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Abstract  
At first, when Mackerel fishing started in Iceland, it was caught at the wrong time and 

Icelanders lacked adequate skills. While other nations were catching the Mackerel for human 

consumption, Icelanders only used it for fishmeal which returned much less value. 

The purpose of this paper is to analyze the Mackerel's value chain from 2008 to 2018. 

Numerical data from Statistics Iceland was used along with data from reports, magazines and 

websites. People from within the industry were also interviewed. The main results are that 

over the last few years, great progress has been made regarding improved utilization and 

quality of the Mackerel catch which makes it far more valuable. In the beginning, almost all 

the catch went into producing fishmeal but now, fishmeal production is no longer the main 

focus. Improved cooling techniques marked a certain shift for the industry as it resulted in 

improved fishing out at sea which in turn resulted in a better quality product. With these 

improved cooling techniques the Mackerel has, for example, been used as a first class 

material for human consumption products. 
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Ágrip  
Fyrst um sinn þegar makrílveiðar hófust hér við land var hann veiddur á röngum tíma og 

kunnátta Íslendinga ekki nægilega góð. Á meðan aðrar þjóðir voru að veiða makríl til 

manneldis voru Íslendingar eingöngu að nýta hann í fiskimjöl sem skilaði töluvert minni 

verðmætum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina virðiskeðju makríls á árunum 2008 til ársins 

2018. Unnið var með töluleg gögn frá Hagstofu Íslands ásamt fyrirliggjandi gögnum úr 

skýrslum, tímaritum og á vefsíðum. Einnig var tekið viðtal við aðila í greininni. Helstu 

niðurstöður eru þær að á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir hvað varðar bætta nýtingu 

og aukin gæði makrílaflans sem gerir hann margfalt verðmætari. Til að byrja með fór nánast 

allur makrílafli í bræðslu en í dag er þó bein sókn í makríl til bræðslu liðin tíð. Með bættri 

kælingu urðu ákveðin kaflaskil þar sem bætt kælitækni skilaði meiri nákvæmni úti á sjó sem í 

kjölfarið skilar betra hráefni að landi. Með bættri kælingu hefur makríllinn til að mynda verið 

nýttur sem fyrstaflokks hráefni í vörur til manneldis.  

 
Lykilorð: Makríll, Scomber scombrus, virðiskeðja og verðmæti 
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1.  Inngangur  
Á síðustu árum hefur hlýsjávartegundum fjölgað hér við land. Eitt besta dæmið um 

hlýsjávartegund sem er orðin mjög algeng hér við land er makríllinn. Árið 2008 var 112 

þúsund tonn veidd af makríl í íslenskri lögsögu á móti 156 þúsund tonnum árið 2011 og sama 

ár var makríllinn orðinn önnur algengasta fisktegundin hér við land í tonnum talið (Hreiðar 

Þór Valtýsson, 2017). Makríllinn hefur því verið okkur Íslendingum mikil búbót á síðustu 

árum og er í rauninni tiltölulega verðmæt tegund miðað við aðra uppsjávarfiska (Fiskistofa, 

2010 og Hreiðar Þór Valtýsson, 2017).  

 Þrátt fyrir að makrílafli var fyrst skráður í íslenskri lögsögu árið 2005 hófst bein sókn 

ekki fyrr en árið 2007. Makrílveiðar þróuðust gríðarlega hratt og árið 2009 voru veiðar 

takmarkaðar. Í upphafi var litið á makrílinn sem hráefni sem eingöngu væri hægt að nýta í 

fiskimjölsiðnaðinn, vegna þess á hve óheppilegum tíma hann er í íslenskri lögsögu en á 

þessum tíma er fituinnihald hans hátt. Árið 2009 fóru Íslendingar aftur á móