti í stóreldhús- og 

neytendapakkningar (HB Grandi, e.d.-b). Þessar margvíslegu veiði- og vinnsluaðferðir 

fyrirtækisins fela í sér mikla notkun umbúða. Í þessari ritgerð verður fjallað um þær umbúðir 

sem notaðar eru við uppsjávar- og botnfiskveiðar og uppsjávar- og botnfiskvinnslu 

fyrirtækisins. 
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Notkun plasts hjá HB Granda, bæði hvað varðar magn og gerð, fer eftir tegundum veiða, vinnslu 

og afurða. Tegundir veiða eru veiðar á ferskum botnfiski, veiðar á botnfiski á frystitogurum og 

uppsjávarveiðar. Tegundir vinnslu eru til dæmis vinnsla afla á frystitogurum, vinnsla fersks 

botnfisks, frysting botnfisks og frysting uppsjávarafurða. Við botnfiskveiðar á ferskum fisk, 

þ.e. ísfiskveiðar, þarf litlar eða engar einnota umbúðir þar sem fiskurinn er færður ferskur í kör 

og kældur, t.d. með ís, krapa eða vatni. Þær tegundir sem falla undir ísfiskveiðar eru ufsi, 

gullkarfi, þorskur, grásleppuhrogn og ýsa. Við löndun á afla eru körin flutt beint inn í vinnslu. 

Sama á við um uppsjávarveiðar hvað varðar litla plastnotkun. Eftir veiði er fiskurinn færður úr 

veiðarfæri í vatnstanka til kælingar þangað til löndun fer fram og því engin þörf á umbúðum. 

Tegundir sem falla undir uppsjávarveiðar HB Granda eru loðna, síld, makríll og kolmunni. 

Sjófrystingu mætti telja sem bæði veiði- og vinnsluaðferð þar sem veiðar og vinnsla eiga sér 

sér stað á frystitogurum áður en afla er landað. Við vinnslu á frystitogurum er plastnotkun 

umtalsverð. Notast er við milliplast til að aðskilja lög flaka eftir vinnslu um borð, ýmis konar 

plastpoka undir ákveðnar tegundir, mismunandi gerðir og stærðir kassa og askja undir 

afurðirnar, límmiða til merkingar og vafningsplast utan um kassa og bretti. Þær tegundir sem 

unnar eru í sjófrystingu eru nokkuð margar eða um 25 talsins. Hins vegar eru það þorskur, ufsi, 

karfategundir, grálúða, ýsa og gullax sem mynda meirihluta framleiðslunnar. Við vinnslu og 

flutning á ferskum fiski þarf einnig mikið magn plasts. Frauðplast kassar eru notaðir til 

einangrunar og flutnings og oft eru plastpokar utan um afurðir eða hvern kassa, t.d. ef flutningur 

fer fram í farþegaflugvél. Jafnframt þarf töluvert magn plastarka eða milliplasts fyrir 

flugflutninga, límmiða til merkingar á kössum, límband og vafningsplast utan um kassa á 

brettum. Við frystingu botnfisks og uppsjávarfisks er notkunin í grunninn svipuð. Mikill fjöldi 

kassa og poka í ýmsum stærðum og gerðum er notaður ásamt límmiðum, bindiborðum, 

milliplasti og vafningsplasti.  

2.4 STAÐA ÞEKKINGAR 

Söfnun upplýsinga um plast og notkun þess hefur vaxið stöðugt síðustu áratugi. Hún eykst nú 

ört með auknum rannsóknum sökum alvarlegra afleiðinga, sem hljótast af óskynsamlegri 

notkun plasts. Töluverður fjöldi rannsókna og greininga hafa verið framkvæmdar á 

plastframleiðslu á heimsvísu, s.s. umfangi, endurvinnslu og mengun (Geyer, Jambeck og Law, 

2017). Fjallað er um ýmsar niðurstöður þeirra í kaflanum hér að framan. Jafnframt koma 

reglulega út skýrslur frá samtökum eða á vegum opinberra yfirvalda um stöðu mála í 

plastiðnaði, s.s. efnahagslegt mikilvægi og framlag hans innan hagkerfa heimsins, hlutfall 
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framleiðslu innan heimsálfa af heildarframleiðslu, til hvaða helstu atvinnuvega plast fer o.s.frv. 

(Plastics Europe, 2016). 

Þær mörgu rannsóknir og greiningar sem hafa átt sér stað á plasti, framleiðslu þess, 

efnahagslegum ávinningi og skaðlegum áhrifum og afleiðingum þess hafa leitt til þeirrar 

jákvæðu þróunar að þekking er stöðugt að aukast á raunverulegri stöðu mála hvað varðar plast 

í heiminum. Við skrif þessarar ritgerðar fannst ein rannsókn sem hægt væri að nota í beinum 

samanburði. Árið 2015 var framkvæmd greining á kolefnispori garðyrkju á Íslandi. Í henni var 

meðal annars rannsakað hversu mikið magn af plastumbúðum er notað í framleiðslu á einu 

tonni ýmissa tegunda grænmetis. Niðurstöðurnar sýna að milli 2 til 80 kíló af plasti eru notuð í 

framleiðslu á tonn mismunandi grænmetistegunda (Eymundur Sigurðsson, Fríða Rakel Linnet, 

Grétar Már Pálsson, Jón Skafti Gestsson og Karl Valur Guðmundsson, 2015). Við frekari leit 

virtist sem flestar útgefnar rannsóknir séu gerðar á heims- eða landsmælikvarða og vísa til 

landa, heimsálfa eða alþjóðasamfélagsins í heild. Þessi ritgerð fjallar um plastnotkun á mun 

minni mælikvarða, þ.e. innan eins fyrirtækis í atvinnuvegi sem finnst ekki í öllum löndum. Hins 

vegar er atvinnuvegurinn sem um ræðir einn sá stærsti á Íslandi og skipar því mikilvægan sess 

þegar kemur að plastnotkun landsins. 

Á hverju ári frá 2010 – 2016 rötuðu um 12 til 15,5 þúsund tonn af plastumbúðum á íslenskan 

markað (Úrvinnslusjóður, 2017). Jafnvel þó sjávarútvegur sé stór hluti af íslenskum 

atvinnumarkaði þá eru tölur um notkun plastumbúða innan sjávarútvegs ekki teknar með í 

útreikninga á þessum tölum. Ástæða þess er að ekki þarf að greiða úrvinnslugjald af 

plastumbúðum sem fluttar eru út frá Íslandi. Úrvinnslugjald plasts er greitt í því landi þar sem 

förgun á sér stað. Mögulegt er að nálgast tölur um magn innfluttra plastumbúða sem 

undanþegnar eru úrvinnslugjaldi hjá Tollstjóra eða Úrvinnslusjóði. Innlendum framleiðendum 

plastumbúða er ekki skylt að sækja um undanþágu frá úrvinnslugjaldi fyrir þær umbúðir sem 

fluttar eru út heldur gera þeir upp við Ríkisskattstjóra það magn sem gjald er lagt á. Þyrfti því 

að sækja þær tölur beint til íslenskra framleiðenda á plastumbúðum. 

Upplýsingar um innflutt magn plastumbúða og íslenska framleiðslu plastumbúða fyrir 

útflutning eru ekki taldar með í opinberum tölum um notkun plastumbúða á Íslandi. Nálgast má 

opinberar tölur meðal annars í ársskýrslum Úrvinnslusjóðs, sem sér um umsýslu og ráðstöfun 

úrvinnslugjalds á plastúrgangi. Lýsa þær aðeins því magni plastumbúða sem verður að úrgangi 

hér á landi og fellur undir gjaldskrá úrvinnslugjalds á Íslandi. Því er skortur á samræmdum, 
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skýrum upplýsingum um töluverðan skerf af þeirri raunverulegri notkun sem á sér stað hér á 

landi (Guðlaugur G. Sverrisson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). 

Í ljósi þessarar uppgötvunar ákvað höfundur að sækjast eftir frekari upplýsingum. Eftir bein 

samskipti við Úrvinnslusjóð, Tollstjóra og þrjá framleiðendur frauðplast umbúða á Íslandi, þ.e. 

Tempru, Plastgerð Suðurnesja og Borgarplast, fengust gefnar upp frekari upplýsingar um 

notkun plastumbúða á Íslandi. Þó ber að taka fram tölurnar hafa ekki verið settar í slíkt 

samhengi áður svo vitað sé og því er rétt að taka þeim með fyrirvara. Samantekt upplýsinga hjá 

Úrvinnslusjóði og Tollstjóra fól í sér nálgun sem sýnir að innflutt magn plastumbúða til Íslands 

var 13.498 tonn og 15.221 tonn árin 2015 og 2016 (Gunnar Karlsson, munnleg heimild, 27. 

mars 2018). Um 32% af þeim umbúðum voru undanþegnar úrvinnslugjaldi og því fluttar út frá 

Íslandi (Guðlaugur G. Sverrisson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018). Tölurnar um 

heildarinnflutning ná hins vegar ekki yfir heyrúlluplast, innlenda framleiðslu plastumbúða eða 

skilagjalds umbúðir. Upplýsingar um notkun heyrúlluplasts og innlendrar framleiðslu 

plastumbúða að frátöldum frauðplast umbúðum má nálgast í ársskýrslu Úrvinnslusjóðs 2016 

(Úrvinnslusjóður, 2017). Notkun á skilagjaldsumbúðum var 1.969 tonn og 1.912 tonn árin 2015 

og 2016 (Íris Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 2. mars 2018). Ekki fengust allar upplýsingar 

um innlenda framleiðslu frauðplast umbúða þar sem Borgarplast vildi ekki gefa upp 

framleiðslutölur. Samanlögð framleiðsla Tempru og Plastgerðar Suðurnesja var 1.904 tonn árið 

2015 og 2.222 tonn árið 2016 (Björn Margeirsson, munnleg heimild, 22. mars 2018; Björn 

Guðbjörnsson, munnleg heimild, 22. mars 2018).  

Ljóst er að greiningin sem fram fer í ritgerðinni mun veita nýjar upplýsingar og leggja til 

aukinnar þekkingar á plastnotkun í sjávarútvegi og plastnotkun Íslendinga í heild. Hagnýtt gildi 

verkefnisins er því töluvert. 
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3 AÐFERÐIR OG AFMÖRKUN VERKEFNIS 

Til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins er stuðst við gagnagrunn, sem HB Grandi veitti 

höfundi aðgang að. Hann inniheldur upplýsingar og magntölur um alla notkun fyrirtækisins á 

umbúðum og framleiðslutölur afurða. Nær hann yfir árin 2015 til 2017 og er mögulegt að 

afmarka gögnin eftir ýmsum leiðum, s.s. tímabilum, deildum fyrirtækisins, vöruflokkum 

umbúða, fisktegundum og afurðaflokkum. Niðurstöður eru unnar út frá gagnagrunninum og 

gerður er samanburður á afmörkuðum niðurstöðum. Loks fara fram umræður á niðurstöðum út 

frá fræðum og viðtölum.  

3.1 BAKGRUNNUR 

Ritgerðin hefst á fræðilegum bakgrunni sem byggður er á heimildarleit. Gerð er stutt kynning 

á plastefnum, s.s. eiginleikum þess, kostum, göllum og umhverfislegum áhrifum framleiðslu. 

Jafnframt er heimsplastframleiðslu og -notkun, endurvinnslu og mengun plastefna og stöðu 

mála hvað varðar örplastagnir gerð skil. Stuðst er við fyrirliggjandi gögn úr ritrýndum greinum 

vísindatímarita og skýrslum frá alþjóðlegum samtökum og rannsóknarhópum ásamt fréttum frá 

erlendum fréttamiðlum. Loks er fjallað um sjávarútvegsfyrirtækið HB Granda og plastnotkun 

þess. Starfsemi fyrirtækisins er kynnt stuttlega, s.s. fisktegundir í veiði, skipafloti og 

fiskvinnslur, og byggist umfjöllunin á upplýsingum sem nálgast má á vefsíðu fyrirtækisins. 

Jafnframt er greint frá helstu veiði- og vinnsluaðferðum fyrirtækisins og þær plastumbúðir sem 

falla undir hverja aðferð kynntar í grófum dráttum. Byggjast þær upplýsingar á gagnagrunni frá 

fyrirtækinu. 

3.2 STAÐA ÞEKKINGAR 

Við skrif á stöðu þekkingar reyndist erfitt að finna ritrýndar heimildir sem innihalda rannsóknir 

eða umfjöllunarefni af svipuðu tagi og sú greining sem fram fer í þessari ritgerð sökum 

stærðargráðu viðfangsefnisins, þ.e. aðeins eitt fyrirtæki. Með stuðningi heimilda úr fræðilegum 

bakgrunni er lýst hvernig fyrri rannsóknir og staða þekkingar byggist á mun stærri 

mælikvörðum en þessi ritgerð og því er takmarkaður ávinningur af því gera samanburð þar á 

milli. Því er sú ályktun dregin að greining þessa verkefnis sé fyrsta útgefna samantektin af sínu 

tagi og muni bæta við stöðu þekkingar viðfangsefnisins. 

Settar eru fram tölur um notkun plastumbúða á íslenskum markaði og byggjast þær tölur á 

ársskýrslum Úrvinnslusjóðs Íslands. Mögulegt væri að gera samanburð á niðurstöðum 
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verkefnisins og tölum um plastnotkun á Íslandi í heild og setja þær þannig í samhengi á stærri 

mælikvarða. Við frekari heimildarleit kom hins vegar í ljós að þess konar samanburður er ekki 

viðeigandi miðað við aðferðir á samantekt upplýsinga um heildarnotkun á Íslandi. Höfundur 

átti samskipti bæði símleiðis og í gegnum tölvupóst við rekstrarstjóra vöruflokka hjá 

Úrvinnslusjóði. Þau leiddu í ljós að tölur sjóðsins byggjast ekki á þeim umbúðum sem um ræðir 

í þessu verkefni, þ.e. öllum plastumbúðum sem fluttar eru frá landi. Mismunandi aðilar hins 

opinbera halda utan um þær upplýsingar og eru þær því ekki settar í samhengi eða samantektir 

gefnar út eins og í ársskýrslum Úrvinnslusjóðs. Því er sú ályktun dregin á ný að greining og 

úrvinnsla þessa verkefnis muni auka við þekkingu á plastnotkun. 

Ákveðið var að leggjast í frekari rannsóknarvinnu til að greiða úr þeim skorti sem ríkir á 

samantekt yfir notkun plastumbúða á Íslandi. Ljóst var að leitast þyrfti eftir tölum um innflutt 

magn og innlenda framleiðslu plastumbúða. Höfundur hafði samband við Tollstjóra til að afla 

upplýsinga um það magn plastumbúða sem flutt var inn síðastliðin ár. Jafnframt var haft 

samband við þrjá framleiðendur frauðplasts á Íslandi, þ.e. Tempru, Plastgerð Suðurnesja og 

Borgarplast, sem Úrvinnslusjóður benti á sem helstu innlendu framleiðendur plastumbúða og 

skortur væri á upplýsingum um. Fyrirspurn var lögð fyrir framleiðendurna um framleiðslutölur 

frauðplast umbúða síðastliðin ár. Fengust þær uppgefnar frá Tempru og Plastgerð Suðurnesja, 

bæði í kílóafjölda og rúmmetrum, en Borgarplast vildi ekki gefa upp framleiðslutölur. Eftir 

frekari samskipti við Úrvinnslusjóð fékkst einnig hlutfall þeirra umbúða sem undaþegnar eru 

úrvinnslugjaldi, þ.e. eru fluttar út frá Íslandi. Út frá upplýsingunum er mögulegt reikna ákveðna 

nálgun á heildarnotkun plastumbúða á Íslandi óháð endastað þeirra, notkun íslensks 

sjávarútvegs á plastumbúðum, hlutfall sjávarútvegs af Íslandi, hlutfall HB Granda af Íslandi og 

sjávarútvegi og hlutfall frauðplast notkunar fyrirtækisins. 

Upplýsingar um heildarinnflutning plastumbúða fengust frá Tollstjóra. Þær magntölur 

innihalda ekki heyrúlluplast, innlenda framleiðslu plastumbúða eða skilagjaldsumbúðir og 

þurfti því að bæta þeim við. Tölur um heyrúlluplast, innlenda framleiðslu aðra en frauðplast 

framleiðslu og skilagjaldsumbúðir fengust úr ársskýrslu Úrvinnslusjóðs og frá starfsmanni 

Úrvinnslusjóðs. Tölur um innlenda framleiðslu frauðplast umbúða fengust frá Tempru og 

Plastgerð Suðurnesja. Með samlagningu allra þeirra magntalna þeirra fékkst nálgun á 

heildarnotkun plastumbúða á Íslandi. 

Til að reikna nálgun á heildarnotkun plastumbúða í íslenskum sjávarútvegi var fundin samtala 

útfluttra umbúða og innlendrar framleiðslu frauðplast umbúða. Magn heildarinnflutnings var 
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margfaldað með því hlutfalli sem Úrvinnslusjóður hafði gefið upp um innflutning undanþeginn 

úrvinnslugjaldi. Gaf hið nýja útreiknaða magn til kynna hvert útflutt magn plastumbúða væri. 

Var það magn lagt saman við framleiðslu Tempru og Plastgerð Suðurnesja. Taldi 

Úrvinnslusjóður þá nálgun lýsa plastnotkun íslensks sjávarútvegs gróflega. Þar sem Tempra og 

Plastgerð Suðurnesja gáfu upp rúmmál framleiðslu fyrirtækjanna var einnig hægt að reikna 

heildarrúmmál frauðplast notkunar, bæði HB Granda og Íslands. Loks var mögulegt að nýta 

þær magntölur sem greining verkefnisins leiddi í ljós til að finna út hlutfall HB Granda af Íslandi 

og íslenskum sjávarútvegi. 

Vert er að taka fram að upplýsingar vantaði í útreikninga um framleiðslu Borgarplasts þar sem 

þær fengust ekki gefnar upp. Þó er ekki talið að þær magntölur myndu hafa mikil áhrif á 

heildarnotkun og niðurstöður þessara útreikninga. Útreikningarnir eru því taldir nokkuð lýsandi 

fyrir notkun plastumbúða á Íslandi. 

3.3 AFMÖRKUN OG ÚRVINNSLA GAGNAGRUNNS 

Höfundur sóttist eftir að vinna verkefni fyrir HB Granda þar sem plastnotkun fyrirtækisins yrði 

greind. Ákveðið var afmarka verkefnið við þrenns konar veiðiaðferðir, þ.e. ferskfiskveiðar, 

uppsjávarveiðar og sjófrystingu, og þrjár vinnsluaðferðir, þ.e. ferskfiskvinnslu, frystingu í 

landvinnslu og frystingu í uppsjávarvinnslu. Til að þess konar greining gæti farið fram þurfti 

taka saman magntölur um umbúðanotkun. Í tölvukerfi fyrirtækisins voru magntölur hins vegar 

ólíkar, s.s. í stykkjatali, metrum eða mismunandi vigtareiningum. Því var nauðsynlegt að vigta 

hverja gerð af umbúðum. Vigtunin var framkvæmd af starfsmönnum HB Granda og var hver 

umbúðargerð vigtuð. Þegar þyngd hafði verið skráð var unnt að margfalda hana með notuðum 

stykkjafjölda hverrar umbúðagerðar sem tölvukerfi fyrirtækisins heldur utan um jafnóðum við 

framleiðslu. Voru magntölur um notkun plastumbúða þá tilbúnar og mögulegt að búa til 

gagnagrunn út frá tölvukerfinu. Gagnagrunnurinn sem höfundi var látið í té byggist bæði á 

magntölum um umbúðanotkun og framleiðslu afurða. Upplýsingarnar voru afhentar höfundi á 

tölvutæki formi í forritinu Excel. Allar magntölur eru teknar saman í Pivot töflu svo unnt sé að 

afmarka þær eftir mismunandi eiginleikum, s.s. deildum, vöruflokkum, fisktegundum, 

plastflokkum o.fl., og vinna frekar úr upplýsingunum. 

Úrvinnsla niðurstaðna fer alfarið fram í Excel. Leitað er eftir afmörkuðum upplýsingum í 

gagnagrunninum og þær færðar í nýtt skjal. Ef lýst er notkun plasts í kílóum eru magntölur 

framkallaðar beint úr gagnagrunninum og gröf notuð til að lýsa þeim. Ef lýst er því magni plasts 

sem notað er við mismunandi framleiðslu á fiski, s.s. eftir fisktegund, afurð eða vinnsluaðferð, 
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eru framkvæmdir útreikningar. Magntölur plastnotkunar í kílóum og framleiðslu fisks í tonnum 

eru framkallaðar með samsvarandi afmörkun og tölum plastnotkunar deilt með 

framleiðslutölum. Fást þannig upplýsingar um kíló af plasti sem notað er við framleiðslu tonns 

af fiski. Í tveimur tilvikum er afmörkun gagnagrunnsins einfölduð enn frekar, þ.e. þegar 

vöruflokkar umbúða og afurðaflokkar eru greindir. 

Greining á notkun plastumbúða fyrirtækisins fer fram með því að skoða árin 2015 - 2017. 

Heildarnotkun við sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og ferskfiskvinnslu samanlagt 

er greind fyrst og eru vinnsluaðferðirnar síðan aðskildar. Bæði magntölum og hlutfallslegri 

notkun miðað við samtölu notkunar hverrar aðferðar síðustu þrjú ár er lýst myndrænt. Í kjölfarið 

fer fram frekari greining á þessum fjórum vinnsluaðferðum. Fjöldi kílóa af plasti sem notuð 

voru við framleiðslu á hverju tonni af fiski er reiknaður. Jafnframt er það magn sem notað er af 

hverri gerð umbúða greint. Við þá greiningu fer fram frekari einföldun á upplýsingum úr 

gagnagrunninum. Umbúðaflokkar fyrirtækisins geta verið margir og eiga oft við svipaða gerð 

af umbúðum. Því eru ýmsir flokkar sameinaðir til einföldunar. Sem dæmi má nefna að í 

landfrystingu eru notaðar ýmsar gerðir af plastpokum sem sérmerktir eru kaupendum og 

umbúðaflokkurinn skýrður eftir viðeigandi kaupanda. Voru þeir umbúðaflokkar sameinaðir 

undir heitið afurðapokar. Frekari útskýringar á einföldun umbúðaflokka má sjá í Töflu V2.6 í 

Viðauka 2. 

Frekari útreikningar til greiningar á plastnotkun eftir fisktegund annars vegar og afurðum hins 

vegar fer einnig fram. Reiknaður er fjöldi kílóa sem notuð voru við vinnslu tonns hverrar 

fisktegund, bæði fyrir heildarframleiðslu og hverja vinnsluaðferð, árin 2015 til 2017 og árlegt 

meðaltal fundið. Sams konar útreikningar eru framkvæmdir fyrir hvern afurðaflokk en eru þeir 

einfaldaðir töluvert, bæði með einföldun á heitum og með sameiningu í færri flokka. Mörgum 

heitum afurðaflokka fylgdu tölustafir og ýmsar skammstafanir sem tengdust sérstökum kóða 

flokksins innan tölvukerfis HB Granda. Allir þess konar stafir voru fjarlægðir og nöfnin 

einfölduð. Við sameiningu flokka má nefna sem dæmi að í sjófrystingu eru 39 afurðaflokkar. 

Sumir afmarkast af líkamsparti afurðarinnar, nokkrir af fisktegund og aðrir af þyngd afurða í 

hverri öskju. Til einföldunar voru fimm nýir flokkar búnir til og afurðirnar sameinaðar undir 

viðeigandi flokk. Frekari útskýringar á einföldun afurðaflokka má sjá í Töflu V2.9 í Viðauka 2. 

Í lok niðurstaðna fer fram greining á umhverfisáhrifum plastnotkunarinnar. Magn af 

plastumbúðum sem hver vinnsluaðferð notar er afmörkuð út frá plastflokkunum sex og samtala 

notkunar þeirra árin 2015 til 2017 fundin. Hlutfallslegri notkun hvers plastflokks, bæði fyrir 
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heildarnotkun og notkun innan hverrar vinnsluaðferðar, er síðan lýst myndrænt. Með 

magntölum hvers plastflokks er reiknuð losun koltvíoxíðsígilda í tonnum við framleiðslu 

plastsins. Tölur um losun á fjölda kílóa af koltvíoxíðsígildum fyrir hvert framleitt kíló plasts 

hvers plastflokks fékkst úr fyrirliggjandi heimild. Tölurnar má nálgast í Töflu 1. Þær eru 

margfaldaðar með fjölda kílóa sem notuð voru af hverjum plastflokki. Tölunum er síðan 

umbreytt í tonnafjölda. Í lokin er meðaltal tekið af árunum 2015 til 2017 og losuninni lýst 

myndrænt bæði í tonnum og hlutfallslega eftir hverjum plastflokki. 

Vert er að taka fram að ákveðin takmörkun gildir um samanburð á plastflokkunum varðandi 

losun í framleiðslu þeirra. Tölurnar um losun byggjast á rannsókn sem framkvæmd var af 

sjálfstæðum rannsóknarhóp fyrir Plastsvið Bandaríska Efnafræðiráðsins (e. The Plastics 

Division of the American Chemistry Council). Í skýrslu hópsins um rannsóknina eru ákveðin 

skilyrði tekin fram til að gera megi samanburð milli flokkanna. Plastefnin sem um ræðir þurfa 

að hafa að vera framleidd til sömu notkunar eða virkni. Til að ganga úr skugga um að sama 

notkun eða virkni eigi við plastefnin þarf að gera ráð fyrir frekari áframframleiðslu plastefnisins 

í endanlega afurð (Franklin Associates, 2011). Plastumbúðirnar sem greindar eru í þessu 

verkefni uppfylla ekki þessi skilyrði um áframframleiðslu í vöru heldur fer fram mat á hráplasti. 

Umbúðirnar geta verið nokkuð frábrugðnar hvor annarri en allar framleiddar til sams konar 

notkunar, þ.e. verndunar, flutnings, geymslu og viðhalds gæða sjávarafurða. Því þarf að taka 

niðurstöðum um losun framleiðslu plastflokkanna með ákveðnum fyrirvara og gefa þær ekki 

endilega nákvæma mynd af losun koltvíoxíðsgilda. Hins vegar gefa þær ágæta hugmynd um þá 

losun gróðurhúsalofttegunda sem hlýst af framleiðslu þeirra plastefna sem fara í umbúðir HB 

Granda. 

3.4 VIÐTÖL 

Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga fyrir verkefnið. Markmið viðtalanna er að fá skoðun 

aðila, sem tengjast viðfangsefni verkefnisins á beinan eða óbeinan hátt, á stöðu mála í dag er 

varðar plastnotkun sjávarútvegs. Jafnframt er markmið að athuga hver framtíðarsýn þeirra er á 

þróun málaflokksins, s.s. næstu skref í átt að úrbótum, tækninýjungar, hverjir muni leiða 

framþróun og umfang notkunar á plastumbúðum næstu ár og áratugi. Ákveðið var að taka viðtal 

við tvo starfsmenn HB Granda og tvo aðila utan fyrirtækisins sem tengjast plastumbúðum þess 

óbeint. Markmiðið með því vali er að halda jafnvægi milli svara frá aðilum innan fyrirtækisins 

sem er sjálft viðfangsefni verkefnisins og utanaðkomandi aðilum. 
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Viðtölin eru hálfopin eigindleg einstaklingsviðtöl. Við hönnun viðtalsspurninga var stuðst við 

bókina Handbók Í Aðferðarfræði Rannsókna. Þar er eigindlegum viðtölum lýst með eftirfarandi 

hætti: 

 „Eigindleg viðtöl sem ýmist eru opin/djúp/óstöðluð eða hálfopin hafa einkum þann 

tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks...“ 

„Í eigindlegum viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið, sem 

skoðað er frá ólíkum sjónarhornum til að ná fram eins mörgum blæbrigðum og 

mögulegt er, þó ætíð í ljósi tilgangs rannsóknarinnar.“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

143). 

Samkvæmt þessari lýsingu hentar eigindleg aðferð vel til að ná settum markmiðum viðtalanna 

og sú aðferð því valin. Viðtalsspurningar voru samdar fyrir fram og sendar á viðmælendur í 

tölvupósti. Sömu spurningar voru bornar undir alla viðmælendur og voru þær 14 talsins, 7 

spurningar um stöðu mála í dag og 7 spurningar um framtíðarhorfur hvað varðar plastnotkun.  

Viðtölin fóru fram síðustu vikuna í febrúar og fyrstu vikuna í mars 2018. Viðmælendur frá HB 

Granda voru forstjóri fyrirtækisins, Vilhjálmur Vilhjálmsson, og verkefnastjóri sem starfar 

meðal annars við umhverfismál fyrirtækisins, Hildur Hauksdóttir. Svöruðu þau spurningunum 

rafrænt og sendu höfundi í tölvupósti. Viðtöl við aðila utan HB Granda fóru fram í persónu. 

Fyrri viðmælandi var Björn Margeirsson, doktor í vélaverkfræði og rannsóknarstjóri hjá 

framleiðslufyrirtækinu Tempru. Meðal hlutverka Tempru er framleiðsla plastumbúða til 

flutnings á ferskum matvælum. Selur fyrirtækið frauðplast kassa og lok og bleyjur í frauðplast 

kassa til HB Granda. Seinni viðmælandi var Stefán Þór Benediktsson, sölustjóri 

sölufyrirtækisins Plastco. Meðal hlutverka Plastco er sala, ráðgjöf og þjónusta hvað varðar 

umbúðir og vélar til umbúðanotkunar. Selur fyrirtækið brettahettur, poka sérmerkta kaupendum 

og plastfilmur til HB Granda. 

3.5 MYNDATAKA 

Til útskýringar á þeim gerðum umbúða og afurðategunda sem um ræðir í þessu verkefni er 

stuðst við myndir. HB Grandi veitti höfundi leyfi til að taka myndir af bæði umbúðum og 

afurðum í vinnslu fyrirtækisins í Reykjavík. Teknar voru myndir af ýmsum umbúðum eins og 

þær koma til fyrirtækisins frá birgjum og þar sem þær eru í notkun í vinnslunni undir afurðir. 

Jafnframt voru teknar myndir af afurðategundum í viðeigandi umbúðum. 

Eins og fram hefur komið eru nokkrir umbúðaflokkar og afurðaflokkar sameinaðir til 

einföldunar í færri flokka. Í tilfellum þessara flokka er tekin ein eða fleiri myndir sem sýna 
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umbúðir eða afurðir sem falla undir einfaldaða flokkinn og eru lýsandi fyrir þær umbúðir eða 

afurðir sem sameinaðar voru undir þann flokk. Ekki var mögulegt að taka myndir af öllum 

flokkum þar sem ýmsar umbúðir voru ekki í notkun og nokkrir afurðaflokkar ekki í vinnslu. 

Jafnframt var ekki mögulegt að taka myndir af flokkum sem heyra undir sjófrystingu eða 

uppsjávarvinnslu þar sem sú vinnsla fer fram á sjó og á Vopnafirði. Í þeim tilfellum voru myndir 

teknar af starfsmönnum HB Granda og sendar höfundi eða myndir notaðar úr myndasafni 

fyrirtækisins. Allar myndir tengdar uppsjávarvinnslu og nokkrar myndir frá hinum 

vinnsluaðferðunum voru teknar af starfsmönnum í vinnslunni í Reykjavík og á Vopnafirði. 

Allar myndir af sjófrystingu og flestar myndir af afurðum ferskfiskvinnslu eru úr 

ljósmyndasafni HB Granda og eru teknar af Kristján Maack ljósmyndara.
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er niðurstöðum greiningar á plastumbúðanotkun HB Granda gerð skil. Skiptist 

kaflinn í fimm megin hluta, þ.e. notkun plastumbúða eftir heildarvinnslu, eftir tegundum veiða 

og vinnslu, eftir fisktegund, eftir afurðaflokki og loks eftir plastflokki. Í lokin fer einnig fram 

greining á kolefnisfótspori framleiðslu hráplastsins sem notað er í plastumbúðir HB Granda, 

eftir plastflokkum. 

4.1 HEILDARNOTKUN PLASTUMBÚÐA VIÐ VEIÐAR OG VINNSLU 

Heildarnotkun HB Granda á plastumbúðum við vinnslu sjófrystra, landfrystra, ferskra og 

uppsjávarafurða var að meðaltali 396.827 kíló á ári, árin 2015 - 2017.  

 
Mynd 1: Heildarnotkun plastumbúða árin 2015-2017 

Mynd 1 sýnir heildarnotkun HB Granda á plastumbúðum árin 2015 – 2017 í kílóum. Tölurnar 

ná yfir fjórar vinnsluaðferðir, þ.e. sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og 

ferskfiskvinnslu. Var notkunin nokkuð stöðug eða um 380 - 415 tonn. Hún jókst um 15.961 

kíló árið 2016 og um 19.048 kíló árið 2017 sem samsvarar 4,2% og 4,8% aukningu.  
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Til að setja notkunina í samhengi við framleiðslu fyrirtækisins eru magntölur um framleiðslu 

afurða teknar saman. 

 
Mynd 2: Framleiðsla afurða í tonnum árin 2015-2017 eftir vinnsluaðferð ásamt samtölu þeirra 

Á Mynd 2 má sjá heildarframleiðslu afurða í sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og 

ferskfiskvinnslu í tonnum ásamt samtölu þeirra árin 2015 – 2017. Framleiðslan var að meðaltali 

51.780 tonn á ári en dróst þó nokkuð saman milli ára, eða um 1.811 tonn árið 2016 og 2.474 

tonn árið 2017. Samdráttur var í sjófrystingu um 11% árið 2016 og 13% árið 2017. 

Ferskfiskvinnsla sveiflaðist lítið og dróst saman um 1% árið 2016 en jókst um 4% 2017. 

Framleiðsla uppsjávarvinnslu dróst saman um 8% árið 2016 en jókst aftur um 12% árið 2017. 

Mestar sveiflur voru í landfrystingu og jókst framleiðslan um 20% árið 2016 en dróst saman 

um 27% árið 2017.  
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4.2 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR TEGUNDUM VEIÐA OG VINNSLU 

Notkun plastumbúða fyrir hverja tegund veiða og vinnslu er skoðuð. Eins og fram kom í kafla 

2.3 þá er notkun á einnota umbúðum við ferskfiskveiðar og uppsjávarveiðar engin. Einnig mætti 

telja sjófrystingu til bæði veiði- og vinnsluaðferðar. Því eru engar tölur yfir ferskfiskveiðar og 

uppsjávarveiðar í þessum hluta og sjófrysting talin upp sem vinnsluaðferð. 

4.2.1 MAGN PLASTS EFTIR VINNSLUAÐFERÐ 

Ferskfiskvinnsla er sú vinnsluaðferð sem notar mest af plastumbúðum. 

 
Mynd 3: Notkun plastumbúða árin 2015-2017 eftir vinnsluaðferð 

Mynd 3 sýnir notkun plastumbúða við fjórar vinnsluaðferðir HB Granda í kílóum fyrir árin 

2015 – 2017. Á henni má greina með skýrum hætti umfangsmikla plastnotkun ferskfiskvinnslu. 

581.401 kíló samtals fóru í ferskfiskvinnslu 2015 – 2017 á móti 609.079 kílóum í hinar þrjár 

samanlagt. Á eftir ferskfiskvinnslu er uppsjávarvinnsla. Fóru 297.522 kíló samanlagt af 

plastumbúðum í þá vinnsluaðferð árin 2015 – 2017. Sjófrysting og landfrysting notuðu nokkuð 

minna magn eða 167.790 kíló og 146.767 kíló. Á myndinni sést hvernig plastnotkun dróst 

saman í bæði ferskfiskvinnslu og uppsjávarvinnslu árið 2016 en jókst aftur 2017 um meira en 

nam samdrættinum árið áður. Þvert á móti jókst plastnotkun í sjófrystingu og landfrystingu árið 

2016 en dróst saman árið 2017.  
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4.2.2 HLUTFALLSLEG NOTKUN PLASTS OG FRAMLEIÐSLA FISKS 

Útreikningar á hlutfallslegri notkun og framleiðslu hverrar vinnsluaðferðar árin 2015 – 2017 

eru einnig framkvæmdir. Reiknaðar eru samtölur notkunar annars vegar og framleiðslu hins 

vegar miðað við árin 2015 – 2017 fyrir hverja aðferð og hlutfall af heildarnotkun og 

heildarframleiðslu allra aðferða fundið. Sýna þeir að meira en helmingur allrar plastnotkunar 

fer í ferskfiskvinnslu en framleiðsluhlutfall fersks fisks er töluvert lægra en fisks annarra 

aðferða. 

  

Mynd 4: Hlutfallsleg notkun plastumbúða og framleiðsla fisks eftir vinnsluaðferðum miðað við samtölu notkunar 

árin 2015-2017 

Á Mynd 4 má sjá hlutfallslega notkun plastumbúða og framleiðslu fisks eftir vinnsluaðferð. 

Eins og á Mynd 3 sést greinilega að ferskfiskvinnsla felur í sér umfangsmestu plastnotkunina. 

Nærri jafn mikið magn fer í þá vinnslu og hinar vinnsluaðferðirnar samanlagt, eða 49%. Næst 

á eftir kemur uppsjávarvinnsla sem myndar 25% af heildarnotkun plastumbúða. Sjófrysting og 

landfrysting mynda nær sama hlutfall eða 14% og 12%. Hlutföll framleiðslu fisks eru töluvert 

frábrugðin hlutföllum plastnotkunar. Skipar framleiðsla uppsjávarafurða stærstan sess eða 44% 

af framleiðslu. Sjófrysting kom næst við 28% og svo landfrysting við 19%. Töluvert neðar er 

ferskfiskvinnsla með 9% af heildarframleiðslu. 

4.2.3 MAGN PLASTS EFTIR MAGNI FISKS 

Til að greina plastnotkun hverrar vinnsluaðferðar enn frekar er reiknaður fjöldi kílóa sem notuð 

eru til vinnslu á tonni fisks. Gröf fyrir hverja vinnsluaðferð má sjá í Viðauka 1. 
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Mynd 5: Fjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni fisks eftir vinnsluaðferð árin 2015-2017 ásamt 

meðaltali 

Mynd 5 sýnir niðurstöður útreikninga á fjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni fisks 

fyrir hverja vinnsluaðferð. Reiknuð eru gildi fyrir árin 2015 – 2017 ásamt meðaltali þeirra ára. 

Upplýsingar og útreikninga má sjá á Töflu V2.5 í viðauka. Sýnir myndin enn betur 

umfangsmikla plastnotkun ferskfiskvinnslu. Notuð voru að meðaltali 40,2 kíló af plasti til að 

vinna hvert tonn af ferskum sjávarafurðum. Notkun var nánast sú sama árið 2015 og 2016 í 

rúmum 37 kílóum en aukning varð 2017 um 8,6 kíló. Samsvarar það um 23% aukningu milli 

áranna 2016 og 2017. Plastnotkun við hinar aðferðirnar er töluvert lægri og nokkuð svipuð, eða 

að meðaltali milli 4 – 6 kíló. Notkun í sjófrystingu jókst um 2,5 kíló árið 2016 en lækkaði aftur 

um 1,2 kíló 2017. Samsvarar það 96% aukningu og 24% samdrætti. Samdráttur átti sér stað 

bæði 2016 og 2017 í landfrystingu um 15%. Notkun í uppsjávarvinnslu sveiflaðist lítið en 

jafnaðist út þar sem 7% samdráttur varð 2016 og 7% aukning 2017.  

4.2.4 MAGN PLASTS EFTIR UMBÚÐAFLOKKI 

Til að gefa betri mynd af þeirri notkun plastumbúða sem á sér stað innan hverrar 

vinnsluaðferðar er plastnotkun þeirra greind með tilliti til flokka umbúða. Vert er að taka fram 

að skalinn sem lýsir plastnotkun í fjölda kílóa er misstór á myndum þessa hluta. Nær hann upp 

í 60 þúsund kíló fyrir sjófrystingu, 80 þúsund fyrir uppsjávarvinnslu, 30 þúsund fyrir 

landfrystingu og 225 þúsund kíló fyrir ferskfiskvinnslu. Mikill munur er á umfangi notkunar 

eftir vinnsluaðferð og því ákveðið að hafa misstóran skala til að myndir væru sem skýrastar 

með tilliti til umbúðaflokka. Myndir af hverjum umbúðaflokk eru einnig notaðar til að lýsa 

betur um hvers konar plast er að ræða.  
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4.2.4.1 Sjófrysting 

Upprunalegir umbúðaflokkar sem heyra undir sjófrystingu eru níu talsins. Þeir eru einfaldaðir 

og fækkað í sex. Útskýring á einföldun flokka má sjá í Töflu V2.6 í Viðauka 2. 

 
Mynd 6: Magn plastumbúða notað í sjófrystingu árin 2015-2017 eftir umbúðaflokkum 

Mynd 6 sýnir magn plastumbúða í kílóum eftir þeim sex umbúðaflokkum sem notaðir voru í 

sjófrystingu árin 2015 – 2017. Milliplast er sá flokkur sem myndaði stærstan hluta 

notkunarinnar. Notuð voru um 30-50 þúsund kíló á ári sem var um 70% af allri notkun í 

sjófrystingu. Næst í röðinni komu afurðapokar með um 16% af notkun. Notkun bindiborða og 

brettavafningsplasts var svipuð eða um 8% og 6%. Töluverð aukning varð á plastnotkun í 

sjófrystingu árið 2016 og má helst greina hana á magntölum þessara flokka. Brettahettur og 

brettalímmiðar mynduðu óverulegan hluta plastnotkunarinnar eða innan við 1% á ári. 

 
Mynd 7: Myndir af umbúðaflokkum sem heyra undir sjófrystingu 

Á Mynd 7 má sjá samsettar ljósmyndir sex umbúðaflokka sjófrystingar. Hver ljósmynd er merkt 

með númeri og vísar það til númers samsvarandi umbúðaflokks á Mynd 6. Fleiri myndir til 

frekari útskýringa má sjá í Viðauka 3. 
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4.2.4.2 Uppsjávarvinnsla 

Upprunalegir umbúðaflokkar sem heyra undir uppsjávarvinnslu eru átta talsins. Þeir eru 

einfaldaðir og fækkað í sjö. Útskýring á einföldun flokka má sjá í Töflu V2.6 í Viðauka 2. 

 
Mynd 8: Magn plastumbúða notað í uppsjávarvinnslu árin 2015-2017 eftir umbúðaflokkum 

Mynd 8 sýnir magn plastumbúða í kílóum eftir þeim sjö umbúðaflokkum sem notaðir voru í 

uppsjávarvinnslu árin 2015 – 2017. Pokavélaplast var sá flokkur sem myndaði meirihluta 

notkunarinnar, eða um 70-76 þúsund kíló og 70-80% af heildarnotkun á ári. Næst kom notkun 

var á hrognapokum, með um 19% og 13% árin 2015 og 2017 en aðeins 4% árið 2016. 

Bindiborðar og milliplast komu þar á eftir og mynduðu um 3-7% af notkun hver. Brettahettur, 

brettavafningsplast og brettalímmiðar mynduðu óverulegan hluta plastnotkunarinnar eða 2% 

eða minna hver á ári. 

 
Mynd 9: Myndir af umbúðaflokkum sem heyra undir uppsjávarvinnslu 

Mynd 9 sýnir samsettar ljósmyndir umbúðaflokka í uppsjávarvinnslu og samsvara númer þeirra 

númerum á Mynd 8. Fleiri myndir til frekari útskýringa má sjá í Viðauka 3. 
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4.2.4.3 Landfrysting 

Upprunalegir umbúðaflokkar sem heyra undir landfrystingu eru 29 talsins. Þeir eru einfaldaðir 

og fækkað í níu. Útskýring á einföldun flokka má sjá í Töflu V2.6 í Viðauka 2. 

 
Mynd 10: Magn plastumbúða notað í landfrystingu árin 2015-2017 eftir umbúðaflokkum 

Mynd 10 sýnir magn plastumbúða í kílóum eftir þeim níu umbúðaflokkum sem notaðir voru í 

landfrystingu árin 2015 – 2017. Mest var notað af afurðapokum og voru þeir um helmingur af 

allri plastnotkun í landfrystingu. Notuð voru um 26,5-28,5 þúsund kíló 2015 og 2016 en 2017 

varð töluverður samdráttur og minnkaði notkun niður í um 16,5 þúsund kíló. Stuðningsvinklar, 

einnota stórir pokar og milliplast mynduðu nokkuð stóran hluta og voru að meðaltali 40% 

samtals af notkun á ári. Aðrir flokkar mynduðu lágt hlutfall að meðaltali eða milli 1-4% hver. 

 

 
Mynd 11: Myndir af umbúðaflokkum sem heyra undir landfrystingu 

Mynd 11 sýnir samsettar ljósmyndir umbúðaflokka í landfrystingu og samsvara númer þeirra 

númerum á Mynd 10. Fleiri myndir til frekari útskýringa má sjá í Viðauka 3. 
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4.2.4.4 Ferskfiskvinnsla 

Upprunalegir umbúðaflokkar sem heyra undir ferskfiskvinnslu eru 26 talsins. Þeir eru 

einfaldaðir og fækkað í tíu. Útskýring á einföldun flokka má sjá í Töflu V2.6 í Viðauka 2.  

 
Mynd 12: Magn plastumbúða notað í ferskfiskvinnslu árin 2015-2017 eftir umbúðaflokkum 

Mynd 12 sýnir magn plastumbúða í kílóum eftir þeim tíu umbúðaflokkum sem notaðir voru í 

ferskfiskvinnslu árin 2015 – 2017. Einn flokkur myndaði að meðaltali 89% af notkuninni á ári, 

þ.e. frauðplast kassar og lok. Notuð voru um 157 þúsund kíló árið 2015 og 2016. Jókst notkun 

mikið 2017 eða í 206 þúsund. Aðrir flokkar mynduðu 5% eða minna af árlegri notkun. 

 

 
Mynd 13: Myndir af umbúðaflokkum sem heyra undir ferskfiskvinnslu 

Mynd 13 sýnir samsettar ljósmyndir umbúðaflokka í ferskfiskvinnslu og samsvara númer þeirra 

númerum á Mynd 12. Fleiri myndir til frekari útskýringa má sjá í Viðauka 3. 
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4.3 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR FISKTEGUND 

Gerð er önnur sams konar greining og þegar reiknaður er fjöldi kílóa plasts sem fer í vinnslu 

hvers tonns af fiski. Í þessum hluta er hver fisktegund greind, bæði með tilliti til heildarvinnslu 

og hverrar vinnsluaðferðar. Vert er að taka fram að skalinn sem lýsir plastnotkun í fjölda kílóa 

er misstór á myndum þessa hluta. Nær hann upp í 7 kíló fyrir heildarframleiðslu og 10 kíló fyrir 

sjófrystingu, uppsjávarvinnslu og landfrystingu. Nær hann hins vegar upp í 70 kíló fyrir 

ferskfiskvinnslu. Mikill munur er á notkun í ferskfiskvinnslu og öðrum aðferðum og því 

ákveðið að hafa misstóran skala til að myndir væru sem skýrastar með tilliti til fisktegunda. 

Vert er að taka fram að þrenn frávik eru frá hefðbundinni framsetningu í þessum hluta. 

Myndirnar sýna reiknað meðaltal fjölda kílóa plastumbúða sem notuð voru í framleiðslu tonns 

hverrar fisktegund árin 2015 – 2017. Á þetta ekki við í tilfelli ýsu. Vinnsla ýsu í landfrystingu 

og ferskfiskvinnslu fór einungis fram árið 2016. Því er ekki reiknað meðaltal áranna 2015 – 

2017 þar sem meðaltal myndi taka plastnotkun tegundarinnar úr samhengi. Því er útreiknað 

gildi fyrir árið 2016 sýnt á gröfum þessa hluta. Jafnframt er afurðinni grásleppuhrognum sleppt. 

Árið 2015 voru 20 kíló af grásleppuhrognum unnin í ferskfiskvinnslu og fór 1 kíló af plasti í þá 

vinnslu. Er útreiknað magn því óverulegt þegar magn hrogna er umreiknað í tonn, eða 0,00006 

kíló plasts á tonn tegundarinnar, og sú tegund því ekki með á gröfum þessa hluta. 
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4.3.1 HEILDARFRAMLEIÐSLA 

HB Grandi notaði plastumbúðir við vinnslu 25 fisktegunda árin 2015 – 2017. Tvær þeirra 

tegunda mætti þó frekar telja til afurða, þ.e. loðnuhrogn og mjöl. Vinnsla hverrar tegundar 

krafðist mismikils magns af plastumbúðum. Eftirfarandi mynd sýnir tegundirnar og plastnotkun 

við vinnslu þeirra. 

 
Mynd 14: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni hverrar fisktegundar árin 2015-2017 

Mynd 14 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hverrar fisktegundar árin 2015 – 2017. Fjöldi kílóa plasts á hvert tonn tegundar var 

reiknaður fyrir hvert ár, þ.e. 2015, 2016 og 2017, og meðaltal áranna fundið. Vinnsla 

loðnuhrogna og þorsks var plastfrekust og krafðist 6,3 og 6,5 kílóa af plasti á hvert tonn af fiski 

eða afurð. Vinnsla löngu krafðist minnst eða 0,2 kílóa. Aðrar tegundir dreifðust nokkuð jafnt 

þar á milli. 

Til að greina plastnotkun hverrar fisktegundar frekar er hún reiknuð fyrir hverja vinnsluaðferð.  
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4.3.2 SJÓFRYSTING 

Í sjófrystingu voru plastumbúðir notaðar við vinnslu 25 fisktegunda árin 2015 – 2017. 

Eftirfarandi mynd sýnir tegundirnar og plastnotkun við vinnslu þeirra. 

 
Mynd 15: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni hverrar fisktegundar í sjófrystingu árin 2015-

2017 

Mynd 15 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hverrar fisktegundar í sjófrystingu árin 2015 – 2017. Fjórar tegundir kröfðust nokkuð 

meira magns en aðrar í vinnslu. Þorskur var plastfrekasta tegundin, með 8,3 kíló af plasti í 

vinnslu á hverju tonni. Þar á eftir koma ýsa með 8,2 kíló, ufsi með 6,7 kíló og úthafskarfi með 

4,6 kíló. Í vinnslu annarra tegunda fóru um 3 kíló eða minna af plasti á hvert tonn fisks. Minnst 

fóru 1,1 kíló í vinnslu Búra.  
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4.3.3 UPPSJÁVARVINNSLA 

Í uppsjávarvinnslu voru plastumbúðir notaðar við vinnslu fjögurra fisktegunda árin 2015 – 

2017. Eftirfarandi mynd sýnir tegundirnar og plastnotkun við vinnslu þeirra. 

 
Mynd 16: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni hverrar fisktegundar í uppsjávarvinnslu árin 

2015-2017 

Mynd 16 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hverrar fisktegundar eða afurðar í uppsjávarvinnslu árin 2015 – 2017. Loðnuhrogn 

kröfðust mestrar notkunar eða 6,5 kílóa á hvert tonn í vinnslu. Svipað magn af plasti fór í vinnslu 

loðnu, síldar og makríls eða um 4 kíló á hvert tonn fisks.  

4.3.4 LANDFRYSTING 

Í landfrystingu voru plastumbúðir notaðar við vinnslu fjögurra fisktegunda árin 2015 – 2017. 

Eftirfarandi mynd sýnir tegundirnar og plastnotkun við vinnslu þeirra. 

 
Mynd 17: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni hverrar fisktegundar í landfrystingu árin 

2015-2017 
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Mynd 17 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hverrar fisktegundar í landfrystingu árin 2015 – 2017. Vinnsla ýsu var ekki nægilega mikil 

til að útreikningar gæfu marktækar niðurstöðu um plastnotkun. Einungis 179 kíló voru unnin 

og krafðist það mjög lítils magns af plasti eða 0,07 kílóa. Notkun við vinnslu þorsks, ufsa og 

gullkarfa var um eða yfir 3 kíló af plasti á hvert tonn afurðar. Mest fóru 5,6 kíló í vinnslu 

gullkarfa. 

4.3.5 FERSKFISKVINNSLA 

Í ferskfiskvinnslu voru plastumbúðir notaðar við vinnslu fjögurra fisktegunda árin 2015 – 2017. 

Eftirfarandi mynd tekur saman tegundirnar og plastnotkun við vinnslu þeirra. 

 
Mynd 18: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á tonni hverrar fisktegundar í ferskfiskvinnslu árin 

2015-2017 

Mynd 18 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hverrar fisktegundar í ferskfiskvinnslu árin 2015 – 2017. Vinnsla ýsu krafðist töluvert 

minna magns samanborið við aðrar tegundir í ferskfiskvinnslu eða 16,6 kílóa. Plastnotkun við 

vinnslu þorsks, ufsa og gullkarfa var meira en tvöfalt meiri. Vinnsla þorsks krafðist um 38 kílóa 

og vinnsla gullkarfa um 40 kílóa. Vinnsla ufsa krafðist mestrar notkunar eða 48 kílóa. Er það 

um 39 kílóum meira en plastfrekasta tegund annarrar vinnsluaðferðar krafðist, þ.e. þorskur í 

sjófrystingu. Einnig er það um 42 kílóum meira en plastfrekustu tegundir bæði uppsjávarvinnslu 

og landfrystingu kröfðust, þ.e. loðnuhrogn og gullkarfi.  
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4.4 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR AFURÐAFLOKKI 

Gerð er þriðja samskonar greining og þegar reiknaður er fjöldi kílóa sem fer í vinnslu hvers 

tonns af fiski eða tegund. Í þessum hluta er hver afurðaflokkur sem fyrirtækið framleiddi árin 

2015 – 2017 greindur. Hver flokkur tilheyrir aðeins einni ákveðinni vinnsluaðferð. 

Upprunalegir afurðaflokkar eru 66 talsins, sem plastumbúðir voru notaðar undir, en eftir 

einföldun og samþjöppun er þeim fækkað í 15. Útskýring á einföldun flokka má sjá í Töflu 

V2.9 í Viðauka 2.  

 
Mynd 19: Meðalfjöldi kílóa plastumbúða notuð til framleiðslu á tonni hvers afurðaflokks árin 2015-2017 

Mynd 19 sýnir niðurstöður útreikninga á meðalfjölda kílóa plastumbúða notuð til vinnslu á 

tonni hvers afurðaflokks sem framleiddir voru árin 2015 – 2017. Fjöldi kílóa af plasti á hvert 

tonn afurðar er reiknaður fyrir hvert ár, þ.e. 2015, 2016 og 2017, og meðaltal áranna fundið. Á 

myndinni sést greinilega hversu umfangsmikil notkunin er við ferskfiskvinnslu. Þrír 

plastfrekustu afurðaflokkarnir heyra allir undir ferskfiskvinnslu, þ.e. ferskir hnakkar, flök og 

heill fiskur. Kröfðust þeir um eða meira en þrefalt meira magns en aðrir flokkar, frá um 31 kílói 
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upp í 44 kíló. Þar á eftir eru blokkfryst millilögð flök í landfrystingu sem kröfðust um 14 kílóa 

af plasti. Í framleiðslu annarra flokka fóru innan við 10 kíló af plastumbúðum á hvert tonn 

afurðar. Minnst fór um hálft kíló í framleiðslu á öðrum afurðum og bita og flakablokkum í 

landfrystingu. 

Á eftirfarandi mynd má sjá samsettar ljósmyndir af hverjum afurðaflokki. 

 
Mynd 20: Myndir af afurðaflokkum allra vinnsluaðferða sem framleiddir voru árin 2015-2017 

Mynd 20 sýnir alla þá afurðaflokka sem framleiddir voru árin 2015 – 2017. Hver ljósmynd er 

merkt með númeri og vísar það til númers samsvarandi afurðaflokks á Mynd 19. Fleiri myndir 

til frekari útskýringa má sjá í Viðauka 4.  
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4.5 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR PLASTFLOKKI OG 

KOLEFNISFÓTSPOR FRAMLEIÐSLU ÞEIRRA 

Notkun plastumbúða er greind eftir plastflokkunum sex3, bæði með tilliti til heildarnotkunar og 

notkunar hverrar vinnsluaðferðar. Hlutfallsleg notkun hvers flokks er fundin með því að reikna 

samtölu notkunar árin 2015 – 2017 í hverjum flokki og reikna hlutfall þeirra af heildarnotkun 

allra áranna þriggja. Einnig er reiknuð losun CO2 ígilda út frá tölum um notkun hvers 

plastflokks við vinnslu annars vegar og losun CO2 ígilda við framleiðslu þeirra4 hins vegar. 

4.5.1 HEILDARNOTKUN 

 
Mynd 21: Hlutfallsleg notkun plastumbúða eftir plastflokkum miðað við samtölu notkunar árin 2015-2017 

Á Mynd 21 má sjá hlutfallslega notkun plastumbúða eftir plastflokkunum sex miðað við 

samtölu notkunar þeirra árin 2015 – 2017. Frekari upplýsingar og útreikninga má sjá í Töflu 

V2.10 í Viðauka 2. Tveir flokkar mynduðu mikinn meirihluta af plastnotkuninni, þ.e. LDPE og 

PS (frauðplast). Saman mynduðu þeir um 91% af heildarnotkun. Umfangsmesta notkunin var 

á LDPE eða um 47%. Notkun frauðplasts var um 44% af allri notkun. Aðrir plastflokkar 

mynduðu saman um 9% af heildarnotkun. Engin notkun var á PVC eða plastflokki númer 3.  
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Plastflokkunum sex tilheyra mismunandi umbúðaflokkar og eru þeir notaðir til mismunandi 

vinnsluaðferða. Samantekt þeirra má sjá í eftirfarandi töflu: 

Tafla 2: Samantekt umbúðaflokka, sem tilheyra hverjum plastflokki, og þeirra vinnsluaðferða sem nota flokkana 

Plastflokkur   Umbúðaflokkur   Vinnsluaðferð  

1 - PET 

Stuðningsvinklar  Landfrysting  

Bindiborðar  

Sjófrysting 

Uppsjávarvinnsla 

Landfrysting 

Mjölpokar  Sjófrysting  

2 - HDPE Karfapoki  Sjófrysting  

 4 - LDPE  

Pokavélaplast  Uppsjávarvinnsla  

Ísmottur  Ferskfiskvinnsla  

Milliplast  Allar  

Afurðapokar  Allar  

Einnota stórir pokar  Landfrysting  

Brettahettur  Allar  

Brettavafningsplast  Allar  

Hrognapokar  Uppsjávarvinnsla  

5 - PP 

Bleyjur  Ferskfiskvinnsla  

Límband  
Landfrysting 

Ferskfiskvinnsla  

Brettalímmiðar  Allar  

6 - PS Frauðplast kassar og lok  Ferskfiskvinnsla  

Átta umbúðaflokkar eru framleiddir úr LDPE og eru þeir notaðir við allar vinnsluaðferðir. 

Einungis einn flokkur er framleiddur úr PS, þ.e. frauðplast kassar og lok. Þeir eru notaðir við 

eina vinnsluaðferð, þ.e. ferskfiskvinnslu. Bæði PET og PP innihalda þrjá umbúðaflokka sem 

notaðir eru við allar vinnsluaðferðir að því frátöldu að enga PET flokka er að finna í 

ferskfiskvinnslu. Einn flokkur heyrir undir HDPE og er hann aðeins notaður í sjófrystingu.  
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4.5.2 NOTKUN EFTIR TEGUNDUM VINNSLU 

Notkun plastumbúða er greind eftir plastflokkunum sex fyrir hverja vinnsluaðferð. Hlutfallsleg 

notkun hvers flokks fyrir hverja vinnsluaðferð er reiknuð á sama hátt og fyrir heildarnotkun. 

  

 
 

Mynd 22: Hlutfallsleg notkun plastumbúða eftir plastflokkum og vinnsluaðferðum miðað við samtölu notkunar 

árin 2015-2017 

Mynd 21 sýnir hlutfallslega notkun plastumbúða við hverja vinnsluaðferð eftir plastflokkunum 

sex miðað við samtölu notkunar þeirra árin 2015 – 2017. Frekari upplýsingar og útreikninga 

má sjá í Töflu V2.10 í Viðauka 2. Í hverri vinnsluaðferð var einn plastflokkur sem myndaði 

mikinn meirihluta af notkun. Í öllum vinnsluaðferðum, að frátaldri ferskfiskvinnslu, var sá 

flokkur LDPE. Myndaði hann 78% eða hærra hlutfall í sjófrystingu, uppsjávarfrystingu og 

landfrystingu. Sá flokkur sem myndaði næst stærsta hlutfall í öllum þeim vinnsluaðferðum var 

einnig sá sami eða PET. Myndar hann milli 7-19% af notkun. Í ferskfiskvinnslu var frauðplast 

mest notað og myndaði 89% af allri notkun. LDPE og PP mynduðu hvor um sig 5% af notkun. 
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4.5.3 ÚTBLÁSTUR KOLTVÍOXÍÐSÍGILDA EFTIR PLASTFLOKKUM 

Reiknaður er útblástur CO2 ígilda á ári fyrir árin 2015 – 2017 með því að margfalda fjölda kílóa 

af notkun hvers plastflokks við fjölda kílóa CO2 ígilda, sem losnar við framleiðslu þeirra5. 

Meðaltal áranna er einnig fundið. 

 

 

Mynd 23: Útblástur CO2 ígilda við framleiðslu hráplasts miðað við notkun hvers plastflokks árin 2015-2017 

ásamt meðaltali  

Mynd 23 sýnir útblástur CO2 ígilda í tonnum sem framleiðsla á hráplasti þeirra plastumbúða 

sem notaðar voru í vinnslu árin 2015 -2017 olli. Útblásturinn er aðgreindur eftir plastflokkum 

og má sjá gildi hvers árs ásamt meðaltali áranna. Frekari upplýsingar og útreikninga má sjá í 

Töflu V2.11 í Viðauka 2. Tveir flokkar ollu töluvert meiri útblæstri en aðrir, þ.e. LDPE og 

frauðplast. Framleiðsla á LDPE hráplasti ollu útblæstri upp á 390 tonn að meðaltali á ári. 

Framleiðsla á frauðplasti olli enn meiri útblæstri eða 595 tonnum að meðaltali á ári. Útblástur 

vegna framleiðslu annarra flokka var lítill í samanburði eða undir 50 tonnum að meðaltali á ári.  
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Til að lýsa vægi flokkanna í útblæstri CO2 ígilda frekar er hlutfallslegur meðalútblástur hvers 

plastflokks reiknaður. Fundinn er árlegur meðalfjöldi kílóa sem notuð voru af hverjum 

plastflokki árin 2015 – 2017. Sá fjöldi er margfaldaður með fjölda kílóa CO2 ígilda sem kíló af 

plasti hvers flokks losar í framleiðslu6. Meðallosun hvers flokks á ári er síðan fundin. 

Eftirfarandi mynd sýnir hlutfall hvers flokks í losun. 

 
Mynd 24: Hlutfallsleg skipting meðalfjölda tonna CO2 ígilda sem losnar við framleiðslu hráplasts miðað við 

notkun hvers plastflokks árin 2015-2017 

Á Mynd 24 má sjá hlutfallslega skiptingu meðalfjölda tonna CO2 ígilda sem losnaði á ári við 

framleiðslu hráplasts þeirra plastumbúða sem notaðar voru árin 2015 – 2017, eftir plastflokk. 

Frekari upplýsingar og útreikninga má sjá í Töflu V2.11 í Viðauka 2. Framleiðsla frauðplasts 

olli mestri losun og myndaði rúman helming af öllum útblæstri að meðaltali á ári. LDPE 

myndaði einnig nokkuð stórt hlutfall eða 37% af allri notkun. Hlutdeild annarra flokka var lágt 

í samanburði eða minna en 5% á flokk og samanlagt 7%.
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5 UMRÆÐUR 

Niðurstaða greiningar á plastnotkun HB Granda er til umræðu í þessum kafla. Einnig er umfang 

notkunarinnar sett í stærra samhengi. Skiptist kaflinn í þrjá meginhluta. Í fyrsta hluta fer fram 

umfjöllun á niðurstöðum greiningarinnar þar sem reynt er að meta veigamestu þætti í vinnslu 

fyrirtækisins hvað varðar plastnotkun og ályktanir dregnar út frá þeim. Í kjölfarið fara fram 

umræður þar sem metin er núverandi staða HB Granda í samhengi við plastnotkun í annars 

konar íslenskri matvælaframleiðslu, n.t.t. grænmetisrækt, í samhengi við plastnotkun á Íslandi 

og loks á heimsvísu. Í þeim umræðum er stuðst bæði við heimildir og viðtöl. Loks fara fram 

umræður um framtíðarhorfur í plastnotkun HB Granda. Fjallað er um þær miklu breytingar sem 

eru í vændum varðandi plastnotkun og tillaga er lögð fram af höfundi út frá niðurstöðum 

verkefnisins um hvert fyrsta skref fyrirtækisins gæti verið í átt að úrbótum. Í þeim hluta er 

einnig stuðst við heimildir og viðtöl. 

5.1 HEILDARNOTKUN PLASTUMBÚÐA VIÐ VEIÐAR OG VINNSLU 

Árleg plastumbúðanotkun HB Granda í sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og 

ferskfiskvinnslu var 380 - 415 tonn á tímabilinu 2015 - 2017. Áhugaverð þróun var á notkuninni 

í samhengi við afurðaframleiðslu fyrirtækisins. Aukning var á plastnotkun milli ára, bæði 2016 

og 2017. Hins vegar var samdráttur í framleiðslu afurða bæði 2016 og 2017. Því virðist sem 

notkun umbúða hafi orðið óskilvirkari og meira plast notað við vinnslu sambærilegs magns af 

fiski samanborið við fyrri ár. 

Ef rýnt er í þróun framleiðslu eftir vinnsluaðferð birtist möguleg ástæða óskilvirkari 

plastnotkunar. Við fyrstu sýn virðist sem þróunin gæti stafað af breyttri samsetningu 

framleiðslumagns ólíkra vinnsluaðferða. Árið 2016 varð samdráttur í framleiðslu þeirra allra að 

frátaldri landfrystingu. Árið 2017 varð samdráttur í sjófrystingu og landfrystingu en aukning í 

ferskfiskvinnslu og uppsjávarvinnslu. Sveiflurnar voru þó mismiklar. Í ferskfiskvinnslu var 

mesta sveiflan aukning um aðeins 167 kíló árið 2017. Sveiflur á framleiðslu annarra aðferða 

voru ávallt á bilinu 1.800 - 3.200 tonn. Því mætti draga þá grunnályktun að plastnotkun 

landfrystingar og uppsjávarvinnslu sé umfangsmeiri með tilliti til framleiðslu afurða í 

samanburði við sjófrystingu. Ástæðan er að aukning framleiðslu landfrystra afurða og 

uppsjávarafurða virðist auka heildarplastnotkun jafnvel þó að töluverður samdráttur sé á 

framleiðslu sjófrystra afurða. 
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Óvíst er hvort sveiflur í ferskfiskvinnslu höfðu sýnileg áhrif á plastnotkun þar sem þær voru í 

töluvert minna mæli en sveiflur í framleiðslu annarra aðferða. Erfitt er að draga frekari ályktanir 

þar sem magntölur um heildarframleiðslu og heildarplastnotkun gefa ekki nægilega skýra mynd 

af stöðu mála. Sveiflur áttu sér stað bæði í plastnotkun og framleiðslu sem héldust ekki í hendur 

án auðsjáanlegra skýringa. Því er nauðsynlegt að greina vinnsluaðferðirnar frekar. 

5.2 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR TEGUNDUM VEIÐA OG VINNSLU 

5.2.1 MAGN PLASTS EFTIR VINNSLUAÐFERÐ 

Greining á þeim fjölda kílóa plastumbúða sem notuð voru í hverri vinnsluaðferð virðist styðja 

þá möguleika og ályktanir sem settar hafa verið fram. Samdráttur var í framleiðslu sjófrystra 

afurða 2016 og 2017. Plastnotkun sjófrystingar jókst hins vegar árið 2016 og dróst svo aftur 

saman 2017. Því virðist sem plastnotkun hafi orðið óskilvirkari árið 2016 samanborið við 2015 

og 2017. 

Árið 2016 var samdráttur bæði í plastnotkun um 1%, og í framleiðslu ferskra afurða um 1%. 

Árið 2017 var aukning um 4% í framleiðslu en töluvert meiri aukning í plastnotkun, eða um 

27%. Plastnotkun virðist því einnig hafa orðið óskilvirkari í ferskfiskvinnslu árið 2017. Sveiflur 

í framleiðslu landfrystra afurða og uppsjávarafurða héldust í hendur við sveiflur í plastnotkun. 

Samdráttur var í framleiðslu uppsjávarafurða 2016 en aukning varð 2017, um meira en sem 

nam samdrættinum. Sama átti við um plastnotkun í uppsjávarvinnslu. Aukning var í framleiðslu 

landfrystra afurða 2016 en samdráttur 2017 um meira en sem nam aukningunni. Sama átti við 

um plastnotkun í landfrystingu. Styður það ályktun að plastnotkun í landfrystingu og 

uppsjávarvinnslu sé umfangsmeiri en í sjófrystingu með tilliti til framleiðslumagns afurða 

frekar en að óskilvirkni í plastnotkun sum ár útskýri sveiflur eins og í tilfelli sjófrystingar. 

Einnig sést við skiptingu niður á vinnsluaðferðir að magn plastumbúða sem fer í 

ferskfiskvinnslu er margfalt meiri en það magn sem notað er við hinar þrjár aðferðirnar. Gefur 

það til kynna að plastnotkun þeirrar vinnsluaðferðar sé töluvert óskilvirkari. 

5.2.2 HLUTFALLSLEG NOTKUN PLASTS OG FRAMLEIÐSLA FISKS 

Ef borin er saman hlutfallsleg framleiðsla afurða við hlutfallslega notkun plasts má augljóslega 

greina mikið ójafnvægi milli vinnsluaðferða. Ferskfiskvinnsla myndaði einungis um tíund af 

allri framleiðslu en framlag hennar til heildarplastnotkunar var um helmingur. Hlutfallsleg 

skipting uppsjávarvinnslu og sjófrystingu var öfug. Mismunurinn var ekki jafn mikill en í 

báðum tilfellum var hlutfall framleiðslu um tvöfalt hærra en hlutfall plastnotkunar. Næstum 

helmingur framleiðslu kom frá uppsjávarvinnslu en plastnotkunin var einungis fjórðungur af 
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heildinni. Tæplega þriðjungur af framleiðslu kom frá sjófrystingu á móti rúmlega tíund af 

hlutfallslegri plastnotkun. Ójafnvægið var minnst í landfrystingu eða rúmur fimmtungur af 

framleiðslu á móti rúmlega tíund af plastnotkun. 

Greiningin sýnir fram á hversu misjafnt vægi aðferðirnar hafa þegar meta á plastnotkun með 

tilliti til framleiddra afurða. Ferskfiskvinnsla hefur verulegt vægi í plastnotkun en nokkuð lítið 

í afla og er hlutfallslegt samband öfugt í hinum þremur aðferðunum. Draga má þá ályktun að 

plastnotkun ferskfiskvinnslu sé mun óskilvirkari en annarra aðferða, þ.e. felur í sér töluvert 

meiri notkun plastumbúða. Erfitt er að meta út frá sambandi hlutfalla hinna vinnsluaðferðanna 

hversu skilvirkar þær eru þar sem ferskfiskvinnslan skekkir heildarmyndina verulega. Til að 

meta það er nauðsynlegt að rýna með öðrum hætti í hverja vinnsluaðferð. 

5.2.3 MAGN PLASTS EFTIR MAGNI FISKS 

Til að greina betur framlag aðferðanna til heildarnotkunar plastumbúða og gera samanburð er 

nauðsynlegt að setja það í samhengi við magn framleiddra afurða. Reiknaður fjöldi kílóa plasts 

sem notuð voru við framleiðslu á tonni fisks styður enn betur þær ályktanir sem dregnar hafa 

verið hér að ofan. Sýna niðurstöðurnar fram á að plastnotkun í landfrystingu og 

uppsjávarvinnslu var umfangsmeiri að meðaltali með tilliti til framleiðslu afurða en í 

sjófrystingu. Hins vegar var töluverð aukning á plastnotkun í sjófrystingu 2016. Hún var 

greinilega helsti áhrifaþáttur aukinnar heildarplastnotkunar það ár þrátt fyrir samdrátt í 

framleiðslu afurða. Rökstuðningur þeirrar ályktunar er að samdráttur varð í plastnotkun allra 

annarra vinnsluaðferða með tilliti til framleidds magns það ár. 

Niðurstöðurnar sýna greinilega hversu óskilvirk plastnotkun er í ferskfiskvinnslu. Við vinnslu 

á einu tonni af ferskum fiski þarf að meðaltali 40,2 kíló af plasti. Er það um átta til tíu sinnum 

meira af plastumbúðum en hinar aðferðirnar krefjast. Nota þær um 4-5 kíló af plasti og munar 

mest um hálfu kílói á milli aðferða. Útskýrir þetta hversu skökk hlutföllin eru milli 

hlutfallslegrar notkunar plasts og framleiðslu. 

5.2.4 MAGN PLASTS EFTIR UMBÚÐAFLOKKI 

Samantekt er gerð á því um hvers konar umbúðir er að ræða í tilfelli hverrar vinnsluaðferðar til 

að greina plastnotkun þeirra frekar. Í hverri vinnsluaðferð átti ávallt einn umbúðaflokkur 

stærstan þátt í plastnotkun. Í sjófrystingu var það milliplast, sem notað er til að aðskilja flök í 

hverri öskju sem framleidd er. Mynd 7.1 sýnir að mikið plast er notað í samanburði við það 

magn afurða sem plastið heldur utan um. Var notkun þess að meðaltali 39 tonn á ári eða 30 



48 

tonnum meira en næsti flokkur á eftir. Mikil aukning var í notkun umfangsmestu umbúðaflokka 

sjófrystingar 2016. Hins vegar var samdráttur í framleiðslu afurða sama ár. Einnig var 

framleiðsla töluvert minni árið 2017 samanborið við 2015 en notkun umfangsmestu 

umbúðaflokkanna var þó meiri árið 2017. Styður það ályktun að plastnotkun var óskilvirkari 

2016 og gefur til kynna að sú þróun hafi einnig viðhaldist árið 2017. 

Í uppsjávarvinnslu var notkun á pokavélaplasti umfangsmest. Notkunin var að meðaltali þrír 

fjórðu af heildarnotkun vinnslunnar og árlega um 60 tonnum meiri en næsti flokkur á eftir. 

Notkunin var nokkuð stöðug eða árlega um 72 tonn en jókst svo árið 2017 í 76 þúsund. Svipaðar 

sveiflur urðu í öðrum umbúðaflokkum, þ.e. aukning 2017, og samsvarar það aukningu á 

framleiðslu sama ár. Notkun hrognapoka var þó frábrugðin og dróst mikið saman 2016. Sama 

ár dróst framleiðsla einnig saman og virðist því sem samdráttur hrognaframleiðslu útskýri þá 

sveiflu frekar en að plastnotkun hafi orðið óskilvirkari. 

Í landfrystingu var vægi afurðapoka mest. Minni munur var þó á milli umfangsmesta 

umbúðaflokksins og annarra samanborið við sjófrystingu og uppsjávarvinnslu. Sveiflur voru í 

notkun umbúðaflokkanna milli ára og voru þær nokkuð óreglulegar árið 2016. Framleiðsla 

afurða jókst og sömuleiðis notkun á einnota stórum pokum og stuðningsvinklum. Hins vegar 

var samdráttur í notkun afurðapoka og milliplasts. Ástæða þessara óreglulegu sveiflna gæti því 

verið breytt samsetning afurða í framleiðslu, t.d. samdráttur í framleiðslu afurða sem seldar eru 

ákveðnum kaupendum sem krefjast sérmerktra afurðapoka og aukning afurða sem krefjast 

einnota risapoka í framleiðslu. Samdráttur varð í notkun allra flokka 2017 og útskýrist það 

líklegast af samdrætti sem átti sér stað í framleiðslu. 

Í ferskfiskvinnslu myndaði einn flokkur verulegan meirihluta plastnotkunar, þ.e. frauðplast 

kassar og lok. Meðalnotkun þeirra var um 173 tonn á ári eða 163 tonnum meiri en næsti flokkur 

á eftir. Notkun annarra flokka var lítil í samanburði eða um 5% eða minni af heildarnotkun 

ferskfiskvinnslu hvert ár. Þessir flokkar voru nokkuð stöðugir árin 2015 – 2017 og sveiflaðist 

notkun þeirra innan við 1% frá meðaltali áranna þriggja. Notkun frauðplast kassa jókst hins 

vegar töluvert milli 2016 og 2017 eða um 32%. Aukning var einnig í framleiðslu ferskra afurða 

en jókst hún einungis um 4% milli ára. Því skýrist einhver hluti aukningar frauðplast notkunar 

af aukningu framleiddra afurða en ekki að fullu. Notkun frauðplast kassa varð því töluvert 

óskilvirkari árið 2017 samanborið við fyrri ár. Engin augljós ástæða þeirrar þróunar er sýnileg 

á Mynd 12 þar sem stærð annarra flokka en frauðplast kassa er svo lítil í samanburði. 

Smávægilegur samdráttur var í notkun flestra annarra flokka 2017, mestur í notkun bleyja, 
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milliplasts, ísmottna og afurðapoka eða um 0,3-0,8%. Samdráttur í notkun þessara flokka gæti 

hafa valdið aukinni þörf fyrir frauðplast notkun. 

Til að fá skýrari svör við þeim ályktunum sem dregnar hafa verið hér að ofan er nauðsynlegt að 

meta notkun plastumbúða út frá öðrum sjónarhornum. Ástæða þess er að fiskur sem unninn er 

og framleiddur hjá HB Granda krefst ekki allur plastumbúða. Því er eðlilegt að ekki sé 

fullkomið samhengi milli framleiðslu og plastnotkunar. Til að meta notkun plastumbúða betur 

og leita útskýringa á hvað liggur að baki þegar plastnotkun virðist óskilvirkari sum ár er 

viðeigandi að greina einungis þær fisktegundir og afurðir sem krefjast plasts í vinnslu í 

samhengi við framleiðslu þeirra.  

5.3 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR FISKTEGUND 

Greining á öllum fisktegundum sem krefjast plastumbúða í vinnslu gefur ákveðna 

grunnhugmynd um tegundir sem valda mikilli plastnotkun og skiptir þeim í eins konar þrep. 

Efstu tvær tegundirnar er ein uppsjávarafurð og ein botnfisktegund, þ.e. loðnuhrogn og þorskur, 

og er plastnotkun við vinnslu þeirra um 6,5 kíló á hvert tonn fisks. Næst eru þrjár 

uppsjávartegundir og tvær botnfisktegundir, þ.e. loðna, síld, makríll, ufsi og úthafskarfi, og er 

plastnotkun um 4-4,5 kíló á hvert tonn fisks. Aðrar tegundir dreifast nokkuð jafnt yfir skalann 

allt frá um hálfu kílói upp í 3 kíló af plasti á hvert tonn fisks. Til að meta betur notkun eftir 

tegund er hver vinnsluaðferð greind og gefur það enn skýrari mynd af því hvaða tegundir eru 

plastfrekastar í vinnslu. 

Í sjófrystingu krefjast fjórar tegundir töluvert meira magns af plastumbúðum en aðrar, þ.e. 

þorskur, ýsa, ufsi og úthafskarfi. Fara um 4,5-8,5 kíló af plasti í vinnslu á hverju tonni. Aðrar 

tegundir krefjast minna eða um 1-3,5 kílóa. Þrjár þessara tegunda eru einnig meðal fjögurra 

hæstu tegunda út frá heildarframleiðslu en þær fela í sér meiri plastnotkun í sjófrystingu, að 

frátöldum úthafskarfa sem felur í sér sömu plastnotkunina. Vinnsla ýsu krefst einnig töluvert 

meiri plastnotkunar í sjófrystingu eða um 5 kílóum meira. Gefur það til kynna að vinnsla þorsks, 

ufsa og ýsu sé plastfrekari í sjófrystingu samanborið við aðrar vinnsluaðferðir. 

Þegar horft er til landfrystingar stenst þessi ályktun um sjófrystingu. Vinnsla þorsks í 

landfrystingu krefst um 5 kílóum minna af plasti á hvert tonn en í sjófrystingu. Ufsi krefst 2 

kílóum minna og ýsa krefst um 8 kílóum minna. Það er þó erfiðara að styðjast við samanburð 

á ýsu í sjófrystingu annars vegar og landfrystingu hins vegar þar sem svo lítil vinnsla fór fram 
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á ýsu í landfrystingu. Tölurnar eru því mögulega ekki nægilega lýsandi fyrir vinnslu 

tegundarinnar.  

Eins og fyrri niðurstöður gefa til kynna krefjast tegundir ferskfiskvinnslu margfalt meira 

plastmagns eða 17 - 48 kílóa á hvert tonn fisks. Í tilfelli ýsu gætu sömu takmarkanir átt við um 

niðurstöður hennar og í landfrystingu. Lítið magn var framleitt og því erfitt að styðjast við 

niðurstöður þeirra útreikninga. Hins vegar er sú niðurstaða, að ýsa krefst töluvert meira plasts í 

ferskfiskvinnslu, í samræmi við plastnotkun vegna framleiðslu annarra tegunda 

ferskfiskvinnslu.  

Ef horft er til þessara þriggja vinnsluaðferða saman er ljóst að vinnsla þorsks og ufsa er töluvert 

óskilvirkari og krefst meira plasts en vinnsla annarra tegunda. Vinnsla gullkarfa er einnig 

ofarlega eða efst í plastnotkun í tveimur vinnsluaðferðum og hún því einnig óskilvirkari hvað 

plastnotkun varðar. Endurspeglast þetta í greiningu á heildarframleiðslu þar sem þessar tegundir 

eru á efri hluta listans yfir plastnotkun. 

Notkun plastumbúða í uppsjávarvinnslu er um miðja vegu milli magns plastnotkunar við 

vinnslu plastfrekustu tegunda í landfrystingu og sjófrystingu. Vinnsla loðnuhrogna krefst mest 

magns eða 6,5 kílóa. Loðna, síld og makríll krefjast svipaðs magns í vinnslu eða um 4 kílóa. 

Endurspeglast þetta fullkomlega í greiningu á heildarframleiðslu. Einungis er greind frysting í 

uppsjávarvinnslu í verkefninu og frysting þessara tegunda á sér einungis stað í 

uppsjávarvinnslu. Því er notkun miðað við heildarframleiðslu og uppsjávarvinnslu sú sama. 

Út frá greiningu fisktegunda má aftur sjá hversu óskilvirk plastnotkun ferskfiskvinnslu er. 

Jafnframt er ljóst að í vinnslu fyrirtækisins eru nokkrar botnfisktegundir og uppsjávartegundir 

sem mynda stærstan hluta plastnotkunar, þ.e. þorskur, ufsi, úthafskarfi, gullkarfi og ýsa og 

loðnuhrogn, loðna, síld og makríll.  

5.4 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR AFURÐAFLOKKI 

Greining á notkun plastumbúða við vinnslu ólíkra afurðaflokka sýnir skýrt mynstur, sem birst 

hefur ítrekað þegar vinnsluaðferðirnar eru bornar saman. Þrír plastfrekustu afurðaflokkarnir eru 

allir framleiddir í ferskfiskvinnslu og krefjast þeir um eða meira en þrisvar sinnum meira magns 

en aðrar afurðir. Vinnsla og framleiðsla á ferskum hnökkum, ferskum flökum og ferskum 

heilum fiski er greinilega sú óskilvirkasta þegar kemur að plastnotkun og krefst 31-44 kílóa 

plastumbúða við framleiðslu á tonni afurða. Næstu þrír flokkarnir tilheyra hinum þremur 

vinnsluaðferðunum, þ.e. blokkfryst flök, bæði í landfrystingu og sjófrystingu, og hrogn í 
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uppsjávarvinnslu. Plastnotkunin er þó töluvert minni eða um 6,5-13,6 kíló á hvert tonn afurða. 

Aðrir afurðaflokkar dreifast nokkuð jafnt þar fyrir neðan, þ.e. um 6 kíló eða lægra af plasti, og 

tilheyra öllum vinnsluaðferðum, þ.e. hver vinnsluaðferð á þátt í að minnsta kosti einum flokki. 

Því er ljóst að ferskfiskvinnsla felur í sér óskilvirkustu plastnotkunina. Á hún stóran þátt í 

heildarnotkun plastumbúða fyrirtækisins, jafnvel þó framleitt magn ferskra afurða sé töluvert 

minna en annarra afurða. Hinar aðferðirnar þrjár leggja einnig töluvert til notkunarinnar með 

blokkfrystingu og hrognavinnslu en ekki á sömu stærðargráðu og ferskar afurðir með tilliti til 

framleidds magns. 

Greina má ástæðu þeirra niðurstaðna á skýringarmyndum afurða og umbúðaflokka með 

tengingu við umfangsmesta umbúðaflokk ferskfiskvinnslunnar. Vinnsla ferskra afurða krefst 

gríðarlegrar notkunar á frauðplasti, töluvert meira en afurðir annarra vinnsluaðferða krefjast af 

umfangsmestu umbúðaflokkum þeirra. Skýring þess er að hver frauðplast kassi ber mun minna 

magn afurða en t.d. í blokkfrystingu og hrognavinnslu. Á Mynd 20.4, 20.5 og 20.6 má sjá hversu 

þétt afurðunum er pakkað í umbúðirnar. Á myndum af frauðplast kössum, m.a. á Mynd 13 og í 

Viðauka 4, má hins vegar greina að töluvert minna magni af afurðum er komið fyrir í hverjum 

frauðplast kassa. Þar virðist meginástæða þess liggja hve umfangsmikil ferskfiskvinnslan er í 

plastnotkun þar sem þörf fyrir einangrun er mun meiri en í frystum afurðum. 

5.5 NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR PLASTFLOKKI OG 

KOLEFNISFÓTSPOR FRAMLEIÐSLU ÞEIRRA 

Notkun plastumbúða hjá HB Granda byggist á fimm plastflokkum. Tveir þeirra mynda þó 

meirihluta notkunarinnar eða LDPE og PS (frauðplast). Tæpur helmingur notkunarinnar árin 

2015 – 2017 samanstóð af LDPE og skýrist hún af umfangi þeirra umbúðaflokka sem búnir eru 

til úr plastefninu. Umfangsmestu umbúðaflokkar allra vinnsluaðferða, að frátaldri 

ferskfiskvinnslu, eru búnir til úr LDPE, þ.e. pokavélaplast, milliplast og afurðapokar, ásamt 

öðrum sem mynda töluverðan skerf af plastnotkun vinnsluaðferðanna, s.s. ísmottur og 

hrognapokar. Endurspeglast þetta í greiningu á hlutfallslegri skiptingu plastflokkanna eftir 

vinnsluaðferð. LDPE myndar stóran meirihluta notkunar í öllum aðferðum að frátaldri 

ferskfiskvinnslu. 

Að því sögðu er einkennilegt að LDPE myndi ekki enn stærra hlutfall en helming þegar horft 

er til heildarframleiðslu. Þar kemur óskilvirkni plastnotkunar ferskfiskvinnslu við sögu. 

Frauðplast myndaði um 44% af heildarnotkun plastumbúða árin 2015 – 2017. Þvert á móti í 

tilfelli LDPE sem samanstendur af mörgum umbúðaflokkum og er notað í öllum 
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vinnsluaðferðum þá eru einungis frauðplast kassar og lok búnir til úr PS og eru þeir notaðir í 

eina vinnsluaðferð, ferskfiskvinnslu. Kemur því ekki á óvart að þeir hafi verið svo stórt hlutfall 

af plastnotkun ferskfiskvinnslu, eða um 89%, þar sem þeir mynduðu um 44% af heildarnotkun. 

LDPE myndaði einungis 5% í ferskfiskvinnslu og stafaði það af notkun á ísmottum og öðrum 

flokkum sem notaðir voru í minna mæli. Enn á ný sést hversu umfangsmikil og óskilvirk 

plastnotkun ferskfiskvinnslu er í samanburði við aðrar vinnsluaðferðir. Því er óhætt að álykta 

að kolefnisfótspor ferskfiskvinnslu sé stærra en annarra og að fótspor LDPE fylgi þar á eftir. 

Gerð er tilraun til að meta umhverfisleg áhrif plastumbúðanotkunar HB Granda. Flókið getur 

reynst að meta þess konar áhrif, s.s. kolefnisfótspor, þar sem ferli plasts allt frá grunnframleiðslu 

til áframframleiðslu, flutnings, notkunar og loks förgunar eða endurnýtingar getur spannað 

langan tíma, mislangar vegalengdir og krefst umfangsmikillar gagnaöflunar. Tölulegar 

upplýsingar um kolefnisfótspor allra þessara þátta geta verið mismunandi eftir tíma og stað. Þó 

var ákveðið að gera greiningu á kolefnisfótspori framleiðslu umbúðanna sem um ræðir í þessu 

verkefni. Byggðist hún á umfangsmikilli rannsókn útblásturs koltvíoxíðsígilda (CO2 ígilda) við 

framleiðslu hráplasts. Eins og fram kom í kafla 3 þarf að taka greiningunni með fyrirvara þar 

sem ekki er tekið tillit til áframframleiðslu hráplastsins frá grunnframleiðslu í umbúðir. 

Greiningin er samt sem áður notuð til að gefa ákveðna grunnhugmynd um fótspor umbúðanna 

í upphafi ferlis þeirra. 

Eins og gera má ráð fyrir út frá þeim niðurstöðum sem þegar hefur verið rætt um, þá veldur 

framleiðsla hráplasts undir notkun á tveimur plastflokkum mestum útblæstri. Grunnframleiðsla 

á LDPE veldur að meðaltali losun upp á nærri 400 tonn CO2 ígilda á ári. Myndar þetta um 40% 

hlutfall meðallosunar allra plastflokkanna á ári. Þar sem þessi tiltekni plastflokkur er notaður 

af öllum vinnsluaðferðum og í þrjá af fjórum umfangsmestu umbúðaflokkum þeirra, þá kemur 

hlutfallið ekki á óvart. Áhugavert er að framleiðsla á frauðplasti veldur meiri útblæstri CO2 

ígilda en LDPE, eða tæpum 600 tonnum að meðaltali á ári. Rúmur helmingur alls útblásturs 

sem framleiðsla flokkanna veldur að meðaltali á ári er vegna framleiðslu á plasti fyrir einungis 

eina gerð umbúða og eina vinnsluaðferð. 
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5.6 NÚVERANDI STAÐA HB GRANDA 

Eins og fram kemur í kafla 2.4 um stöðu þekkingar eru fyrri rannsóknir og skýrslur um umfang 

framleiðslu, notkunar og förgunar plasts byggðar á mun stærri mælikvörðum en greining þessa 

verkefnis, s.s. á heims-, álfu, eða landsmælikvarða. Hvernig má því setja magnið sem HB 

Grandi notar í vinnslu í samhengi og meta hvort það sé í raun mikið eður ei? Viðeigandi hefði 

verið að setja hana í samhengi við heildarnotkun plastumbúða á Íslandi en það reynist erfitt þar 

sem þær tölur eru ekki teknar saman. Þó er hægt gera tilraun til þess svo gefa megi ákveðna 

hugmynd um hversu umfangsmikil plastnotkun HB Granda er í samhengi við aðra atvinnugrein 

eða landið allt. 

Mögulegt er að setja plastnotkun HB Granda í samhengi við aðra gerð innlendrar matvæla-

framleiðslu, þ.e. grænmetisrækt. Rannsókn var gerð árið 2015 á kolefnisspori grænmetis, blóma 

og garðplantna á Íslandi. Skoðað var hversu mikið plast var notað til pakkninga á tonni 

mismunandi tegunda grænmetis sem framleitt var á Íslandi. Niðurstöður sýna að afurðir HB 

Granda standa nokkuð vel að vígi hvað varðar plastnotkun. Útiræktað grænmeti, s.s. kartöflur, 

blómkál og gulrætur, kröfðust 2 kílóa plasts á hvert tonn grænmetis. Ylræktað grænmeti krafðist 

nokkuð meira magns, venjulegir tómatar um 3,9 kílóa, blandaðir eða bæði smáir og stórir 

tómatar 40 kílóa, gúrkur 7 kílóa og salat 80 kílóa plasts á hvert tonn af framleiddu magni 

(Eymundur Sigurðsson o.fl., 2015). Sama ár kröfðust afurðir sjófrystingar 3 kílóa, afurðir 

uppsjávarvinnslu 5 kílóa, afurðir landfrystingar 6 kílóa og ferskar afurðir 37 kílóa af plasti í 

vinnslu HB Granda. Greinilegt er að báðar framleiðsluaðferðir hafa veika hlekki hvað varðar 

plastnotkun og í tilfelli grænmetisframleiðslu eru þeir blandaðir tómatar og salat. Plastnotkun í 

ferskfiskvinnslu var 7% lægri en í framleiðslu stórra tómata og 53% lægri en í framleiðslu 

salats. Því mætti álykta að samanborið við íslenska grænmetisframleiðslu er plastnotkun í 

framleiðslu HB Granda hlutfallslega lág, sérstaklega ef ekki er talin með ferskfiskvinnsla. 

Með söfnun upplýsinga frá tveimur opinberum stofnunum og frá tveimur innlendum 

framleiðendum plastumbúða fékkst ákveðin nálgun á núverandi stöðu plastumbúðanotkunar á 

Íslandi (Björn Guðbjörnsson, munnleg heimild, 22. mars 2018; Björn Margeirsson, munnleg 

heimild, 22. mars 2018; Guðlaugur G. Sverrisson, munnleg heimild, 28. febrúar 2018; Gunnar 

Karlsson, munnleg heimild, 27. mars 2018; Íris Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 2. mars 2018; 

Úrvinnslusjóður, 2017). Mögulegt er að setja notkun HB Granda í samhengi við þær magntölur. 

Skýringar á útreikningum má nálgast í Töflu V2.12 í Viðauka 2. Niðurstöður útreikninga út frá 

upplýsingunum sýna að árin 2015 og 2016 voru 20.914 og 22.527 tonn notuð af plastumbúðum 
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og myndaði íslenskur sjávarútvegur um 30% af þeirri notkun, eða 6.223 tonn og 7.093 tonn. 

Hlutfallsleg notkun HB Granda af heildarnotkun á Íslandi myndaði um 2% bæði árin og um 6% 

af heildarnotkun íslensks sjávarútvegs. Frauðplast notkun fyrirtækisins ein og sér var metin sem 

1% af heildarnotkun á Íslandi. Aflahlutdeild HB Granda í sumum af þeim tegundum sem 

greindar voru sem plastfrekastar í kafla 5.3, þ.e. þorskur, ufsi, gullkarfi og ýsa og loðnuhrogn, 

loðna og síld, var um eða töluvert hærri en 6% árin 2015 – 2017. Aflahlutdeild í þorsk og ýsu 

var milli 5-7% en í ufsa og gullkarfa milli 17-32%. Aflahlutdeild í loðnu og síld var milli 11-

28%. Heildaraflahlutdeild fyrirtækisins var milli 10,5-11% árin 2015 – 2017 (Fiskistofa, 2014a, 

2015b, 2016c). Gefur þetta til kynna að niðurstöður útreikninga á hlutfallslegri notkun HB 

Granda feli í sér einhverja vissu og að plastumbúðanotkun fyrirtækisins í vinnslu geti jafnvel 

verið minni en annarra sjávarútvegsfyrirtækja. Þó mætti kalla þá plastnotkun umtalsverða sem 

myndar 1% af allri plastnotkun landsins og fellur til vegna starfsemi eins fyrirtækis og notkun 

á einni tegund umbúða. 

Rúmmál þess frauðplasts sem framleitt var eða notað árin 2015 – 2017, bæði á Íslandi og 

einungis af HB Granda, var einnig metið út frá upplýsingum íslenskra frauðplast framleiðenda 

(Björn Guðbjörnsson, munnleg heimild, 22. mars 2018; Björn Margeirsson, munnleg heimild, 

22. mars 2018). Skýringar á útreikningum má nálgast í Töflu V2.13 í Viðauka 2.  Sýndu 

útreikningar að samtals um 286.821 rúmmetrar af frauðplasti voru framleiddir til notkunar í 

pakkningar ferskra sjávarafurða á Íslandi árin 2015 – 2017. Notkun HB Granda á frauðplasti 

sömu ár var samtals um 22.611 rúmmetrar. Til að setja þetta magn í annað samhengi var metin 

sú vegalengd sem frauðplastið myndi ná á hringvegi Íslands, þ.e. þjóðvegi númer 1, ef plastið 

væri formað í renning sem er einn sentímetri á þykkt. Samkvæmt Vegagerð Íslands er 

hringvegurinn 1.332 kílómetrar að lengd (Vegagerðin, e.d.-a) og um átta metrar á breidd 

(Vegagerðin, e.d.-b). Renningur miðað við notkun Íslands myndi ná 2,7 sinnum kringum landið 

eftir hringveginum. Miðað við notkun HB Granda myndi hann ná 283 kílómetra, t.d. tæplega 

frá HB Granda í Reykjavík að Varmahlíð í Skagafirði eða tæplega þrjá fjórðu leiðarinnar til 

Akureyrar. Vert er að taka fram að í þessar upplýsingar vantar einn framleiðanda frauðplasts, 

þ.e. Borgarplasts og væru magntölurnar fyrir Ísland því hærri ef þær hefðu fengist uppgefnar 

og teknar með í útreikninga.  

Þó að magntölurnar séu ekki hárnákvæmar og feli í sér ákveðna óvissu er ljóst að plastnotkun 

HB Granda myndar veigamikið hlutfall heildarnotkunar plastumbúða á Íslandi. Samdráttur í 

notkun fyrirtækisins gæti því spilað nokkuð stórt hlutverk í vegferð Íslands í átt að minni 
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plastnotkun og þannig orðið fordæmisgefandi, sérstaklega fyrir aðra mikilvæga aðila þegar 

kemur að plastnotkun. 

Í kafla 3 um plastnotkun á heimsvísu koma eftirfarandi upplýsingar fram: 

„Árið 2015 hafði heimsframleiðsla leitt til myndunar um 6,3 milljarða tonna af 

plastsorpi og af þeim voru einungis 9% endurunnin, 12% brennd en 79% söfnuðust 

fyrir í landfyllingum eða náttúrunni. Talið er að ef mynstur framleiðslu og 

endurvinnslu haldist óbreytt verði hægt að finna um 12 milljarða tonna af plastsorpi í 

landfyllingum eða náttúrunni árið 2050 (Geyer, Jambeck og Law, 2017).“ 

Ljóst er að þó möguleg vitundarvakning hafi orðið á umhverfislegum áhrifum plastnotkunar þá 

skipar endurvinnsla lítinn sess meðal aðferða við förgun plasts. HB Grandi selur afurðir til 

margra landa í ýmsum heimsálfum, s.s. Evrópu, Ameríku og Asíu. Vafasamt er að styðjast að 

fullu við hlutföllin um förgun þar sem þau eiga við heiminn allan og innviðir til endurvinnslu 

eru mismunandi milli landa og heimsálfa. Hins vegar er aðeins eitt land sem hefur flutt inn og 

fargað meirihluta úrgangs heimsins, þ.e. Kína. Um 56%7 af öllum plastúrgangi heimsins og 

87%8 af plastúrgangi Evrópusambandsþjóða hafa verið flutt til Kína til förgunar (Velis, 2014). 

Þar sem svo stór hluti plastúrgangs er fargað í aðeins einu landi er hægt að styðjast við hlutföllin 

hér að ofan til að gefa ákveðna hugmynd um afdrif plastsins sem HB Grandi notar. Að meðaltali 

voru notuð um 397 tonn af plasti árin 2015 – 2017. Ef hlutföllin myndu eiga við þær 

plastumbúðir þá færu um 36 tonn í endurvinnslu, 48 tonn í brennslu og 313 tonn myndu enda í 

landfyllingum eða náttúrunni. 

Afleidd uppsöfnun um 313 tonna af plasti á ári í landfyllingum eða náttúru vegna notkunar 

plastumbúða getur vart talist umhverfisvæn notkun. Er sú ályktun dregin í ljósi þess að 

plastumbúðirnar brotna seint eða jafnvel aldrei fyllilega niður í náttúrunni, geta leitt til 

uppsöfnunar örplastagna í hafinu og stofnað sjávarlífverum í hættu (Woodall o.fl., 2014; Cózar 

o.fl., 2014). Nýlega greindust örplastagnir í íslensku vatni, þó í töluvert minna mæli en finnst 

að meðaltali í erlendu vatni (Veitur, 2018). Erfitt getur reynst að meta uppruna örplastagna 

sökum smæðar þeirra og þeirrar staðreyndar að þær safnast fyrir á fimm háþrýstisvæðum í 

úthöfunum og gætu rekið þaðan með hafstraumum, t.d. til Íslands (Lebreton, Greer og Borrero, 

2012). Jafnframt er talið að töluverður skortur sé á þekkingu um málefni örplastagna, t.d. 

dreifingu og flutningsleiðum, sérstaklega í uppsprettum neysluvatns fólks (Eerkes-Medrano, 

Thompson og Aldridge, 2015). Sá möguleiki er því til staðar að þær örplastagnir sem finnast í 

                                                 
7 Hlutfall þyngdar 
8 Hlutfall þyngdar 
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íslensku neysluvatni eiga rætur að rekja til plastumbúða sem notaðar eru á Íslandi og síðan 

fluttar út. Því ætti endurvinnsla plastumbúða sem fluttar eru frá landinu að vera mikilvægt 

málefni fyrir öll íslensk útflutningsfyrirtæki. 

5.6.1 ÁLIT TENGDRA AÐILA 

Leitað var álits á þessu málefni hjá aðilum sem tengjast plastnotkun HB Granda á mismunandi 

hátt. Viðtöl voru tekin við Vilhjálm Vilhjálmsson, forstjóra HB Granda, og Hildi Hauksdóttur, 

verkefnastjóra hjá HB Granda. Einnig voru viðtöl tekin við Björn Margeirsson, 

rannsóknarstjóra framleiðslufyrirtækisins Tempru, sem selur frauðplast kassa til HB Granda og 

Stefán Þór Benediktsson, sölustjóra hjá sölu- og þjónustufyrirtækinu Plastco, sem selur 

plastumbúðir til HB Granda. Voru viðtölin tvískipt þar sem fyrri hluti byggðist á umfjöllun um 

núverandi stöðu. Byggist þessi umræðukafli á þeim hluta. Viðtölin má sjá í fullri lengd í 

Viðauka 5.  

Ertu sammála því að núverandi plastnotkun í sjávarútvegi sé að mestu leyti einnota 

og/eða í of miklu magni (á hverja magneiningu afurða)? 

Voru allir viðmælendur sammála því að notkunin væri að mestu leyti einnota. Björn tók 

fram að ábyggilega væru til aðrar lausnir í formi fjölnota pakkninga, s.s. ker, sem gætu 

lækkað hlutfall notkunar einnota pakkninga. Einnig voru flestir sammála því að 

plastnotkun væri í of miklu magni. Stefán var þó á öðru máli. Vildi hann meina að töluvert 

af óunnum fiski væri pakkað í stórar pakkningar sem meira gæti fengist fyrir í sölu ef 

pakkað væri í smærri umbúðir. Þar ætti því sparnaður sér stað í notkun umbúða. 

Ertu sammála því að skortur er á skuldbindingu fyrirtækja um ábyrga förgun eða 

tryggingu þess? 

Vilhjálmur og Björn voru sammála þessu. Stefán var hins vegar ósammála og vildi meina 

að fyrirtæki leggðu sig fram hvað þetta varðar og hafi metnað í þessum málefnum. Hildur 

var sammála ákveðnum þáttum en ósammála öðrum. Lýsti hún því hvernig metnaður væri 

mikill hjá HB Granda fyrir því að minnka sorp sem fer í urðun og að flokkun á sorpi 

fyrirtækisins væri nú um 80%, bæði frá sjó og landi. Hins vegar væri málið flóknara 

varðandi umbúðir sem fara frá fyrirtækinu og erfitt væri að fylgjast með afdrifum þeirra. 

Sumir viðskiptavinir þeirra bjóða upp á að taka á móti umbúðum aftur frá kaupendum til 

að endurvinna. Það væru þó ekki miklar endurheimtur þar og allur gangur á því hvort 
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endastaður flokki sorp eða ekki. Misgóðir innviðir og aðstæður væru milli landa til að 

taka á móti flokkuðu sorpi til endurvinnslu og mismunandi metnaður eftir löndum. 

Álítur þú það ásættanlegt? 

Voru flestir á því að núverandi staða væri óásættanleg. Taldi Hildur það mikilvægt að 

þeir sem stundi ekki flokkun breyti því en til þess þarf breytingar á vinnuaðferðum og 

hugarfari fólks. Stefán vildi meina að fyrirtæki gætu alltaf gert betur en að málin væru 

almennt í góðum farvegi.  

„Fyrirtæki eru miklu meðvitaðri og vilja gera vel en eru auðvitað bundinn af þeirri 

tækni sem til er og því sem kaupendur þeirra vilja“. – Stefán Þór Benediktsson 

Telurðu að innan sjávarútvegs hafi orðið vitundarvakning og áhugi fari vaxandi um að 

draga úr plastnotkun eða skipta úr einnota umbúðum yfir í auð endurvinnanlegar eða 

fjölnota umbúðir? 

Allir viðmælendur voru sammála því að vitundarvakning hafi orðið. Áhugi væri fyrir því, 

m.a. hjá HB Granda, að draga úr notkun einnota umbúða og auka notkun fjölnota eða 

umhverfisvænni umbúða. Vilhjálmi fannst hins vegar málin fara mjög rólega af stað og 

lítill kraftur væri í vinnu að lausnum. Hildur sagði vandamálið liggja í því að ekki er vilji 

til að gera málamiðlanir sem bitna á gæðum afurðarinnar. Björn velti því fyrir sér hvort 

áhuginn væri einfaldlega nægur. Hugsunarháttur innan fyrirtækja væri ávallt bundinn við 

gróða og ef enginn gróði fengist yrði lítið gert. 

„En ég held að dæmi sýna að þú getir grætt á ruslinu þínu eða úrgangi. Þetta 

þarf ekki bara að vera sokkinn kostnaður“. – Björn Margeirsson 

Telur þú að sjávarútvegsfyrirtæki ættu að standa straum af auknum kostnaði eða verja 

hluta af hagnaði sínum til stuðnings nýsköpunar og rannsókna í leit að umhverfisvænum, 

fjölnota og/eða auð endurvinnanlegum umbúðum til að pakka og flytja afurðir sínar? 

Taldi Hildur þá lausn eðlilega og sagði Vilhjálmur það vel geta verið að sú lausn væri það 

sem þyrfti til. Stefán vildi meina að leiðandi fyrirtæki væru nú þegar að vinna með stórum 

umbúðaframleiðendum í þá áttina. Björn var mjög sammála þeirri lausn og tók fram að 

norsk sjávarútvegsfyrirtæki létu nú þegar af hendi lítið hlutfall af útflutningstekjum sínum 

til rannsókna og þróunar. Hlutfallið væri ekki hátt en kæmi það öllum til góða ef smá 
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skerfur af tekjum sjávarútvegsfyrirtækja væri ráðstafað til rannsókna og þróunar, bæði á 

sviði umhverfismála og tækniþróunar. 

Björn tók fram að framleiðendur ættu að sjálfsögðu að bera ábyrgð líka. Lengi hefði 

skortur á þekkingu verið innan veggja Tempru á því hvaða möguleikar væru í boði til að 

endurvinna frauðplast sem er þeirra megin afurð. Krafan um þá vitund væri hins vegar að 

aukast svo hægt sé að upplýsa bæði kaupendur Tempru og síðan kaupendur þeirra. Hefði 

hann og aðrir hjá Tempru uppgötvað það nýlega að: 

„…endurvinnsla á frauðplasti er mögulegri og almennari en flestir á Íslandi trúa 

og vita en það er ekki þar með sagt að það þarf eflaust að uppfræða okkur öll meira 

um það“. – Björn Margeirsson 

Telur þú að sú mikla notkun á frauðplasti til pakkninga á ferskum fiski sé besta leiðin til 

flutnings eða ættu umhverfissjónarmið að vega þyngra og nauðsynlegt sé að leita 

umhverfisvænni leiða? 

Hildur taldi sjávarútveginn ekki tilbúinn til að gera málamiðlanir varðandi notkun 

frauðplasts. Var Vilhjálmur á sama máli þar sem það kæmi niður á gæðum vörunnar. Það 

sem réði notkuninni fyrst og fremst væru óskir kaupenda og meðferð fisksins. Erfitt væri 

að taka upp umbúðir sem gæfu styttra hillulíf og kaupendur vilja ekki. Draumastaðan væri 

hins vegar að finna nýja umbúðir sem uppfylla þetta allt, þ.e. samdrátt í notkun frauðplasts 

en viðhald sömu gæða og ánægju kaupenda. 

Hildur minntist á nokkrar mögulegar leiðir til úrbóta, s.s. mikil áhersla á leit að 

umhverfisvænni umbúðum sem skila sambærilegum gæðum til neytenda og áhersla á 

endurvinnslu hjá neytendum. Eitt af dótturfyrirtækjum HB Granda, Norðanfiskur, er 

neytandi frauðplast umbúða. Lax sem fer í áframvinnslu hjá fyrirtækinu kemur þangað í 

frauðplast kössum. Talaði Hildur um hvernig frauðplastið er rifið niður svo rúmmál þess 

dregst verulega saman og nálgast upprunalegt rúmmál. Þannig er hagkvæmara að flytja 

það til endurvinnslu. Skortur væri hins vegar á yfirumsjón með því hvar frauðplastið sem 

fer með afurðum HB Granda endar. 

Björn talaði um að það þyrfti að trúa því að frauðplast væri besta leiðin. Rök fyrir því 

væru að það er langbesta efnið til að draga úr matarsóun. Umhverfislegur ávinningur sem 

myndi hljótast af því að nota síður einangraðar umbúðir væri fljótur að hverfa þar sem 
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geymsluþol fisksins minnkar. Hvað varðar umhverfisvænni leiðir þá hefði hann lært í 

starfi sínu hjá Tempru að síðustu 50 ár hefði engin önnur lausn fundist sem veitir sömu 

einangrun og styrk miðað við þyngd umbúðanna. Minntist hann aftur á að skortur væri á 

þekkingu og tækniþróun til að endurvinnsla á frauðplasti yrði hagkvæmari. 

Stefán svaraði í sömu mynt. Fyrirtæki leita alltaf bestu mögulegu leiða en engar aðrar 

hefðu fundist sem mæta kröfum um geymsluþol, einangrun og kostnað. Minntist hann á 

tilraun sem fyrirtækið gerði fyrir nokkrum árum. Framleiddir voru kassar úr kalkstein í 

stað frauðplasts og voru niðurstöðurnar ekki góðar. Einangrunargildi kassana var ágætt. 

Hins vegar voru þeir þyngri sem jók kostnað við flutning. Gerði það og fleiri þættir að 

verkum að kassarnir voru ekki samkeppnishæfir við frauðplast.  

Út frá núverandi stöðu, hvert telur þú að sé fyrsta eða mikilvægasta skref 

sjávarútvegsfyrirtækja í átt að minnkandi eða umhverfisvænni plastnotkun? 

Að mati Hildar eru fyrstu skrefin nýsköpun í umbúðum, aukin endurvinnsla og fræðsla. 

Stefán taldi það vera samvinna umbúðaframleiðenda, sjávarútvegsfyrirtækja og söluaðila, 

þ.e.a.s. stóru verslunarkeðjurnar. Að hans mati eru það keðjurnar sem leggja línurnar hver 

stefnan verði þessum málefnum. 

Björn fjallaði sérstaklega um fjögur atriði í svari sínu. Fyrsta væri að hætta að pakka fiski 

í poka áður en honum er komið fyrir í frauðplast kassa. Er það krafa sem Amerískir 

kaupendur gera sökum hræðslu við að plastefnið smitist yfir í fiskinn. Rannsóknir hefðu 

sýnt að það ætti ekki við rök að styðjast og plastpokarnir því algjör sóun. Annað skref 

væri notkun for- eða ofurkælingar fyrir pökkun sem minnkar þörf fyrir notkun ísmottna 

til kælingar. Þriðja væri að hætta notkun frauðplast kassa með götum sem gerð eru til að 

tæma bráðinn ís úr kössunum. Þau leiða til meiri varmaflutnings í afurðirnar og auka 

þannig matarsóun sökum styttri hillulífs matvara. Síðasta skrefið sem hann taldi upp var 

að létta frauðplast kassa, þ.e. nota minna magn af plasti í hvern kassa. Nú þegar væri 

samstarfsverkefni í gangi við fiskeldisfyrirtæki og Háskóla Íslands þar sem rúmþyngd 

þeirra er minnkuð úr 23 kílóum niður í 21 kíló. Útkoma þess væri verr einangrandi kassar 

vegna efnisminnkunar um 8-10%. Hins vegar væri markmiðið að nota eins lítið af plasti 

og hægt er að komast upp með án þess að það kæmi niður á mikilvægustu eiginleikum 

kassanna, þ.e. styrk og einangrun. Sjávarútvegsfyrirtæki ættu ekki að nota betri umbúðir 

heldur en þörf er á. 
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Svar Vilhjálms var stutt og hnitmiðað: 

„Sú leið sem við erum að fara að hefja, þ.e. skráning á allri plastnotkun félagsins 

og ná þannig utan um verkefnið sem er að draga úr henni“. – Vilhjálmur 

Vilhjálmsson 

Ljóst er að viðmælendur eru flestir sammála um ýmsar hliðar plastnotkunar í sjávarútvegi. 

Plastnotkunin er að mestu leyti einnota og að mati flestra í of miklu magni. Leita mætti eftir 

frekari skuldbindingu fyrirtækja um ábyrga förgun eða tryggingu þess. Staðan í dag er ekki 

ásættanleg og þörf á hugarfarsbreytingu. Fyrirtæki eru þó bundin af núverandi tækni og kröfum 

kaupenda um gæði. Vitundarvakning hefur orðið og áhugi aukist fyrir samdrætti í plastnotkun 

og umhverfisvænni lausnum. Hins vegar er þróunin hægvirk og mögulega skortur á krafti til 

framkvæmda og nýsköpunar sökum takmarkaðra möguleika á arði. Ein leið til að bæta stöðu 

mála í dag gæti verið að fyrirtæki verji hluta af hagnaði sínum til stuðnings nýsköpunar og 

rannsókna á umhverfisvænni umbúðum. Einnig ættu framleiðendur plasts að bera ábyrgð og sjá 

til þess að fræðsla og upplýsingaflæði eigi sér stað gegnum allt notkunarferli plastumbúða sem 

þeir framleiða. 

Litlar líkur virðast vera á breytingum á notkun frauðplasts til flutnings á ferskum fiski. Er það 

sökum skorts á samkeppnishæfum umbúðum sem skila af sér sambærilegum gæðum hvað 

afurðir varðar. Tilvalið væri að nota umhverfisvænni lausnir sem veita sömu eiginleika og gæði 

en núverandi aðstæður virðast ekki bjóða upp á það. Til að ná fram úrbótum á stöðu mála telja 

viðmælendur að næstu skref séu m.a. nýsköpun, aukin endurvinnsla og fræðsla. Einnig er þörf 

á aukinni samvinnu og upplýsingaflæði milli allra aðila í ferlinu frá framleiðslu til förgunar, 

endurskoðun á mögulegri óþarfa plastnotkun og skráningu á allri plastnotkun fyrirtækja til að 

ná utan um umfang hennar svo draga megi úr henni.  
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5.7 FRAMTÍÐARHORFUR HB GRANDA 

Umrót og óvissa er í málaflokki sorps og úrgangs í heiminum. Evrópusambandið setti nýlega 

fram stefnu í málefnum plasts. Miðar hún að því að gera endurvinnslu hagkvæma fyrir fyrirtæki, 

útrýma plastúrgangi og plastmengun í hafinu, auka við fjárfestingar og nýsköpun og hvetja til 

breytinga um heim allan. Í stefnunni felst meðal annars að fyrir árið 2030 eiga allar 

plastumbúðir sem fara inn á markaði Evrópusambandsins að vera annað hvort fjölnota eða geta 

verið endurvinnanlegar á ábatasaman hátt. Jafnframt er það markmið að fyrir 2030 verði 

helmingur alls plastúrgangs endurunninn. Einnig stendur til að leggja fram frekari kröfur um 

úrbætur í málefnum einnota plasts seinna á árinu (European Commission, 2018a). 

Frekari og ekki síður stórtækar breytingar eru í vændum í endurvinnslu- og úrgangsmálum. 

Kína hefur hingað til verið stærsti innflytjandi og förgunaraðili sorps í heiminum. Innflutningur 

til landsins hefur numið rúmlega helming alls plastúrgangs í heiminum og um 90% af 

plastúrgangi Evrópusambandsþjóða (Velis, 2014). Um mitt árið 2017 tilkynntu þarlend 

stjórnvöld að undir lok ársins myndi bann taka gildi á innflutningi 24 flokka af sorpi sem veldur 

umtalsverðri mengun þar í landi, meðal annars plasti. Hefur bannið nú tekið gildi (The State 

Council - The People's Republic of China, 2017). Umrót og óreiða hefur myndast vegna 

bannsins og margar þjóðir sitja uppi með mikið magn sorps, sem áður hefði verið flutt út, og án 

innviða eða auðlinda til að farga svo miklu magni (Taylor, 2018; The Straits Times, 2018). Á 

skömmum tíma, eða innan við ári, hafa háleit markmið verið sett í málefnum plasts og umbúða 

ásamt því að mikilvægum lausnum á förgun úrgangs fjölda þjóða hafa verið kippt undan þeim. 

Ljóst er að setja þarf metnað og kraft í málefni plastsnotkunar og endurvinnslu til að ná settum 

markmiðum. Jafnframt er þörf á samstilltu átaki og úrbótum svo vinna megi úr þeirri nýju stöðu 

að þjóðir geta ekki skotist undan ábyrgð og einfaldlega flutt úrgang og sorp til Kína heldur þurfa 

sjálfar að endurvinna og draga úr notkun.  

Í þessu verkefni fer fram greining á plastnotkun HB Granda við helstu veiði- og vinnsluaðferðir 

fyrirtækisins. Niðurstöðurnar gefa tækifæri til rýni svo mögulegt sé að meta hvaða upphafsskref 

megi taka til að ná fram samdrætti í plastnotkun og gera hana umhverfisvænni. Þannig getur 

HB Grandi og fleiri fyrirtæki með sams konar greiningum, tekið þátt í þeirri vinnu sem þarf að 

eiga sér stað. Þannig skapast raunhæfir möguleikar á að taka upp og aðlagast að stefnu 

Evrópusambandsins og veita nágrannaþjóðum aðstoð í stöðu þeirra eftir setningu 

innflutningsbanns í Kína. Fjallað er um leiðir til að draga úr mengun sökum sorps í kafla 3. Ein 

leið er að leggja miklar fjárfestingar í innviði til að draga úr sorpmengun en yrði hún bæði flókin 
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og kostnaðarsöm í framkvæmd. Önnur einfaldari leið er að draga úr plastnotkun í löndum með 

háar meðaltekjur þar sem minni þörf væri á fjárfestingum.  

„Ef 10 efstu löndin á lista yfir sorpmengun myndu ná mengun sökum sorps niður í 0% 

og plast takmarkað við um tíund af sorpi gæti náðst um 80% samdráttur á plasti sem 

endar í hafinu eða árleg minnkun um 2,4 til 6,4 milljónir tonna árið 2025 (Jambeck, 

o.fl., 2015).“ 

Greining á plastnotkun HB Granda leiðir fyrst og fremst í ljós að ferskfiskvinnsla krefst 

gríðarlegs magns plastumbúða, töluvert meira en hinar vinnsluaðferðirnar þrjár út frá öllum 

þeim sjónarhornum sem valin voru. Hvert kíló fisks, fisktegundir og afurða unnar í 

ferskfiskvinnslu krefjast margfalt meira magns af plasti en þær sem unnar eru í sjófrystingu, 

uppsjávarfrystingu og landfrystingu. Frauðplast notkun við vinnslu ferskra afurða á 

hlutfallslega stærstan þátt í plastnotkun vinnsluaðferðarinnar og jafnframt stærstan þátt í 

heildarplastnotkun fyrirtækisins þegar horft er til umbúðaflokka. Til að bæta gráu ofan á svart 

þá veldur sú tegund plasts, þ.e. PS, mestum útblæstri CO2 ígilda í framleiðslu af öllum 

plastflokkunum sex (Franklin Associates, 2011). Ef draga á úr plastnotkun fyrirtækisins eða 

gera umhverfisvænni á einhvern hátt, þá er notkun frauðplasts sá þáttur sem fyrirtækið ætti hvað 

mest að horfa til. 

5.7.1 ÁLIT TENGDRA AÐILA 

Seinni hluti viðtala við viðmælendurna fjóra sneri að framtíðarhorfum í málefnum 

plastnotkunar. Leitast var við að draga fram álit og viðhorf gagnvart framþróun plastnotkunar, 

bæði innan og utan sjávarútvegs.  

Í ljósi þess að á hverju ári er mörgum milljónum tonna af plasti fargað á 

óumhverfisvænan máta og stór hluti endar í náttúru og hafi, telur þú nauðsynlegt að 

sjávarútvegsfyrirtæki leggi meiri áherslu á samdrátt í plastnotkun og sækist eftir einhvers 

konar tryggingu frá viðskiptavinum að plastumbúðir fari í endurvinnslu? 

Vilhjálmur og Hildur voru bæði sammála þessu. Stefán vildi meina að fyrirtæki væru nú 

þegar að gera sitt besta í þeim málum. Björn tók fram að plastnotkunin réðist af óskum 

kaupenda sem eru, eins og staðan er í dag, notkun frauðplast pakkninga. Það væri hins 

vegar samfélagsleg ábyrgð Tempru sem pakkningaframleiðanda að hjálpa neytendum 

sem sitja uppi með kassana að finna leiðir til að endurvinna. Vildi hann meina að þekking 

Íslendinga á endurvinnslu frauðplasts væri lítil. Nauðsynlegt væri að bæta 

upplýsingaflæði og þétta samskiptanet milli framleiðenda, kaupenda, neytenda og 
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endurvinnsluaðila. Loks tók hann fram að auka þurfi notkun á þjöppunarvélum til að 

þjappa frauðplasti saman eftir notkun. Minnkar það rúmmál þess fyrir flutning í 

endurvinnslu og gerir endurvinnsluna hagkvæmari og eftirsóknarverðari lausn við förgun. 

Fjárfestingar á þess konar vélum borga sig hratt upp eða á einungis um tveimur árum. 

Telur þú að einhverjar tækninýjungar séu í augsýn sem kunna að draga verulega úr 

plastnotkun í sjávarútvegi eða gera hana umhverfisvænni, s.s með tilliti til endurvinnslu 

eða endurnýtingu? 

Stefán taldi að samstarf milli aðila í ferli umbúða, s.s. framleiðenda, kaupenda og 

neytenda, myndi leiða til úrbóta. Minntist hann á nýja gerð af neytendapakkningum sem 

hafa nýlega verið teknar í notkun við pökkun laxastykkja. Er fisknum þá komið fyrir á 

pappaspjaldi í stað plastbakka og skinnpakkað með plasti. Er spjaldið sérhannað fyrir 

endurvinnslu þannig að auðvelt er að fjarlægja plastfilmuna af því. Í upptöku nýju 

pakkninganna felst 70% minnkun á plasti. Er þetta dæmi um nýjung sem er útkoma 

samstarfsvinnu milli neytenda og framleiðenda í leit að umhverfisvænni pakkningum.  

Samkvæmt Hildi er nýsköpun nú þegar í gangi og sjávarútvegurinn opnari fyrir því að 

leita að lausnum og prufa nýjar umbúðir. Hvorki hún né Vilhjálmur vissu þó um sérstakar 

tækninýjungar. Björn endurtók þau atriði sem hann hafði fjallað um fyrr í viðtalinu, þ.e. 

útrýming notkunar plastpoka ofan í frauðplast kössum, útrýming notkun frauðplast kassa 

með götum, for- eða ofurkæling fisks til að minnka þörf fyrir ísmottur og efnisminni 

frauðplast kassar. Jafnframt taldi hann að erlendir rannsóknaraðilar væru að leggja meiri 

áherslu á þróunarverkefni sem snúa að því að hanna tækni sem gerir frauðplast 

auðendurvinnanlegra. Hafði hann trú á því að innan fárra ára verði sú tækni til.  

Hver telur þú að staðan verði eftir 5 ár þegar kemur að notkun plastumbúða í 

sjávarútvegi? 

Stefán átti erfitt með að meta það en sagði framþróunina mikla nú þegar. Óljóst er að 

hvaða verkefnum stórir umbúðaframleiðendur væru að vinna og taldi hann að fyrirtæki 

myndu reyna að minnka plastnotkun eins og hægt er. Vonaðist Vilhjálmur til að búið 

verði að taka upp notkun á umhverfisvænni umbúðum. Hildur sagði róttækar breytingar 

taka lengri tíma. Vonaðist hún til þess að fólk og fyrirtæki verði almennt meðvitaðri um 

umhverfismál og myndi löggjöf hjálpa til við að minnka plastnotkun og bæta innviði til 

endurvinnslu. Björn sagðist ávallt vilja vera bjartsýnn. Hvað varðar frauðplastið þá 
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vonaðist hann til þess að það yrði endurunnið í meira mæli en nú með þéttara neti 

endurvinnslustöðva og algengari notkun þjöppunarvéla. Hvað varðar plastnotkun almennt 

taldi hann að hún yrði minni á hvert kíló afurða. 

„Ég held að það sé mikilvægt fyrir umbúðaframleiðendur og sjávarútvegsfyrirtæki 

í samstarfi við rannsóknarfyrirtæki að halda áfram að vinna að því að finna bestu 

og hagkvæmustu leiðina, bæði með tilliti til krónu og aura og umhverfisins, til að 

flytja ferskan fisk“. – Björn Margeirsson 

Hver telur þú að staðan verði eftir 20 ár þegar kemur að notkun plastumbúða í 

sjávarútvegi? 

Björn taldi notkunina vera orðna ennþá minni á hvert kíló afurða. Tók hann fram að aukin 

þörf væri á rannsóknum á sviði lífsferilsgreiningar plasts til að vega og meta raunveruleg 

umhverfisáhrif plasts. Vonaðist Vilhjálmur til þess að plast í núverandi mynd verði ekki 

lengur í notkun. Batt Hildur vonir við breyttan heim þegar kemur að umhverfismálum 

eftir 20 ár. Taldi hún að líftími umbúða margfaldist með bættum endurheimtum og að 

innviðir um heim allan batni svo lönd verði betur í stakk búin til að taka á móti afurðum 

í endurvinnslu og endurnýtingu. Nýsköpun í umbúðum muni vonandi útrýma 

óendurvinnanlegu plasti og taldi hún mikilvægt að finna upp á umhverfisvænum 

umbúðum sem komi ekki niður á gæðum afurða þar sem kröfur markaðarins um gæði, 

sjálfbærni og umhverfismál muni aukast mikið. 

Telur þú að frumkvöðlar og leiðtogar í framþróun þessa mála verði sjávarútvegsfyrirtæki 

og einkaaðilar eða opinber stjórnvöld? 

Stefán taldi þróunina muna stýrast af stórum verslunarkeðjum, t.d. Marks & Spencer og 

Tesco. Þær leggja fram kröfur sem taldar eru uppfylla óskir neytenda. Vegna harðrar 

samkeppni munu kröfur þeirra leggja línurnar í þessum málefnum en stjórnvöld munu 

stýra framþróun að einhverju leyti. Björn taldi að sjávarútvegsfyrirtæki og einkaaðilar 

verði leiðandi þar sem aukin áhersla þeirra á umhverfismál muni fela í sér jákvæða 

umfjöllun. Einnig taldi hann að kröfur neytenda muni hafa töluvert að segja, þ.e.a.s. 

kröfur um umhverfisvænni pakkningar. Sagði hann að í hverju tilfelli réðist framþróunin 

af því hvort ferli umbúðanna frá framleiðendum til sjávarútvegsfyrirtækja og neytenda 

lægi í gegnum opinber stjórnvöld eða lægi þannig að fyrirtækin vilji ganga í augun á 

neytendum með umhverfisvænni áherslum. 
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Hildur tók fram að síðustu 30 ár hefði íslenskur sjávarútvegur náð fram 40% samdrætti í 

umhverfisáhrifum og að HB Grandi væri mjög framarlega á Íslandi í sorpflokkun og 

nýsköpun í umhverfismálum. Sjávarútvegsfyrirtæki ættu ekki að bíða eftir stjórnvöldum 

heldur vera skrefi á undan löggjafanum og taka umhverfismál í sínar hendur. Sagði hún 

hlutverk löggjafans þó mikilvægt þar sem hann hefði tæki og tól til að leggja málinu lið 

og hvetja til nýsköpunar og breytinga. Vilhjálmur svaraði í sömu mynt og sagði HB 

Granda hafa kostað ýmsu til í umhverfismálum án kvaða af hálfu stjórnvalda, s.s. 

útrýmingu á notkun svartolíu og notkun mengunarvarnarbúnaðar í nýjum togurum.  

„Við höfum því tekið frumkvæði að hluta til en auðvitað eigum við að reikna með 

því að íslenskum stjórnvöldum sé umhugað um umhverfið til lands og sjávar sem 

við byggjum tilvist okkar á. Sjávarútvegsfyrirtæki verða hins vegar að láta þessi 

mál til sín taka því ef við sýnum ekki ábyrgð, hverjir þá? Við eigum allt undir“. – 

Vilhjálmur Vilhjálmsson 

Samkvæmt nýrri reglugerð Evrópusambandsins verða allar plastumbúðir innan Evrópu 

að vera úr endurvinnanlegu plasti eða fjölnota fyrir árið 2030. Telur þú þetta raunsætt 

markmið í ljósi þess að nær helmingur heimsframleiðslu plasts fer í umbúðir og einungis 

um 10% plasts er endurunnið? 

Stefán taldi markmiðin raunsæ þar sem breytingar væru þegar komnar af stað og að þær 

myndu gerast hratt. Hildur sagði þetta mögulegt þar sem flestar gerðir plasts eru 

endurvinnanlegar í dag. Vandamálið væri hins vegar að fá fólk og fyrirtæki til að breyta 

hegðun sinni, flokka og koma plasti til endurvinnslu. Átti Vilhjálmur erfitt með að meta 

raunsæi markmiðanna en sagði margt geta gerst á 12 árum ef viljinn væri fyrir hendi. 

Birni fannst viðfangsefnið flókið og ekki einfalt að svara þar sem óljóst virðist vera hvað 

er endurvinnanlegt eða auðendurvinnanlegt. Ljóst er að skortur er á þekkingu hér á landi 

um hversu endurvinnanlegt frauðplast er. Plastið er tvímælalaust endurvinnanlegt en 

erfiðara er að segja til um hversu auðendurvinnanlegt það er. Jafnframt sagði hann mun 

vera á því hvort umbúðir séu endurvinnanlegar og endurunnar. Þar virðist flöskuhálsinn 

vera fyrir frauðplastið. Sagði hann að einungis fjórðungur af fiskikössum úr frauðplasti 

væri endurunninn en að vissulega væru þeir allir endurvinnanlegir. Því hafði hann ekki 

trú á því að markmið Evrópusambandsins náist. 
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Hefurðu einhverjar hugmyndir um hvernig helst megi ná þessum áfanga, s.s. með 

fjármagni, rannsóknum, nýsköpun, reglugerðum, skattaálögum o.s.frv.? 

Björn sagði líklegast vera þörf á reglugerðum þar sem oft þyrfti að þrýsta á einstaklinga 

og fyrirtæki til að gera eitthvað sem þau hafa ekki vilja til nú þegar. Einnig ítrekaði hann 

þörf á rannsóknum og nýsköpun, t.d. verkefnum sem snúa að endurvinnslu frauðplast 

kassa undir fisk. Stefán vildi meina að besta mögulega leiðin væri samstillt átak 

umbúðaframleiðenda, endursöluaðila og neytenda. Bæði Hildur og Vilhjálmur töluðu um 

aukna fræðslu og áhuga stjórnvalda á málefninu. Nýta þurfi þau tæki og tól sem stjórnvöld 

búa yfir til að hvetja atvinnugreinar til nýsköpunar. Jafnframt mætti skylda framleiðendur 

til að merkja umbúðir með endurvinnslumerki til að einfalda endurvinnsluferlið fyrir 

neytendur. Aukna fræðslu og hvatakerfi þurfi fyrir heimili og fyrirtæki til að flokka 

þannig að afurðir skili sér til baka í endurvinnslu. 

Framtíðarsýn viðmælenda er nokkuð mismunandi. Flest voru sammála um að fyrirtæki, annað 

hvort sjávarútvegsfyrirtæki eða umbúðaframleiðendur, ættu að taka meiri ábyrgð á plastnotkun 

og leggja meira af mörkum til að ná fram samdrætti í notkun eða umhverfisvænni lausnum. 

Aðspurð um nýjungar þá beindust svör þeirra að því að frekari þörf væri á bættu 

upplýsingaflæði, auknum samskiptum milli aðila gegnum ferli plastumbúða, rannsóknum, 

nýsköpun og fræðslu um endurvinnslu og umhverfisleg áhrif plasts. Spár þeirra um þróun mála 

á næstu fimm árum einkenndust helst af vonum um umhverfisvænni lausnir í umbúðanotkun, 

aukinni umhverfisvitund og endurvinnslu og samdrátt í plastnotkun. Spár þeirra fyrir næstu 20 

árin fólu í sér róttækari breytingar, s.s. lengri líftíma umbúða, bætt innviði til endurvinnslu og 

enn frekari samdrátt í plastnotkun. 

Töldu allir viðmælendur að fyrirtæki og einkaaðilar verði leiðandi í framþróun málefna plasts. 

Þó ítrekuðu viðmælendur frá HB Granda að liðsinni frá opinberum stjórnvöldum í formi 

reglugerða og laga væri mikilvægt. Hildur og Vilhjálmur voru bjartsýn á þróun til hins betra og 

að markmið Evrópusambandsins náist en hafði Björn efasemdir um raunsæi þeirra. Stefán taldi 

þróun mála vera í góðum farvegi og að fyrirtæki væru að gera sitt besta og því náist markmiðin. 

Á sinn hátt töldu viðmælendur að ná megi settum markmiðum sambandsins með samstilltu 

átaki hlutaðeigandi aðila. Stjórnvöld verði að skapa hvata og auka fræðslu og þannig megi bæta 

framtak einstaklinga og fyrirtækja. Jafnframt verða aðilar í öllu notkunarferli umbúða að vinna 

saman í átt að úrbótum og bæta samskipti og upplýsingaflæði sín á milli.  
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5.7.2 LEIÐ TIL ÚRBÓTA Í ÁTT AÐ MINNI OG UMHVERFISVÆNNI PLASTNOTKUN 

Eins og fram hefur komið er plastnotkun í ferskfiskvinnslu HB Granda umfangsmest af þeim 

vinnsluaðferðum sem greindar eru. Stafar um helmingur af heildarplastnotkuninni af pakkningu 

ferskra afurða og myndar frauðplast mikinn meirihluta notkunarinnar. Jafnframt veldur 

framleiðsla þess plastflokks mestum útblæstri koltvíoxíðsígilda af plastflokkunum sex. Í 

þessum kafla er fjallað stuttlega um mögulega lausn sem gæti dregið úr plastnotkun HB Granda 

eða gert hana umhverfisvænni að einhverju leyti. Í ljósi niðurstaðna verkefnisins er valið að 

fjalla um mögulega og þekkta lausn sem getur komið í stað frauðplast kassa við pakkningu 

ferskra afurða. 

Miðað við álit aðila úr viðtölum er flókið verkefni að gera breytingar á notkun frauðplasts. 

Megináhyggjurnar virðast vera að aðrar umbúðir veiti ekki sömu einangrun eða feli ekki í sér 

sambærilegan styrk, s.s. til stöflunar kassa og varnar afurðum. Talið er að það muni bitna á 

gæðum afurðarinnar. Til er önnur möguleg lausn sem fyrirtækið gæti tileinkað sér að einhverju 

leyti og þokast þannig í átt að útrýmingu notkunar á frauðplasti. Lausnin væri notkun annarrar 

umbúðagerðar undir ferskan fisk, svokallaðra „CoolSeal“ (CS) kassa. Valið er að skoða þessa 

tilteknu lausn fremur en aðrar þar sem nú þegar hafa verið gerðar tilraunir á eiginleikum og 

gæðum kassana samanborið við frauðplast. Jafnframt hafa nokkur íslensk fyrirtæki notað CS 

kassa til pakkninga á ferskum fiski, frystum humri eða saltfisk, s.s. Toppfiskur, Þorbjörn, 

Brimberg, Íslandssaga, Skinney Þinganes, Vísir og Vinnslustöðin (Gísli Guðlaugur Sveinsson, 

munnleg heimild, 4. apríl 2018). Gefur það vísbendingar um að kassarnir séu hæfir til flutnings 

á sjávarafurðum, meðal annars ferskum, og því vert að skoða þá við mat á upptöku nýrra 

umbúða hjá HB Granda. 

Umbúðafyrirtækið Samhentir, söluaðilar CS kassa hér á landi, afhenti höfundi kynningu um CS 

kassa sem fyrirtækið útbjó fyrir mögulega kaupendur. Stuðst verður við hana ásamt vefsíðu 

framleiðanda CS kassa í Englandi í umfjöllun CS kassa. Kynninguna frá Samhentum má sjá í 

fullri lengd á Mynd V6.2 í Viðauka 6. CS kassar eru búnir til úr Polypropylene plasti, þ.e. flokk 

5, og eru 100% endurvinnanlegir (Tri-Pack Plastics, e.d.-c). Veggir kassans eru gerðir úr plasti 

sem formað er í bylgjur. Loftrými er í bylgjunum og eiga því engin loftskipti sér stað í og úr 

kössunum. Þannig myndast einangrun fyrir innihald þeirra. Til eru ýmsar gerðir til mismunandi 

nota, m.a. staflanlegir kassar, vatnsþéttir kassar og kassar sem losa út bráðin ís gegnum göt (Tri-

Pack Plastics, e.d.-b). CS kassar eru töluvert fyrirferðaminni en frauðplast. Við flutning og 

afhendingu til kaupenda eru þeir flatir og tilbúnir til uppsetningar. Þegar kemur að notkun 

kassanna er bæði hægt að opna þá eða setja upp handvirkt eða vélrænt (Tri-Pack Plastics, e.d.-
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a). Því er mögulegt að flytja og geyma töluvert meira magn af tómum CS kössum samanborið 

við frauðplast kassa þar sem þeir eru fastir í sínu ferkantaða, fyrirfram uppsetta formi. Sparar 

það lagerrými, flutningskostnað og minnkar kolefnisfótspor. 

Í kynningunni frá Samhentum er lýst kostum CS kassa umfram frauðplast kassa. Þeir eru þynnri 

en frauðplast kassar og ættu kælikerfi í geymslum og gámum því að vera fljótari að kæla 

innihald kassanna niður. Það bætir gæði afurða sem pakkað er í kassana við of hátt hitastig. 

Jafnframt er innanmál CS kassa meira og gætu þeir því hentað betur við pakkningu stórra 

hnakkastykkja. Einnig er auðvelt að prenta á kassana, s.s. liti og merki fyrirtækja, ólíkt prentun 

á frauðplast kassa. Kassarnir hafa þó einnig þá galla að ekki er hægt að geyma í þeim þurrís og 

þeir tapa varma hraðar en frauðplast þar sem þeir eru þynnri. Loks er vert að nefna að 

framleiðsla Polypropylene veldur minni losun CO2 ígilda í framleiðslu en frauðplast (Franklin 

Associates, 2011).  

Athuganir hafa nú þegar verið gerðar til að kanna eiginleika og gæði CS kassa samanborið við 

frauðplast kassa í pökkun og flutningum á ferskum fisk. Í nóvember 2017 framkvæmdi Matís 

ohf. tilraun í samstarfi við Skaginn3X fyrir umbúðafyrirtækið Samhentir. Í henni fólst rannsókn 

á hvort mögulegt sé að nota CS kassa í löngum flutningum, frá frumframleiðslu til annars stigs 

framleiðenda, á ferskum, slægðum laxfiski í stað frauðplast kassa. Leitast var eftir að svara því 

hvort ónauðsynlegt sé að nota frauðplast til einangrunar í hitastigsstýrðu umhverfi, s.s. skipa- 

og gámaflutningum. 

Fjórar mismunandi gerðir afurða, með tilliti til kælingar og pakkninga, voru rannsakaðar. Þær 

voru ofurkældur regnbogasilungur í annað hvort CS eða frauðplast kössum án gata til tæmingar 

vatns og regnbogasilungur kældur með ís í annað hvort CS eða frauðplast kössum með götum 

til tæmingar. Flutningur fisksins tók níu daga, frá Dýrafirði, til Flateyrar, til Reykjavíkur, til 

Rotterdam og loks til Slupsk í Póllandi, og fór hann fram bæði í hitastýrðum trukkum og gámum 

um borð í skipi. Athuganir á ýmsum gæðaþáttum fiskins voru framkvæmdar eftir flutning, s.s 

teygjanleika, mýkt og losi. Niðurstöðurnar sýndu að munur á milli CS kassa og frauðplast kassa 

er óverulegur, bæði með tilliti til einangrunar í flutningi og gæða afurða eftir flutninga. Auk 

þess stóðust CS kassar þyngdarálag vel þrátt fyrir að meira magn kassa kæmist fyrir á hvert 

bretti. Kröfðust CS kassarnir minna rýmis þar sem þeir eru þynnri og komust 30 CoolSeal kassar 

fyrir á hverju bretti á móti 27 kössum úr frauðplasti (Gunnar Þórðarson og Anton Helgi 

Guðjónsson, 2017). 
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Vert er að taka fram að það virðist sem möguleikar í flutningum með flugi séu takmarkaðri. 

Icelandair Cargo veitti höfundi aðgang að niðurstöðum tilraunar sem fyrirtækið framkvæmdi 

við flutninga ferskra afurða frá Keflavíkurflugvelli til East Midlands flugvallarins í Englandi. 

Einangrunargildi CS kassa, bæði með og án sérstakra einangrunarmotta á toppi bretta til 

viðbótar, var borið saman við frauðplast kassa. Samantekt á niðurstöðum tilraunarinnar má sjá 

á Mynd V6.1 í Viðauka 6. Sýndu niðurstöðurnar töluvert óstöðugri og lélegri einangrun í CS 

kössum, óháð því hvort notaðar voru sérstakar einangrunarmottur til viðbótar eða ekki. Því 

virðist sem notkun CS kassa á pökkun ferskra afurða sem fluttar eru í flugi sé ekki æskileg við 

núverandi aðstæður. 

Mögulegur ávinningur af notkun CS kassa í sjóflutningum getur verið töluverður með tilliti til 

sparnaðar á flutningskostnaði og samdráttar kolefnisfótspors. Árið 2012 settu Samhentir upp 

sýnidæmi fyrir Samherja og Útgerðarfélag Akureyringa um þörf á fjölda kassa undir afurðir á 

einu ári. Forsendur, útreikninga og niðurstöður þess má sjá á Mynd V6.3 í Viðauka 6. Metinn 

var sparnaður í flutningskostnaði við útflutning, í flutningskostnaði við flutning tómra kassa 

innanlands og á losun CO2 ígilda. Vert er að taka fram að sýnidæmið er nú 6 ára gamalt og hafa 

bæði verð og gengi breyst. Það gefur þó grófa hugmynd um hversu mikinn sparnað notkun CS 

kassa felur í sér samanborið við frauðplast kassa. 

Sýnidæmi Samhentra sýndi fram á að með notkun CS kassa í stað frauðplast kassa fækkaði 

gámafjölda við útflutning úr 288 niður í 183 gáma á ári. Var það vegna þess að fleiri CS kassar 

komast fyrir á hverju bretti og því fleiri kassar og meira magn afurða í hverjum gám. Reiknað 

var að um 79% meira magn af kössum sem rúma 3 kíló af afurðum og 46% meira af magn af 

kössum sem rúma 5 kíló kæmust fyrir í hverjum gám. Spöruðust því 105 gámar á árinu. Miðað 

var við að verð á hvern gám til útflutnings væri rúm hálf milljón og spöruðust því rúmar 50 

milljónir í flutningskostnaði. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar að gámafjölda fækkaði úr 274 

undir frauðplast kassa niður í 38 undir CS kassa við flutning á tómum kössum. Spöruðust því 

236 gámar við flutninga á tómum kössum. Miðað var við að flutningskostnaður á hvern gám 

frá Reykjavík til Dalvíkur væri um 120 þúsund krónur og spöruðust því rúmar 28 milljónir 

krónur í flutningskostnað. Loks sýndi dæmið fram á sparnað í eldsneytiskostnaði upp á tæpar 

tíu milljónir og samdrátt í losun CO2 ígilda um tæp 150 tonn vegna fækkunar gáma um 236. 

Rannsókn Matís og sýnidæmi Samhentra fjalla ekki beint um HB Granda en skoða og meta 

þætti sem eru hliðstæðir þeim sem eiga við pökkun og flutninga ferskra afurða fyrirtækisins. 

Sýnt er fram á að möguleikar eru til staðar að nota CS kassa í hitastigsstýrðum flutningum, þ.e. 
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gámaflutningum með trukkum og skipum, á ferskum afurðum HB Granda. Jafnframt myndi 

það leiða af sér töluverðan sparnað og umhverfislegan ávinning. Það er því mat höfundar að 

fyrsta skref HB Granda í átt að minni og umhverfisvænni plastnotkun ætti að fela í sér mat á 

mögulegri upptöku notkunar CoolSeal kassa til pökkunar á ferskum afurðum sem fluttar eru í 

hitastigsstýrðu umhverfi.
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6 LOKAORÐ 

Í verkefninu er framkvæmd greining á notkun plastumbúða hjá sjávarútvegsfyrirtækinu HB 

Granda. Horft er til fjögurra mismunandi vinnsluaðferða yfir þriggja ára tímabil og plastnotkun 

þeirra metin út frá ýmsum sjónarhornum. Í upphafi verkefnisins er eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 

Hvert er umfang plastnotkunar HB Granda við veiðar og vinnslu? 

Hvert er framlag plastnotkunarinnar til mengunar með tilliti til kolefnisfótspors? 

Unnt er að svara þessum spurningum út frá niðurstöðum og umræðum verkefnisins. Fyrirtækið 

notar um 400 tonn af plastumbúðum á ári í sjófrystingu, uppsjávarvinnslu, landfrystingu og 

ferskfiskvinnslu. Tæpur helmingur plastnotkunarinnar eða um 194 tonn á ári er tilkominn vegna 

ferskfiskvinnslu þó ferskar afurðir myndi aðeins um tíund af framleiðslu. Ástæða þess er að sú 

vinnslutegund krefst um 40 kílóa af plasti fyrir hvert framleitt tonn fisks á meðan aðrar 

vinnsluaðferðir krefjast um tíu sinnum minna magns. Notkun frauðplast kassa í ferskfiskvinnslu 

er umfangsmest af notkun allra gerða umbúða eða um 173 tonn og 44% af notkun allra 

vinnsluaðferðanna samanlagt. Nokkrar fisktegundir krefjast töluvert meira magns plastumbúða 

í vinnslu en aðrar. Þar mætti helst nefna þorsk, ufsa, úthafskarfa, gullkarfa, ýsu, loðnuhrogn, 

loðnu, síld og makríl sem krefjast um 3 til 6,5 kílóa af plasti fyrir hvert framleitt tonn með tilliti 

til heildarframleiðslu. Í flestum tilfellum er plastnotkunin enn meiri ef horft er til hverrar 

vinnsluaðferðar fyrir sig, sérstaklega ferskfiskvinnslu þar sem notkun fer hátt í 48 kíló fyrir 

hvert tonn af ufsa. Helstu afurðaflokkar ferskfiskvinnslu krefjast mestrar plastnotkunar, þ.e. 

ferskir hnakkar, fersk flök og ferskur heill fiskur, eða um 30 til 45 kílóa fyrir hvert framleitt 

tonn. 

Kolefnisfótspor plastnotkunarinnar er metið út frá framleiðslu hráplastsins sem notað er í 

umbúðirnar sem HB Grandi notar. Tæp 1200 tonn af koltvíoxíðsígildum losna á ári vegna 

framleiðslu plastsins. Mikill meirihluta losunarinnar er tilkominn vegna notkunar tveggja 

plastflokka. Notkun frauðplasts veldur rúmum helming útblástursins eða um 600 tonnum á ári 

og LDPE næst mest eða tæpum 40% og 400 tonnum.  

Þegar plastnotkun HB Granda er sett í víðara samhengi koma í ljós bæði tiltölulegar jákvæðar 

og neikvæðar staðreyndir. Plastnotkun fyrirtækisins er hlutfallslega minni en í annarri gerð 

íslenskrar matvælaframleiðslu, þ.e. grænmetisrækt. Einnig er metið að notkunin myndi um 6% 

af plastnotkun íslensks sjávarútvegs en heildaraflahlutdeild fyrirtækisins hefur verið um 10,5 
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til 11% síðustu þrjú ár. Því virðist plastnotkun HB Granda vera minni en möguleg plastnotkun 

annarra sjávarútvegsfyrirtækja. Hins vegar myndar hún um 2% af heildarnotkun plastumbúða 

á Íslandi og frauðplast notkunin ein og sér um 1%. Þó hlutfallið sé lágt í stóru samhengi þá telst 

plastnotkunin samt sem áður töluverð þar sem hún samanstendur af starfsemi eins fyrirtækis. 

Jafnframt gæti plastnotkunin valdið uppsöfnun töluverðs magns í landfyllingum og náttúru 

hvert ár eða allt að 313 tonnum miðað við heimildir um förgun plasts á heimsvísu. Þó erfitt sé 

að segja til um hver hinsti endastaður plastsins verður þá er sá möguleiki ávallt til staðar að 

plastumbúðirnar endi í náttúrunni og hafinu. Þar gæti plastið brotnað niður í örplastagnir og 

ratað aftur til Íslands með hafstraumum, jafnvel í íslenskt neysluvatn sem nú þegar hafa greinst 

örplastagnir í. 

Viðmælendur í viðtölum verkefnisins eru sammála um að aukin þörf er á rannsóknum, 

nýsköpun og fræðslu í málefnum plastnotkunar í sjávarútvegi. Þó að möguleg vitundarvakning 

hafi orðið um skaðsemi umfangsmikillar plastnotkunar á náttúruna þá virðist framþróun vera 

hæg. Fyrirtæki gætu lagt hluta af hagnaði sínum til nýsköpunar og rannsókna. Einnig gætu þau 

sóst eftir tryggingu um ábyrga förgun plastsins þegar það kemur á endastað afurðarinnar, sem 

umbúðirnar halda utan um. Ljóst er að enginn einn aðili mun breyta stöðu mála og þörf er á 

samstilltu átaki og samvinnu allra aðila í ferli plastnotkunar með auknu upplýsingaflæði og 

fræðslu. Viðmælendur binda vonir við frekari framþróun og umhverfisvænni lausnir í 

plastnotkun á komandi árum. Til að svo megi verða er þörf á sterkum leiðtogum í málaflokknum 

innan einkageirans ásamt liðveislu frá opinberum aðilum og stjórnvöldum. Einkarekin fyrirtæki 

geta þannig sett mikilvæg fordæmi og stjórnvöld skapað hvata og stuðlað að aukinni fræðslu. 

Út frá greiningu verkefnisins er lagt mat á hvaða skref fyrirtækið gæti tekið fyrst til að ná fram 

sem mestum úrbótum á plastnotkun sinni. Tillaga höfundar er upptaka annarrar gerðar umbúða 

en frauðplast kassa við flutninga á ferskum afurðum í hitastigsstýrðu umhverfi, þ.e. CoolSeal 

kassa. Að baki tillögunni liggja þau rök að ferskfiskvinnsla og frauðplast notkun fyrirtækisins 

er óskilvirkust út frá öllum þeim sjónarhornum sem skoðuð eru í verkefninu og veldur hún 

mestum útblæstri koltvíoxíðsígilda með tilliti til framleiðslu hráplasts. Jafnframt er reynsla af 

notkun CoolSeal kassa meðal íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Rannsókn liggur einnig fyrir 

sem sýnir fram á sambærilegt einangrunargildi og styrk kassanna við flutninga í hitastigsstýrðu 

umhverfi ásamt töluverðum sparnaði í formi flutningskostnaðar og útblásturs koltvíoxíðsígilda 

samanborið við flutninga með frauðplast kössum.  
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Markmið verkefnisins eru meðal annars að auka við þekkingu um plastnotkun í íslenskum 

sjávarútvegi, varpa ljósi á plastfrekustu þætti veiða og vinnslu og kanna hvort til séu lausnir 

sem gætu dregið úr plastnotkun fyrirtækja og á sama tíma skilað auknum ágóða. Telur höfundur 

öllum þeim markmiðum náð og vonast til að í kjölfarið náist annað markmið sem er að auka 

áhuga og umræðu um einn stærsta mengunarþátt hafsins, sem er uppspretta einnar mikilvægustu 

auðlindar Íslands. 

Í framhaldi af þessu verkefni mætti skoða fleiri þætti sem gætu haft umtalsvert áhrif í samdrætti 

plastnotkunar HB Granda. Helst eru það umfangsmestu umbúðaflokkar sjófrystingar, 

uppsjávarvinnslu og landfrystingar. Notuð eru um 135 tonn samanlagt á ári af milliplasti, 

pokavélaplasti og afurðapokum. Allir gegna þeir svipuðu hlutverki, þ.e. að vera innsta lag 

umbúðanna sem er í beinni snertingu við afurðina og aðgreina ákveðið magn þeirra. Ef fundin 

væri önnur lausn en notkun einnota plasts í einhverjum tilfellum eða að einhverju leyti í pökkun 

gæti það leitt til töluverðs samdráttar í plastnotkun og á kolefnisfótspori fyrirtækisins. Einnig 

mætti rýna betur í vinnslu og plastnotkun þau ár sem virðast óskilvirkari út frá greiningu 

verkefnisins og fjallað er um í umræðum. Þannig mætti greina hvað átti sér stað eða hvaða 

þættir voru frábrugðnir það ár og gera úrbætur byggða á þeirri þekkingu. Jafnframt væri 

mögulegt að greina plastnotkun í ferskfiskvinnslu frekar með því að aðgreina flug- og 

sjóflutninga svo unnt sé að meta raunverulegt umhverfisfótspor ferskra afurða til hins ýtrasta. 

Athugun á endastað umbúða og hver er staða endurvinnslu er á þeim stað gæti einnig verið 

mikilvægt skref í átt að umhverfisvænni plastnotkun. Sá möguleiki er einnig til staðar að greina 

notkun allra umbúða en ekki einungis plasts. Loks er mikilvægt að meta umhverfisfótspor 

plastnotkunarinnar í heild en ekki bara út frá framleiðslu hráplasts. Mögulegt væri að skoða 

kolefnisfótspor við flutninga umbúða, bæði fyrir og eftir notkun, og við förgun, s.s. brennslu 

eða endurvinnslu. Að mati höfundar myndi þetta stuðla að því að ná fram heildarmynd af 

umhverfislegum áhrifum plastnotkunar sem leggur góðan grunn fyrir mögulegar úrbætur.
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VIÐAUKAR 

V1 - GRÖF 

KG PLAST/TONN FISKI EFTIR VINNSLUAÐFERÐ 

Sjófrysting 

 

Mynd V1.1: Fjöldi kílóa af plastumbúðum notuð til vinnslu á tonni af fiski í sjófrystingu árin 2015-2017 ásamt 

meðaltali 

 

Uppsjávarvinnsla 

 

Mynd V1.2: Fjöldi kílóa af plastumbúðum notuð til vinnslu á tonni af fiski í uppsjávarvinnslu árin 2015-2017 

ásamt meðaltali 
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II 

Landfrysting 

 

Mynd V1.3: Fjöldi kílóa af plastumbúðum notuð til vinnslu á tonni af fiski í landfrystingu árin 2015-2017 ásamt 

meðaltali 

Ferskfiskvinnsla 

 

Mynd V1.4: Fjöldi kílóa af plastumbúðum notuð til vinnslu á tonni af fiski í ferskfiskvinnslu árin 2015-2017 

ásamt meðaltali 
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III 

V2 - TÖFLUR OG ÚTREIKNINGAR 

HEILDARNOTKUN PLASTUMBÚÐA VIÐ VEIÐAR OG VINNSLU 

Tafla V2.1: Heildarplastnotkun HB Granda 2015-2017 

Heildarplastnotkun 2015 2016 2017 

 Plast (kg)  379.867       395.783       414.830      

FRAMLEIÐSLA AFURÐA 

Tafla V2 2: Framleiðsla HB Granda 2015-2017 

Vinnsluaðferð (tonn) 2015  2016  2017  

Sjófrysting  16.231 14.368 12.429 

Landfrysting  9.810 11.820 8.621 

Ferskfiskvinnsla  4.797 4.731 4.898 

Uppsjávarvinnsla  22.928 21.116 23.590 

Heildarframleiðsla afurða (kg) 53.723 51.915 49.185 

NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR TEGUNDUM VEIÐA OG VINNSLU 

Magn plasts eftir vinnsluaðferð 

Tafla V2.3: Magn plasts eftir tegundum veiða og vinnslu 

 Veiðiaðferð (kg) 2015  2016  2017  

Sjófrysting  42.549 73.872 48.370 

Ferskfiskveiðar  0 0 0 

Uppsjávarveiðar  0 0 0 
 

 Vinnsluaðferð (kg) 2015  2016  2017  

Ferskfiskvinnsla   178.756       177.059       225.585      

Landfrysting  55.270 56.591 34.906 

Uppsjávarvinnsla 103.291 88.261 105.970 

Sjófrysting  42.549 73.872 48.370 

Hlutfallsleg notkun plasts 

Tafla V2.4: Hlutfallsleg notkun plasts eftir vinnsluaðferð 

 

Vinnsluaðferð (kg) 
2015-2017 Hlutfall 

Sjófrysting   164.790      14% 

Uppsjávarvinnsla   297.522      25% 

Landfrysting   146.767      12% 

Ferskfiskvinnsla (k  581.401      49% 

 Samtals (kg)  1.190.480      100% 

  



IV 

Magn plasts eftir magni fisks 

Tafla V2.5: Magn plasts eftir magni fisks 

Sjófrysting 2015 2016 2017 

Plast (kg) (1) 42.549 73.872 48.370 

Afli (tonn) (2) 16.231 14.368 12.429 

Kg plast/tonn fiski (1)/(2) 2,6 5,1 3,9 

Meðaltal 3,9 kg plast/tonn fisk 
 

Uppsjávarvinnsla  2015 2016 2017 

Plast (kg) (1) 103.291 88.261 105.970 

Afli (tonn) (2) 22.928 21.116 23.590 

Kg plast/tonn fiski (1)/(2) 4,5 4,2 4,5 

Meðaltal 4,4 kg plast/tonn fisk 
 

Landfrysting 2015 2016 2017 

Plast (kg) (1) 55.270 56.591 34.906 

Afli (tonn) (2) 9.810 11.820 8.621 

Kg plast/tonn fiski (1)/(2) 5,6 4,8 4,0 

Meðaltal 4,8 kg plast/tonn fisk 
 

Ferskfiskvinnsla 2015 2016 2017 

Plast (kg) (1)  4.797       4.731       4.898      

Afli (tonn) (2)  178.756       177.059       225.585      

Kg plast/tonn fiski (1)/(2)  37,3       37,4       46,1      

Meðaltal 40,2 kg plast/tonn fisk 
 

Samanburður 2015 2016 2017 Meðaltal (kg/tonn) 

Ferskfiskvinnsla  37,3       37,4       46,1      40,2 

Landfrysting 5,6 4,8 4,0 4,8 

Sjófrysting 2,6 5,1 3,9 3,9 

Uppsjávarvinnsla 4,5 4,2 4,5 4,4 

  



V 

Magn plasts eftir umbúðaflokki 

Tafla V2.6: Magn plasts eftir umbúðaflokki 

Sjófrysting 

Umbúðaflokkur (kg) 2015 2016 2017 

Milliplast  29.794 51.138 34.540 

Afurðapokar  6.725 12.147 7.178 

Bindiborðar  3.221 5.694 3.558 

Brettavafningsplast  2.561 4.471 2.807 

Brettahettur  190 323 224 

Brettalímmiðar  57 100 63 

Samtals (kg) 42.549 73.872 48.370 

Einföldun á umbúðaflokkum 

Sameinaðir umbúðaflokkar Upprunalegir umbúðaflokkar 

Milliplast 
Milliplast 480x400 

Karfaplast 65x90 

Afurðapokar 

Grálúðupoki 

Karfapoki 

Mjölpoki 

Uppsjávarvinnsla 

Umbúðaflokkur (kg) 2015 2016 2017 

Pokavélaplast  71.419 72.028 76.444 

Hrognapokar  19.241 3.857 13.926 

Bindiborðar  6.249 5.819 7.452 

Milliplast  3.153 3.534 4.926 

Brettahettur  1.954 1.748 1.882 

Brettavafningsplast  1.207 1.211 1.269 

Brettalímmiðar  69 63 70 

Samtals (kg) 103.291 88.261 105.970 

Einföldun á umbúðaflokkum 

Sameinaðir umbúðaflokkar Upprunalegir umbúðaflokkar 

Bindiborðar 
Strap bindirúllur-Vopnafjörður 

Cyklop bindirúllur 

Milliplast Plastrúlla blástursfrystir 

Landfrysting 

Umbúðaflokkur (kg) 2015 2016 2017 

Afurðapokar  28.624 26.417 16.613 

Stuðningsvinklar 5.827 10.626 8.306 

Einnota stórir pokar  5.912 9.097 4.995 

Milliplast 10.030 5.177 1.696 

Brettahettur 2.087 2.487 1.714 

Bindiborðar 1.310 1.429 910 

Límband 1.249 1.107 517 

Brettalímmiðar 177 188 111 



VI 

Brettavafningsplast 54 63 43 

Samtals (kg) 55.270 56.591 34.906 

Einföldun á umbúðaflokkum 

Sameinaðir umbúðaflokkar Upprunalegir umbúðaflokkar 

Afurðapokar 

Pokar sérmerktir fyrirtækjum 

Karfahausapokar bláir 

11 kg poki 

5 kg poki 

20 kg poki 

Stuðningsvinklar 
Stífur í tröllakassa 

Stuðningsvinklar 

Einnota stórir pokar 
Tröllakassapoki 

Karapoki 

Milliplast 

Plast arkir 

Plast fyrir 6 kg öskju 

Plast fyrir 5 lb öskju 

Plast fyrir millilagningu 480X400 

Límband 
Límband pokavél 1000 m 

Límband 66 m 

Ferskfiskvinnsla 

Umbúðaflokkur (kg) 2015 2016 2017 

Frauð kassar og lok 157.407 156.636 206.018 

Bleyjur  9.504       9.091       9.877      

Milliplast  4.618       4.481       4.139      

Ísmottur  2.789       2.273       2.131      

Afurðapokar  2.330       1.793       705      

Brettahettur  1.208       1.727       1.897      

Límband  745       858       698      

Einnota stórir pokar  72       114       -      

Brettavafningsplast  80       78       78      

Brettalímmiðar  1       7       42      

Samtals  178.756       177.059       225.585      
 

Einföldun á umbúðaflokkum 

Sameinaðir umbúðaflokkar Upprunalegir umbúðaflokkar 

Frauð kassar og lok 

Frauðplastkassi 3 kg 

Frauðplastkassi 7 kg 

Frauðplastlok 3 og 7 kg 

Frauðplastkassi 10 kg langur 

Frauðplastlok 10 kg 

Frauðplastkassi 2 kg. 

Frauðplastlok 2 kg 

Frauðplastkassi 23 kg 

Frauðplastkassi 15 kg Langur 

Frauðplastkassi 7 kg Langur 



VII 

Ísmottur 
Ísmottur Litlar 

Ísmottur Stórar 

Afurðapokar 

Karfahausapokar bláir 

Poki 10-15 kg fyrir flug 

Poki 3-7 kg fyrir flug 

Brettavafningsplast 

Vafningsplast 

Vafningsplast ferskt 3kg 

Vafningsplast ferskt 5kg 

 

  



VIII 

NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR FISKTEGUND 

Tafla V2.7: Notkun plastumbúða eftir vinnslu fisktegunda 

Heildarframleiðsla Tegund 
Meðaltal  

 kg plast/tonn tegund 

1 . Loðnuhrogn  6,5      

2 . Þorskur  6,3      

3 . Ufsi  4,6      

4 . Úthafskarfi  4,6      

5 . Loðna  4,3      

6 . Síld  4,2      

7 . Makríll  3,9      

8 . Ýsa  3,3      

9 . Skrápflúra  3,2      

10 . Blágóma  3,2      

11 . Gullkarfi  2,9      

12 . Litli Karfi  2,5      

13 . Grálúða  2,2      

14 . Snarphali  2,1      

15 . Langhali  2,1      

16 . Djúpkarfi  1,9      

17 . Tindaskata  1,9      

18 . Gullax  1,7      

19 . Keila  1,6      

20 . Blálanga  1,3      

21 . Stinglax  1,3      

22 . Skarkoli  1,0      

23 . Steinbítur  0,8      

24 . Þykkvalúra (Sólkoli)  0,7      

25 . Lýsa  0,5      

26 . Hlýri  0,5      

27 . Mjöl  0,3      

28 . Langa  0,2      
 

Sjófrysting Tegund 
Meðaltal  

 kg plast/tonn tegund 

1 . Þorskur 8,3 

2 . Ýsa 8,2 

3 . Ufsi 6,7 

4 . Úthafskarfi 4,6 

5 . Skrápflúra 3,2 

6 . Blágóma 3,2 

7 . Keila 2,7 

8 . Litli karfi 2,5 

9 . Þykkvalúra (Sólkoli) 2,5 

10 . Gullkarfi 2,5 

11 . Steinbítur 2,4 

12 . Skarkoli 2,4 



IX 

13 . Hlýri 2,3 

14 . Grálúða 2,2 

15 . Snarphali 2,1 

16 . Langhali 2,1 

17 . Blálanga 2,0 

18 . Tindaskata 2,0 

19 . Djúpkarfi 1,9 

20 . Langa 1,9 

21 . Gullax 1,7 

22 . Lýsa 1,6 

23 . Mjöl 1,5 

24 . Stinglax 1,3 

25 . Búri 1,1 
 

Uppsjávarvinnsla Tegund 
Meðaltal  

 kg plast/tonn tegund 

1 . Loðnuhrogn 6,5 

2 . Loðna 4,3 

3 . Síld 4,2 

4 . Makríll 3,9 
 

Landfrysting Tegund 
Meðaltal  

 kg plast/tonn tegund 

1 . Gullkarfi 5,6 

2 . Ufsi 4,7 

3 . Þorskur 3,5 

4 . Ýsa 0,1 
 

 Ferskfiskvinnsla Tegund 
 Meðaltal  

 kg plast/tonn tegund 

1 . Ufsi  47,6      

2 . Gullkarfi  39,7      

3 . Þorskur  37,9      

4 . Ýsa  16,6      

  



X 

NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR AFURÐAFLOKKI 

Tafla V2.8: Notkun plastumbúða eftir afurðaflokki 

 Vinnsluaðferð Afurðaflokkur 

Meðaltal  

 kg plast/tonn 

afurð 

1. Ferskfiskvinnsla Ferskir hnakkar  44,1      

2. Ferskfiskvinnsla Fersk flök  38,9      

3. Ferskfiskvinnsla Ferskur heill fiskur  31,3      

4. Landfrysting Blokkfryst millilögð flök  13,6      

5. Sjófrysting Blokkfryst flök  9,1      

6. Uppsjávarvinnsla Hrogn  6,5      

7. Landfrysting Lausfrystar afurðir  5,4      

8. Uppsjávarvinnsla Blokkfryst flök  4,3      

9. Uppsjávarvinnsla Heill/Hausaður fiskur  3,8      

10. Sjófrysting Heill/Hausaður fiskur  2,7      

11. Ferskfiskvinnsla Aðrar ferskar afurðir  2,1      

12. Sjófrysting Afskurður og marningur  1,9      

13. Sjófrysting Aðrar sjófrystar afurðir  1,8      

14. Landfrysting Aðrar landfrystar afurðir  0,5      

15. Landfrysting Bita og flaka blokkir  0,3      

 

Tafla V2.9: Einföldun á afurðaflokkum 

Sjófrysting 

Sameinaðir 

afurðaflokkar 
Einfölduð heiti flokka Upprunaleg heiti flokka 

Blokkfryst flök 

Roðlaust með beini RL-MB Roðlaust með beini 

Roðlaust og beinlaust RL-BL Roðlaust og beinlaust 

Roðlaust með beini 2x9 kg RL-MB 2X9 Flök, rl-mb 2x9 kg 

Með roði og beinum MR-MB Með roði og beinum 

Með roði og beinum2x15 kg MR-MB15 MR/MB 2x15 

Heill/Hausaður 

fiskur 

Appelsínugulur karfi haus og 

kviðskorinn 

ORANGE Karfi,haus og 

kviðsk.orange 

Rauður karfi haus og 

kviðskorinn 

RAUÐUR Karfi, haus og 

kviðsk.rauður 

Hausaður og sporðskorinn HSPSK Hfr. hausað,sporðsk. 

Úthafskarfi ÚTHAFSK. Úthafskarfi HB 

Hausaður 2x13 kg H/G26 Hausaður 2x13kg 

Appelsínugulur heill karfi á 

Kóreu 3x7 kg 

ORANGEHEIL Heill Karfi á 

Kóreu 3x7 kg 

Úthafskarfi 2. flokkur ÚK-2FL. Úthafskarfi 2. flokkur 

Hausaður H/G Hausaður 

Hausaður og sporðskorinn 2x13 

kg 

HSPSK13 Hfr. hausað,sporðsk. 

2x13 

Heill fiskur HEILL Heill fiskur 

Heilfrystur karfi KARH Heilfrystur karfi 

Hausaður fiskur HAUSAÐUR Hausaður fiskur 



XI 

Horlúða hausuð og sporðskorin 

2x13 kg 

HOR13 Horlúða, haus og sporðsk. 

2x13 

Úthafskarfi 3. fl. ÚK-3FL. Úthafskarfi 3. fl. 

Gulllax 1x23 kg GULLL23 Gulllax H/G 1x23 kg 

Flatfiskur 2x13 kg heilfrystur 

óflakaður óslægður 

FLATF2X13 Flatf. 2x13 heilfr. 

ófl. ósl. 

Hausaður, undirmál 
H-UNDIRMÁL Hausaður, 

undirmál 

Aldamótakarfi 26 kg ALDAM26 Aldamótakarfi 26kg 

Gulllax 1x23 kg 
GULLL23WR Gulllax W/R 1x23 

kg 

Hausaður 2x13 óflokkað 
HAUSAÐUR26 Hausaður 2x13 

óflokkað 

Heilfrystur óslægður HFRÓSL Heilfryst, óslægt 

Heilfryst grálúða 2x13 kg 
HEIL2X13KG Heilfryst grálúða 

WR 2x13 kg 

Heilfrystur fiskur 2x15 kg 
HEILL2X15 Heilfrystur fiskur 

2*15 

Afskurður og 

marningur 

Afskurður 
MARN02001B Afskur.,þunn., 

being.*1557* 

Afskurður 1x26 kg AFSK1X26 Afskurður 1x26 kg 

Afskur ufsi 
MARN02003 Afskur.,þunn., 

being.*Ufsi* 

Afskurður ýsa 
MARN02002 Afskur.,þunn., 

being.*ýsa* 

Afskurður 1x19 kg AFSK1X19 Afskurður 1x19 kg 

Afskurður með roði og beinum MARNMR/MB Afskurður mr/mb 

Aðrar sjófrystar 

afurðir 

Mjöl 90 Mjöl 

Hausar H. HAUSAR Hausar 

Hrogn HROGN Hrogn 

Kinnar, hnakkar, klumpar o.fl. 
ÝMISL kinnar,hnakkar klumpar 

ofl. 

Hausar 1x21 kg HAUSAR1X21 Hausar 1x21 kg 

Uppsjávarvinnsla 

Sameinaðir 

afurðaflokkar 
Einfölduð heiti flokka 

Upprunaleg heiti flokka 

 Blokkfryst flök  

Blokkfryst millilögð flök með 

roði með beinum  
 03 Blokkfr.millil.Flök MR/MB  

Blokkfryst millilögð flök 

roðlaus með beinum  
 04 Blokkfr.millil.Flök RL/MB  

Landfrysting 

Sameinaðir 

afurðaflokkar 
Einfölduð heiti flokka Upprunaleg heiti flokka 

Lausfrystar 

afurðir 

Lausfryst flök roðlaus með beini 30 Lausfr.flök RL/MB 

Lausfryst flakastykki 38 Lausfryst flakastykki 

Lausfrystir hnakkar 36 Lausfrystir hnakkar 
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Lausfryst flök roðlaus og 

beinlaus 
31 Lausfr.flök RL/BL 

Lausfrystir sporðar 37 Lausfrystir sporðar 

Lausfryst flök með roði og 

beinum 
29 Lausfr.flök MR/MB 

Lausfrystir bitar 35 Lausfrystir bitar 

Lausfrystir formbitar 39 Lausfrystir formbitar 

Blokkfryst 

millilögð flök 

Blokkfryst millilögð flök 

roðlaus og beinlaus 
921 Blokkfr.millil.flök rl/bl 

Blokkfryst millilögð flök 

roðlaus með beinum 
922 Blokkfr.millil.flök rl/mb 

Aðrar landfrystar 

afurðir 

Frystar gellur 49 Frystar gellur 

Marningur 96 Marningur 

Aðrar aukaafurðir 99 Aðrar aukaafurðir 

Ferskfiskvinnsla 

Sameinaðir 

afurðaflokkar 
Einfölduð heiti flokka Upprunaleg heiti flokka 

Aðrar ferskar 

afurðir 

Bita og flakablokkir 95 Bita og flakablokkir 

Marningur 96 Marningur 

Ferskar gellur 48 Ferskar gellur 

Ferskar kinnar 52 Ferskur kinnar 

Ferskt innanlands 47 Ferskt innanlands 

Hrogn HROGN Hrogn 
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NOTKUN PLASTUMBÚÐA EFTIR PLASTFLOKKI 

Tafla V2.10: Notkun plastumbúða eftir plastflokki 

Heildarframleiðsla Plastnotkun 2015-2017 (kg) Hlutfall plastflokks 

1 - PET 62.277 5% 

2 - HDPE 11.577 1% 

4 - LDPE 561.971 47% 

5 - PP 34.594 3% 

6 - PS 520.062 44% 
 1.190.480 100% 

 

Sjófrysting Plastnotkun 2015-2017 (kg) Hlutfall plastflokks 

1 - PET 14.348 9% 

2 - HDPE 11.577 7% 

4 - LDPE 138.646 84% 

5 - PP 220 0,1% 

Samtals 164.790 100% 
 

Uppsjávarvinnsla Plastnotkun 2015-2017 (kg) Hlutfall plastflokks 

1 - PET 19.520 7% 

4 - LDPE 277.799 93% 

5 - PP 203 0,1% 

Samtals 297.522 100% 
 

Landfrysting Plastnotkun 2015-2017 (kg) Hlutfall plastflokks 

1 - PET 28.409 19% 

4 - LDPE 115.009 78% 

5 - PP 3.349 2% 

Samtals 146.767 100% 
 

Ferskfiskvinnsla  Plastnotkun 2015-2017 (kg)  Hlutfall plastflokks 

4 - LDPE  30.517      5% 

5 - PP  30.822      5% 

6 - PS  520.062      89% 

Samtals  581.401      100% 
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KOLEFNISFÓTSPOR PLASTFRAMLEIÐSLU EFTIR PLASTFLOKKUM 

Tafla V2.11: Kolefnisfótspor framleiðslu plasts eftir notkun plastflokkanna 

 Plastnotkun (kg)  CO2 (tonn)  

Plastflokkur 2015 2016 2017 
kg CO2/kg 

plast 
2015 2016 2017 Meðaltal Hlutfall plastflokks 

1 - PET 17.121 24.356 20.800 2,15 37 52 45 45 4% 

2 - HDPE 2.946 5.400 3.230 1,93 6 10 6 7 1% 

4 - LDPE  190.589       197.977       173.404      2,08 396 412 361 390 37% 

5 - PP 11.803 11.414 11.377 1,964 23 22 22 23 2% 

6 - PS 157.407 156.636 206.018 3,432 540 538 707 595 51% 

Samtals 439.482 442.142 458.124  1.126 1.131 1.231 1.163 100% 
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HLUTFALL PLASTNOTKUNAR HB GRANDA OG ÍSLENSKS SJÁVARÚTVEGS AF HEILDARNOTKUN ÍSLANDS 

Tafla V2.12: Hlutfall plastnotkunar HB Granda og íslensks sjávarútvegs af heildarnotkun Íslands 

 2015 2016 

Innfluttar umbúðir (tonn) 13.498 15.221  

Innflutt heyrúlluplast (tonn) 1.747  1.497  

Innlend framleiðsla samkvæmt Úrvinnslusjóði (tonn) 1.796  1.618  

Framleiðsla Tempru og Plastgerð Suðurnesja (tonn) 1.904  2.222  

Skilagjaldsumbúðir (tonn) 1.969  1.969  

Ísland alls 20.914 tonn 22.527 tonn 
   

Sjávarútvegur – Innfluttar umbúðir (Innfluttar umbúðir ∙ 32%) (tonn) 4.319  4.871  

Sjávarútvegur innlend framleiðsla (tonn) 1.904  2.222  

Sjávarútvegur alls 6.223 tonn 7.093 tonn 
   

Hlutfall sjávarútvegs af Íslandi 30% 31% 
   

Notkun HB Granda (tonn) 379,867  395,783  

Hlutfall HB Granda af Íslandi 2% 2% 

Hlutfall HB Granda af sjávarútvegi 6% 6% 

Hlutfall frauðplast notkunar HB Granda af Íslandi 1% 1% 
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ÚTREIKNINGAR Á DREIFINGU FRAUÐPLASTS UM HRINGVEGINN MIÐAÐ VIÐ NOTKUN 

Tafla V2.13: Útreikningar á dreifingu frauðplasts um hringveginn miðað við notkun HB Granda og Íslands 

 2015-2017 
 HB Grandi Ísland 

Notkun HB granda (tonn) 520 6.481 

Rúmmetrar (m3) 22.611 286.821 

Vegalengd hringvegar (m) 1.332.000 1.332.000 

Breidd hringvegar (m) 8 8 

Flatarmál hringvegarins 10.656.000 10.656.000 

Vegalengd frauðplast rennings sem er 1 sentímetri á þykkt 

(Rúmmetrar/8m/0,01m) (m) 
282.642 3.585.268 

Fjöldi hringja um Ísland 0,2 2,7 

Vegalengd til Akureyrar (m) 389.000  

Hlutfall af vegalends til Akureyrar 73%  
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XXXVI 

V5 - VIÐTÖL 

SPURNINGAR 

Staðan í dag 

 Ertu sammála því að núverandi plastnotkun í sjávarútvegi sé að mestu leyti einnota 

og/eða í of miklu magni (á hverja magneiningu afurða)? 

 Ertu sammála því að skortur er á skuldbindingu fyrirtækja um ábyrga förgun eða 

tryggingu þess? 

 Álítur þú það ásættanlegt? 

 Telurðu að innan sjávarútvegs hafi orðið vitundarvakning og áhugi fari vaxandi um að 

draga úr plastnotkun eða skipta úr einnota umbúðum yfir í auð endurvinnanlegar eða 

fjölnota umbúðir? 

 Telur þú að sjávarútvegsfyrirtæki ættu að standa straum af auknum kostnaði eða verja 

hluta af hagnaði sínum til stuðnings nýsköpunar og rannsókna í leit að 

umhverfisvænum, fjölnota og/eða auð endurvinnanlegum umbúðum til að pakka og 

flytja afurðir sínar? 

 Telur þú að sú mikla notkun á frauðplasti til pakkninga á ferskum fiski sé besta leiðin 

til flutnings eða ættu umhverfissjónarmið að vega þyngra og nauðsynlegt sé að leita 

umhverfisvænni leiða? 

 Út frá núverandi stöðu, hvert telur þú að sé fyrsta eða mikilvægasta skref 

sjávarútvegsfyrirtækja í átt að minnkandi eða umhverfisvænni plastnotkun? 

Framtíðarhorfur 

 Í ljósi þess að á hverju ári er mörgum milljónum tonna af plasti fargað á 

óumhverfisvænan máta og stór hluti endar í náttúru og hafi, telur þú nauðsynlegt að 

sjávarútvegsfyrirtæki leggi meiri áherslu á samdrátt í plastnotkun og sækist eftir 

einhvers konar tryggingu frá viðskiptavinum að plastumbúðir fari í endurvinnslu? 

 Telur þú að einhverjar tækninýjungar séu í augsýn sem kunna að draga verulega úr 

plastnotkun í sjávarútvegi eða gera hana umhverfisvænni, s.s með tilliti til 

endurvinnslu eða endurnýtingu? 
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 Hver telur þú að staðan verði eftir 5 ár þegar kemur að notkun plastumbúða í 

sjávarútvegi? 

 Hver telur þú að staðan verði eftir 20 ár þegar kemur að notkun plastumbúða í 

sjávarútvegi? 

 Telur þú að frumkvöðlar og leiðtogar í framþróun þessa mála verði 

sjávarútvegsfyrirtæki og einkaaðilar eða opinber stjórnvöld? 

 Samkvæmt nýrri reglugerð Evrópusambandsins verða allar plastumbúðir innan 

Evrópu að vera úr endurvinnanlegu plasti eða fjölnota fyrir árið 2030. Telur þú þetta 

raunsætt markmið í ljósi þess að nær helmingur heimsframleiðslu plasts fer í umbúðir 

og einungis um 10% plasts er endurunnið? 

 Hefurðu einhverjar hugmyndir um hvernig helst megi ná þessum áfanga, s.s. með 

fjármagni, rannsóknum, nýsköpun, reglugerðum, skattaálögum o.s.frv.? 

BJÖRN MARGEIRSSON, PH.D., RANNSÓKNASTJÓRI TEMPRU  

Staðan í dag 

 Já í grunninn er ég sammála því. Það eru ábyggilega leiðir til að nota fjölnota 

pakkningar eins og ker. Þær eru til staðar og gætu lækkað hlutfall notkunar einnota 

pakkninga. 

 Já. Eins mikið og ég þekki til þess. 

 Nei, ekki sem almennur borgari. 

 Já almennt séð. Viðleitni fyrirtækja eins og HB Granda síðastliðin ár sýna að það er 

aukinn áhugi fyrir því að nota bæði minna af einnota umbúðum og meira fjölnota. En 

áhugi er ekki það sama og aðgerðir. Það er spurning hvort að áhuginn sé nægur. Ef 

ég þekki þetta rétt þá hugsa sjávarútvegsfyrirtæki það þannig ,eins og önnur fyrirtæki 

í rekstri, að ef þú getir ekki aukið framlegð á því eitthvað þá gerirðu það ekki. En ég 

held að dæmi sýna að þú getir grætt á ruslinu þínu eða úrgangi. Þetta þarf ekki bara 

að vera sokkinn kostnaður. 

 Ég er algjörlega sammála því. Ég held að það mætti tengja það við þá staðreynd að 

norsk fiskútflutningsfyrirtæki borga lítið hlutfall af útflutningstekjum sínum af 

sjávarafurðum annars vegar í markaðssetningu og hins vegar í rannsóknir og þróun. 
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Ég er ekki að tala um hátt hlutfall heldur kannski 0,4 % eða eitthvað svoleiðis eins og 

það er í Noregi. Ég held að það kæmi öllum til góða ef það væri klipið örlítið af tekjum 

sjávarútvegsfyrirtækja og sett í rannsóknir og þróun, bæði á sviði umhverfismála og 

tækniþróunar almennt. 

Framleiðendur eiga að sjálfsögðu að bera ábyrgð líka. Það er eitt sem við hjá Tempru 

höfum verið að læra allra síðustu daga og við höfum lengi vitað að við vitum ekki nógu 

mikið um það hvað möguleikar eru í rauninni í boði til að endurvinna frauðplast,kassa 

okkar megin afurð. Krafan um að við vitum meira um það svo að við getum upplýst 

bæði okkar kaupendur og svo kaupendur þeirra er að aukast. Ég held að við séum búin 

að komast að því á allra síðustu dögum að endurvinnsla á frauðplasti er mögulegri og 

almennari en flestir á Íslandi trúa og vita en það er ekki þar með sagt að það þarf 

eflaust að uppfræða okkur öll meira um það. Þetta er „business“ úti í Evrópu en við 

bara kunnum ekki á hann. 

 Við auðvitað verðum að trúa því. En rökin fyrir því að við ættum að trúa því eru 

einfaldlega að þetta er langbesta efnið sem hingað til hefur verið notað til að minnka 

matarsóun. Það er mjög auðvelt að komast að því að umhverfislegur ávinningur sem 

myndi fást af því að nota síður einangraðar umbúðir, hann væri fljótur að hverfa af 

því að geymsluþol fisksins minnkar um einn eða tvo eða þrjá daga þar sem 

einangrunarinnar er þörf. En hvað varðar það að leita umhverfisvænni leiða, þá hef 

unnið hjá Tempru síðastliðin fimm ár og ég er búinn að læra það að síðastliðin 50 ár 

hefur verið leitað að öðrum efnum heldur en frauðplasti til að gera saman gagn. En 

út af einangrun og hins vegar styrk miðað við þyngd þá er þetta efni númer eitt. Þetta 

er örugglega besta leiðin í dag en hvort það verði eftir 20 ár get ég ekki lofað þér. 

Það er skortur á þekkingu að einhverju leyti og tækniþróun til að vera fær um að 

endurvinna þetta efni á hagkvæman hátt. Það er Evrópuverkefni í gangi núna árin 

2017 til 2019 þar sem aðalverkefnið er fiskifrauðkassar og endurvinnsla þeirra. Við 

höfum verið að skoða endurvinnslu á frauðplasti í Evrópu og Íslendingar standa alveg 

hræðilega. Við erum neðstir á nokkurra ára gömlum lista minnir mig í Evrópu. Bestu 

þjóðirnar eru þessar endurvinnsluþjóðir eins og Holland, Þýskaland og Belgía sem 

eru meira þekktar fyrir að vanda sig. Nýjustu tölurnar sýna um 25% af 

matvælaumbúðum úr frauðplasti sem flæða inn í Evrópu er endurunnið. Svo er um 

30% nýtt í orkuvinnslu en restin fer í landfyllingu. Við á Íslandi endurvinnum sjálfsagt 
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ekki nógu mikið af frauðplasti og flytjum mest út. En við flytjum auðvitað helling inn 

með stórpakkningum fyrir ýmsar vörur en við endurvinnum það ekki.  

 Ég tel það vera fjögur atriði. 

- Eitt sem við lærðum í sumar á tilraun sem við gerðum með Matís er 

möguleikinn að hætta að pakka ferskum fiski í plastpoka áður en þeim er 

pakkað í frauðkassa. Þetta er krafa frá Amerískum kaupendum. Þeir eru 

hræddir við að fiskflök liggi í eða komi við polystyrene eða frauðplast því þeir 

óttast að styrene sveimi úr frauðkassanum í fiskinn. Þessar áhyggjur virðast 

vera algjör óþarfi og því óttaleg sóun að nota plastpoka þegar þú þarft þess 

ekki. Það væri því ein leið að sleppa þeim til að draga úr plastnotkun. 

- Önnur leið er for- eða ofurkæling fyrir pökkun. Þá minnkar þörfin fyrir t.d. 

gel- eða ísmottur sem í er plast. 

- Eitt sem við höfum verið að vinna í er að hætta notkun frauðkassa með götum. 

Þar er ég vissulega að tala um meiri plastnotkun því það þarf plast til að loka 

gatinu. Við erum s.s. bæði að selja gataða kassa og heila (ógataða) kassa til 

útflutnings á flökum í kæligámum. Ástæðan fyrir götunum er að sumir vilja að 

bráðnaður ís leki út um götin svo flökin liggi ekki í vatni. Aðrir 

ferskfiskframleiðendur treysta frekar á að bráðnunin sé það lítil að ekki þurfi 

að hafa áhyggjur af bráðnunarvatni og/eða nota jafnvel plastpoka utan um 

flökin áður en ísinn er settur ofan á flökin innan í frauðkössunum. Vegna 

mögulegrar mengunar (lykt/skordýr) og örlítið meiri varmaflutnings vegna 

gatanna þá eru gatakassarnir í raun verri en heilu kassarnir. Við viljum því 

trúa því að gatakassarnir stuðli frekar að matarsóun, sem er auðvitað ekki 

umhverfisvænt. Það má líka segja að vegna gallanna, sem fylgja götunum, 

mættu heilu kassarnir vera með minni vegg-, botn- og lokþykktum og þannig 

mætti mögulega spara hráefni í frauðplastkassana (ef heilu kassarnir ættu að 

veita sömu vernd og gatakassarnir). En mig langar að taka fram að það eru 

skiptar skoðanir um hvort göt séu nauðsynleg fyrir sjófluttar afurðir. Við vitum 

m.ö.o. ekki 100% hvort er betra en í það minnsta ætti frekar að vera hægt að 

létta kassana ef þeir eru heilir heldur en í tilfelli gatakassanna. 
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-  Enn ein leið er að létta frauðkassana. Við erum að vinna verkefni í samstarfi 

við Arnarlax og Háskóla Íslands að létta frauðkassana eða athuga hvort okkur 

sé kleift að minnka rúmþyngdina úr 23 kíló á rúmmetra niður í 21 kíló til 

dæmis. Það myndi þýða örlítið verr einangraðir kassar, efnisminni um 8 eða 

10% en mögulega of veikir. Við stefnum að því að nota eins lítið af plasti í 

kassana okkar eins og við komumst upp með. Auðvitað megum við ekki minnka 

það það mikið að það komi niður á þessum mikilvægustu eiginleikum kassans 

sem eru styrkur og einangrun.  

Svo má bæta við þetta almennt hvort sem það er frauðplast eða ekki frauðplast, 

auðvitað eiga sjávarútvegsfyrirtæki ekki að nota betri umbúðir heldur en þörf er á. 

Hvort sem það er í þá átt að létta frauðplastkassa eða nota einhverja aðra kassa þar 

sem þeir eiga við. Til dæmis notkun kera í sjóflutningi í stað frauðs er eitthvað sem 

margir útflytjendur á ferskum fiski hafa örugglega velt fyrir sér. Gallinn við það er að 

þú trúir því það sé engin einangrunarþörf þar sem kæligámurinn er svo vel 

einangraður og kaldur. En svo er gámurinn opnaður og sendingin ferðast úr 

kæligámnum á markað og þá virðist vera þörf fyrir einangrun á þeirri leið. Sá 

flutningsferill er vissulega miklu betur hitastýrður (heldur en flug) en hann er ekki 

fullkominn frekar en aðrir. Þess vegna trúa menn á frauðplast frekar en annað.  

Framtíðarhorfur 

 Óskin um pakkningu, hvort sem það sé frauðplast eða eitthvað annað, kemur frá 

kaupanda. Þegar kúnni í Evrópu kaupir frá HB Granda þá biður hann um vöruna í 

frauðplasti. HB Grandi vill þóknast sínum kúnna og skaffar vöruna í þeim umbúðum 

sem kúnninn biður um. Ég held að samfélagsleg ábyrgð okkar sem 

pakkningaframleiðandi snúist um að hjálpa neytandanum, sem situr uppi með 

kassana, að finna leiðir til að endurvinna. 

Ég held líka að við Íslendingar séum ekki framarlega í þessu. Við vitum alltof lítið um 

endurvinnslu á frauðplasti. Evrópsk og amerísk samtök frauðplastframleiðenda hafa 

verið að vinna í því að auka endurvinnsluna og uppfræða fólk. Það þarf að þétta 

samskiptanetið milli framleiðenda, kaupenda, neytenda og endurvinnsluaðila og bæta 

upplýsingaflæðið. 
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Það þarf einnig að auka notkun á þjöppurum sem þjappa frauðplastinu saman. Þar 

sem frauðplastið er svo létt og plássfrekt, þá þarf venjulega að þjappa því saman fyrir 

flutning í endurvinnslustöð. Ég hef séð tölur á heimasíðum fyrirtækis sem framleiðir 

svona þjöppunarvélar að fjárfesting viðskiptavina þess borgi sig innan við einu til 

tveimur árum. Til dæmis ef viðskiptavinur HB Granda fjárfestir í þess konar 

þjöppunarvél fyrir frauðkassana, þá ætti fjárfesting að borga sig á tveimur árum. Þetta 

auðveldar endurvinnsluna því þá þjappast efnið saman og þú getur hent í gám t.d. 500 

til 1000 kílóum á rúmmetra í stað 23ja kílóa.  

Möguleikarnir, sem við höfum ekki vitað nóg um, til að endurvinna frauðplast eru t.d. 

að úr endurunnu frauðplasti má búa til myndaramma, speglaramma, skrautlista, 

geisladiskahulstur, myndavélar, herðatré o.s.frv. Og loks hráefni aftur til að framleiða 

frauðplast að hluta til. 

Það er ekki einungis hægt að framleiða hráefni úr endurvinnslu sem nýtist til að búa 

til einangrun heldur er líka einnig hægt nota endurunna fiskikassa til að framleiða 

fiskikassa aftur. Það er til evrópsk reglugerð sem segir til um hvað þarf að uppfylla til 

að mega búa til nýjan kassa úr endurunnu hráefni. 

 Ef við horfum á ferskan fisk og frauðkassa, sem er okkar sjónarhorn á stöðuna, þá eru 

atriðin sem ég taldi áðan (spurning 7). Minna hráefni á hvern kassa. Svo virðist sem 

erlendir rannsóknaraðilar séu að einbeita sér að rannsóknar- og þróunarverkefnum 

sem snúa að því að búa til tækni sem geri frauðið auðendurvinnanlegra. Ég hef trú á 

því að innan fárra ára verði komin fram tækni sem gerir frauðið auðendurvinnanlegra. 

Varðandi léttari kassa þá höfum við komist að því með kössunum undir lax að við 

seljum íslenskum heilfisk útflytjendum töluvert mikið betri og sterkari kassa en almennt 

er notað í Noregi sem er auðvitað markaður sem er vert að bera sig saman við. Norsku 

frauðkassarnir sem við fáum til samanburðar eru mun veikbyggðari og aðeins verr 

einangrandi fyrir vikið heldur en kassarnir okkar. Það er því tvímælalaust sóknarfæri 

og við eigum fyrir því að framleiða „lélegri kassa“ án þess að hafa áhyggjur af gæði 

kassana. Það er óþarfi að gera umbúðir of góðar. 

 Ég vill alltaf vera bjartsýnn og upp á frauðplastið að gera þá hef ég trú á að það verði 

endurunnið í meiri mæli heldur en núna með þéttara neti endurvinnslustöðva og að 

vélbúnaður til að þjappa frauðplasti verði algengari. Í sambandi við aðra plastnotkun 
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þá veit ég ekki hvað skal segja. Það er ennþá einn og einn plastpoki sem er óþarfur, 

það er ábyggilega eitthvað sem má spara þar. Ég held að það sé mikilvægt fyrir 

umbúðaframleiðendur og sjávarútfyrirtæki í samstarfi við rannsóknarfyrirtæki að 

halda áfram að vinna að því að finna bestu og hagkvæmustu leiðina, bæði með tilliti 

til krónu og aura og umhverfisins, til að flytja ferskan fisk. Ég held við séum ekki komin 

í mark. Hún (notkun plastumbúða) verður minni á hvert kíló afurða held ég. 

 Ennþá minni (á hvert kíló afurð).  

Ég verð að koma að almennum punkti um plast. Það má ekki gleyma því að plast er 

miklu hagkvæmara efni heldur en samkeppnisefni eins og gler og málmur einfaldlega 

vegna þess hve létt það er. Það er allt í lagi að halda því til haga að þessi neikvæða 

plastumræða á ekki alltaf rétt á sér ef menn ætla að teygja sig svo langt að ætla að 

fara að nota eitthvað sem kemur sér ekki jafn vel fyrir matvöruna sjálfa. 

Í tengslum við þetta tel ég að það sé bullandi þörf fyrir fleiri rannsóknir á sviði 

lífsferilsgreiningar þar sem allur lífsferillinn er kannaður, hvort sem það er fyrir 

frauðplast eða annað plast. Lífsferilsgreining mætti vera notuð í meiri mæli til að vega 

og meta raunveruleg umhverfisáhrif hinna og þessa umbúða í staðinn fyrir að slengja 

fram hinum og þessum fullyrðingum um plast eða eitthvað annað. Það mætti stundum 

vera meira á bak við ýmsar fullyrðingar, þ.e. fleiri rannsóknir. 

 Ég held að sjávarútvegsfyrirtækin og einkaaðilar verði leiðandi því að þannig aðilar 

komi til með að meta það mikilvægara sem jákvætt „publicity“ að leggja meiri áherslu 

á umhverfismál. Svo er það líka neytandinn. Alveg eins og neytandinn vill frekar 

ferskan fisk heldur en frosinn, þá er auðvitað neytandinn sem kallar á að fiskur verður 

fluttur og pakkaður á umhverfisvænan hátt. Þessi spurning snýst í rauninni um hvort 

að leiðin frá okkur framleiðendum til bæði sjávarútvegsfyrirtækja og neytandans liggi 

í gegnum opinber stjórnvöld eða hvort hún liggi þannig að umbúðaframleiðandinn og 

sjávarútvegsfyrirtækin vilji ganga í augun á neytandanum með því að vera 

umhverfisvænn.  

 Það skiptir auðvitað máli hvað yfirvöld segja til um en eitt sem ég er ekki viss með í 

þessu sambandi er: Er frauðplast endurvinnanlegt eða ekki. Við sem framleiðendur á 

frauðplastkössum, ef við værum mjög latir þá myndum við bara halla okkur aftur í 

stólnum og segja frauðplast er endurvinnanlegt. Því það er tvímælalaust 
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endurvinnanlegt. En það er spurning hvort að reglugerðin segi að það sé 

auðendurvinnanlegt. Það er munur á því hvort að umbúðir séu endurvinnanlegar og 

endurunnar. Þar virðist flöskuhálsinn vera fyrir frauðplastið. Ekki nema fjórðungur af 

fiskikössum er endurunninn en þeir eru vissulega endurvinnanlegir. Í 

raunveruleikanum trúi ég ekki að þetta verði.  

En hvað er óendurvinnalegt plast í dag? Ef þú trúir því sem ég segi að frauðplast sé 

endurvinnanlegt, hvað er þá óendurvinnanlegt plast sem að fellur til í sjávarútvegi? 

Það er ekki nógu hagkvæmt að taka frauðkassa eftir að það er búið að nota hann fyrir 

ferskan fisk og koma honum í endurvinnslu. Það er enginn í keðjunni sem græðir nógu 

mikla peninga á því að gera það til þess að hann geri það 100%. En það er hægt. Í 

draumaheimi ertu bara með þennan massa af plasthráefni og býrð bara til 

plastafurðirnar þínar aftur og aftur og eykur ekki plastframleiðsluna. Ekki nema af því 

að fólki fjölgar og meiri þörf er fyrir plast. 

Þetta er ekki raunhæft markmið segi ég miðað núverandi stöðu en ef að tækniþróun 

verður nógu hröð og meiri áhersla lögð á endurvinnslu í heiminum þá eigum við að 

geta færst nær því. Sem einstaklingur getur maður leyft sér að hugsa að endurvinnsla 

sé það rétta og það sem maður á að gera. En ef þú ert með rekstur og þarft að borga 

manneskju og tveimur laun fyrir það endurvinna og það kemur niður á rekstri þá 

þarftu að hugsa þig um. Þannig að það kostar að endurvinna en það þarf að koma 

þessu fyrir þannig að þú græðir meira á því heldur en það kostar. 

 Ég hef trú á því eða kannski verður maður að vera leiðinlegur og segja að það þurfi 

reglugerðir. Það þarf að neyða einhvern til að gera eitthvað sem hann er ekki til í, í 

dag. En það þarf líka rannsóknir og nýsköpun. Þess vegna eru þessi Evrópuverkefni í 

gangi sem snúast að endurvinnslu á fiskifrauðkössum. 

HILDUR HAUKSDÓTTIR, VERKEFNASTJÓRI HJÁ HB GRANDA 

Staðan í dag 

 Já ég er sammála því. 

 Já og nei, hjá HB Granda er mikill metnaður í að minnka það sorp sem fer frá okkur 

í urðun og á móti auka hlutfall þess sem er endurnýtt eða endurunnið. Í dag erum við 

að nálgast 80% flokkun sorps hjá félaginu og þá er tekið með allt sorp frá sjó og landi.  
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Varðandi þær umbúðir sem fara út úr húsi frá okkur á markað þá er erfiðara að 

fylgjast með því. Sumir okkar viðskiptavinir bjóða upp á að taka á móti umbúðum aftur 

frá veitingastöðum eða þeirra kaupendum til að endurvinna. Það eru því miður ekki 

miklar endurheimtur þar eins og staðan er núna og allur gangur á því hvort 

endastaður flokki sorpið sitt eða ekki.  

Einnig eru mismunandi aðstæður milli landa hvort innviði séu til þess að taka á móti 

flokkuðu sorpi til endurvinnslu og mismunandi metnaður eftir löndum. 

 Alls ekki, það er mjög mikilvægt að þeir sem ekki flokka sorpið breyti því en þar þarf 

breyting á hugarfari fólks og vinnuaðferðum. 

 Já ég tel að það sé mikill vilji til þess, a.m.k. hjá okkur að nota umhverfisvænni 

umbúðir en það er hinsvegar ekki vilji til að gera málamiðlanir sem bitna á gæðum 

afurðarinnar. Þar liggur vandamálið. 

 Já það finnst mér eðlilegt.  

Til upplýsinga þá hefur HB Grandi nú þegar farið í miklar fjárfestingar í nýsköpun á 

umhverfisvænum lausnum. 

 Ég tel að eins og staðan í dag er þá er sjávarútvegur ekki tilbúinn að gera 

málamiðlanir á gæðum vörunnar. Þarna eru hinsvegar mögulegar leiðir:  

Setja mikinn fókus á að finna umhverfisvænni umbúðir sem skila sambærilegum 

gæðum til neytenda 

Setja fókus á að notendur vörunnar endurvinni umbúðirnar 

Í dag erum við byrjuð að rífa niður frauðplastið á Akranesi. Frauðplastið er að 

mestum hluta loft þannig að ef kassarnir eru rifnir niður þá náum við að minnka efnið 

aftur niður nálægt upprunalegu rúmmáli. Þetta á hinsvegar við um frauðplastkassa 

utan um Lax sem Norðanfiskur fær til sín í áframvinnslu. Við höfum ekki yfirsjón yfir 

það hvert frauðplastið sem fer með okkar afurðum endar. 

 Nýsköpun í umbúðum, aukin endurvinnsla og fræðsla. 
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Framtíðarhorfur 

 Það finnst mér, þarna er stórt verkefni. 

 Nýsköpunin er í gangi, sjávarútvegurinn má vera opnari fyrir því að leita að 

lausnunum og prufa nýjar umbúðir. Það er a.m.k. mikill áhugi fyrir því að vera 

umhverfisvænni. 

 Drastískar breytingar gætu tekið lengri tíma. Vonandi verður fólk og fyrirtæki almennt 

umhverfismeðvitaðri. Löggjöf mun hjálpa til að minnka plastnotkun og bæta innviði 

til að taka á móti flokkuðu sorpi orðið betri útum allan heim. 

 Ég bind vonir við breyttan heim þegar kemur að umhverfismálum eftir 20 ár. Líftími 

umbúða verður margfaldaður vegna þess að endurheimtur á umbúðum mun batna og 

innviði út um allan heim betur í stakk búin til að taka á móti afurðum í endurvinnslu 

og endurnýtingu.  

Nýsköpun í umbúðum mun vonandi ná að útrýma óendurvinnanlegu plasti og 

umbúðum.  

Mikilvægt er að við náum umhverfisvænum umbúðum án þess að það hafi neikvæð 

áhrif á gæði vörunnar því kröfur markaðarins um gæði og sjálfbærni og þar á meðal 

umhverfismál munu aukast mikið. 

 Sjávarútvegurinn hefur nú þegar náð 40% minnkun í umhverfisáhrifum greinarinnar 

síðustu 30 ár og HB Grandi er mjög framarlega á íslandi í sorpflokkun og nýsköpun í 

umhverfismálum og hefur nýlega verið að þróa umhverfisgagnagrunn til að geta fylgst 

með umhverfisáhrifum félagsins í rauntíma.  

Sjávarútvegurinn á ekki að bíða eftir stjórnvöldum til að vinna frekar í sínum málum 

heldur vera á undan löggjöfum og taka í gegn umhverfismál og umbúðarmál þar á 

meðal.  

Hins vegar er löggjafinn mjög mikilvægur í þessu og þau hafa ýmis tæki og tól til að 

hvetja til nýsköpunar og breytinga. 

 Þetta er hægt, það er flest plast endurvinnanlegt í dag. Vandamálið er mun frekar að 

fá fólk og fyrirtæki til að breyta hegðun sinni, flokka og koma plastinu til endurvinnslu. 
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 Það þarf að nýta þau tæki og tól sem stjórnvöld eiga til að hvetja atvinnugreinar til 

nýsköpunar. Einnig má skylda framleiðendur til að merkja umbúðir sínar með 

endurvinnslumerki til að einfalda ferlið fyrir neytandann.  

Það þarf fræðslu og hvatakerfi fyrir heimili og fyrirtæki til að flokka. Þannig að 

afurðin skili sér til baka í endurvinnslu. 

STEFÁN ÞÓR BENEDIKTSSON, SÖLUSTJÓRI PLASTCO 

Staðan í dag 

 Varðandi fyrri hlutann þá er ég sammala að hún sé að mestu leyti einnota. Það er 

ástæða fyrir því. Það eru fjarlægðir og annað því um líkt. En ég er ekki endilega 

sammála því að þær séu í of miklu magni. Ástæða þess er að það er að fara svo mikið 

af óunnum fiski í stórum pakkningum sem mögulega væri hægt að fá meira fyrir ef þær 

væru í minni pakkningum, þ.e.a.s. t.d. lax í 25 kílóa kössum og fiskur í 3, 5 og 7 kílóa 

kössum. 

 Að mínu mati nei, ég er ekki sammála. Ég held að fyrirtæki séu öll að leggja sig fram 

hvað þetta varðar og vilja gera vel og hafi metnað í að gera vel í þessu. 

 Ég held að fyrirtæki geti alltaf gert betur en að þau séu að gera eins vel og þau geta. 

Þannig ég tel að þetta sé í góðum farvegi. Fyrirtæki eru miklu meðvitaðri og vilja gera 

vel en eru auðvitað bundinn af þeirri tækni sem til er og því sem kaupendur þeirra 

vilja. 

 Já. Ég held að það sé töluvert síðan það hafi orðið vitundarvakning varðandi það að 

reyna að draga úr plastnotkun eins og hægt er. Og einnig varðandi það að færa sig 

yfir fjölnota umbúðir þar sem það er hægt.  

 Ég held að stærri og leiðandi fyrirtæki séu nú þegar að reyna að vinna með stórum 

umbúðaframleiðendum í þessa áttina. En íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru í rauninni 

ekki stór samanborið við erlend en ég veit fyrir víst að stór erlend fyrirtæki eru að 

vinna með umbúðaframleiðendum að þessu. 

 Ég held að fyrirtæki séu alltaf að leita bestu mögulegu leiða. Ég held að hingað til hafi 

ekki fundist neinar aðrar leiðir sem að bæði mæta kröfum um geymsluþol, einangrun 

og kostnað. Ef sú tækni kæmi þá myndu menn að sjálfsögðu fara í þá áttina. Við 

gerðum prufu með kassa úr kalkstein í staðinn fyrir frauð fyrir nokkrum árum. En það 
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var ekki sambærilegt. Þeir voru of þungir sem jók kostnað við flutning, 

einangrunargildi ásættanlegt en aðrir hlutir gerðu það að verkum að þetta var ekki 

samkeppnishæft við frauðið. 

 Samvinna umbúðaframleiðenda, sjávarútvegsfyrirtækja og ekki síst söluaðila, þ.e.a.s. 

stóru verslunarkeðjurnar. Þær leggja mikið línurnar að mínu mati hvert er verið að 

stefna. Þessir þrír aðilar eru allir að vinna saman að því að finna betri lausnir. Það 

er okkar reynsla. Sjávarútvegsfyrirtækin eru gríðarlega opin fyrir nýjum og einnig öll 

matvælafyrirtæki. 

Sem dæmi má nefna notkun plastbakka undir hakk í stað plastbakka. Spjaldið er 

sérhannað fyrir endurvinnslu, þ.e.a.s. hamborgararnir og hakkið fara á pappaspjaldið 

í staðinn fyrir plast. Það er skinnpakkað þannig geymsluþolið verður lengra og varan 

betri. Í horninu er hak þar sem er auðveldlega hægt að rífa plastfilmuna af sem ver 

pappann og aðskilja þannig pappann frá plastinu endurvinnslu. Í þessu felst 70% 

minnkun á plasti og er þetta algjör nýjung. Engir aðilar eru byrjaðir að nota þetta hér 

á landi og mjög fáir erlendi. Krafan byrjar í stóru verslunarkeðjunum erlendis. 

Neytendur vilja minnka plastnotkun og verslunarkeðjur ýta þá við vélaframleiðendum 

að finna lausnir. Vélaframleiðendur kynna síðan lausnirnar fyrir 

umbúðaframleiðendum. 

Munurinn á þessu nýja pappaspjaldi og gamla plastbakkanum sést einnig á því að við 

flytjum bakkana inn í 40 feta gámum sem innhalda 250.000 bakka í einu á meðan þrjú 

bretti af spjöldum innihalda 250.000 stykki. Þegar þetta fer svo út í búðir þá eru um 9 

til 12 bakkar í hverjum kassa en 30 spjöld í hverjum kassa. Öll keðjan, þar með talið 

kolefnafótspor í gegnum alla virðiskeðjuna og innflutning, er að gjörbreytast. 

Framtíðarhorfur 

 Ég held að fyrirtæki séu að þessu á fullum krafti. Hvort sem er í innkaupum að reyna 

að minnka notkun eins og hægt er. Einnig að reyna að kaupa þynnri plastumbúðir og 

minnka magnið eins og kostur er í alla staði. 

 Það mætti nefna pappaspjaldið sem ég held að sé eitthvað sem á eftir að koma meira 

og meira í stað þess að nota plast. 
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 Það er rosa erfitt að segja. Framþróunin er svo mikil og maður veit ekki hvað þessir 

stóru framleiðendur eru að vinna að en það er ljóst að fyrirtæki eru reyna að minnka 

þetta eins og hægt er. Ég treysti mér ekki til að segja hvað verður á næstu fimm árum. 

Eða tuttugu. 

 Sjá svar 10. 

 Ég held að þróunin komi til með að stýrast af verslunum. Ég held að þær komi til með 

að stjórna þessu. Þær leggja kröfurnar um það sem þær telja að kaupendur sínir vilji 

fá. Að einhverju leyti kannski stjórnvöld. Samkeppni um neytendur er það mikil að 

stóru keðjurnar, s.s. Marks og Spencer, Tesco og þessi aðilar, þeir leggja línurnar til 

þess að mæta kröfum neytenda um umhverfisvænni umbúðir. 

 Já ég held það. Ég held að þetta gerist hratt þegar þetta er komið af stað. 

 Ég held að það sé besta leiðin að ná þessu með samstilltu átaki umbúðaframleiðenda, 

endursöluaðila og neytenda.  

Ég vil taka fram að það er ákveðin mýta í því að pappi sé alltaf betri heldur en plast. 

Það eru ákveðnar ranghugmyndir hjá neytendum að pappi sé alltaf umhverfisvænni 

heldur en plast. Allt plast er ekki slæmt. Ég get tekið sem dæmi bakka sem 

mjólkursamsalan er að nota undir sína vöru. MS notar plastbakka undir tiltekna vöru, 

sex stykki saman. Þeir voru áður að kaupa einnota pappa í gríðarlega miklu magni. 

Nú kaupa þeir endurunnið plast úr flöskum sem eru hakkaðar niður, búa til bakka úr 

því sem þeir nota. Ekki nóg með það heldur tekur MS þá til baka, safnar þeim úr búðum 

og notar þá aftur og aftur. Þarna er plastið orðið fjölnota. Þessi sparnaður skilar þeim 

tugum milljóna á ári og er alltaf betri kostur heldur en að nota einnota pappa. Ef farið 

væri inn í pappa verksmiðju myndi sjást hvað þarf gríðarlega mikið af eiturefnum til 

að breyta tré í pappa.  

Þetta er það sem fyrirtæki eru að gera meira og meira þegar það er hægt. Þetta sýnir 

að fyrirtæki eru meðvituð um þetta. 

VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON, FORSTJÓRI HB GRANDA 

Staðan í dag 

 Já. 
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 Já. 

 Nei. 

 Almenn vitundarvakning er í gangi og aukinn áhugi en málið virðist fara mjög rólega 

af stað og lítill kraftur í vinnu að lausnum. 

 Það má vera að það sé það sem þarf til. 

 Það sem ræður er fyrst og fremst óskir kaupenda og meðferð fisksins. Við eigum erfitt 

með að taka upp umbúðir sem gefa ekki eins langt „hillulíf“ og kaupendur vilja ekki. 

Þessi tvö atriði eru ráðandi. Draumastaðan er að það takist að finna nýjar umbúðir 

sem uppfylla allar þessar þarfir. 

 Sú leið sem við erum að fara að hefja, þ.e. skráningu á allri plastnotkun félagsins og 

ná þannig utan um verkefnið sem er að draga úr henni. 

Framtíðarhorfur 

 Já. 

 Ég er ekki nægilega vel inn í þróun umbúðamála til gera mér grein fyrir því. Hins 

vegar hafa smásölukeðjur bæði komið með kröfur um meiri umbúðir í einstakar 

vörutegundir og gefið síðan út yfirlýsingar um að draga bæri úr magni umbúða. 

 Ég vona innilega að búið verði að taka upp umhverfisvænni umbúðir. 

 Ég vona innilega að plast í núverandi mynd verði ekki í notkun. 

 HB Grandi hefur kostað ýmsu til varðandi umhverfismál án þess að hafa til þess kvaðir 

af hálfu stjórnvalda. Má þar nefna að við höfum hætt notkun svartolíu og að við erum 

að keyra svokallaðan NOX mengunarvarnarbúnað í nýjum togurum félagsins en sá 

búnaður er einnig í nýju uppsjávarskipum okkar. Til að keyra þennan búnað þurfum 

við að flytja inn efni (UREA) en það fellir niður sót úr útblæstri. Við höfum því tekið 

frumkvæði að hluta til en auðvitað eigum við að reikna með því að íslenskum 

stjórnvöldum sé umhugað um umhverfið til lands og sjávar sem við byggjum tilvist 

okkar á. Sjávarútvegsfyrirtæki verða hins vegar að láta þessi mál til sín taka því ef við 

sýnum ekki ábyrgð, hverjir þá? Við eigum allt undir. 
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 Ég á erfitt með að meta það en vona það besta. Það er býsna margt sem getur gerst á 

12 árum ef viljinn er fyrir hendi. 

 Það þarf enn meiri fræðslu um skaðsemina. Það ætti að tryggja áhuga stjórnvalda og 

viljann sem þarf.  
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V6 - GÖGN FRÁ UTANAÐKOMANDI AÐILUM 

ICELANDAIR CARGO 

Tilraun á einangrunargildi CoolSeal kassa með og án einangrunarmotta annars vegar og 

frauðplastkassa hins vegar í flugflutningi á ferskum fisk. 
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Mynd V6.1: Niðurstöður tilraunar Icelandair Cargo á einangrunargildi CS kassa með og án einangrunarmottna 

á toppi bretta annars vegar og frauðplast kassa hins vegar í flugflutningi á ferskum fiski 
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SAMHENTIR 

Kynning á CoolSeal kössum 
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Mynd V6.2: Kynning á CoolSeal plastkössum tekin saman af umbúðafyrirtækinu Samhentir 
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Sýnidæmi 
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Mynd V6.3: Forsendur, útreikningar og niðurstöður sýnidæmis hannað af umbúðafyrirtækinu Samhentir um 

notkun CoolSeal kassa í stað frauðplasts hjá fyrirtækjunum Samherji og Útgerðarfélag Akureyrar  

 




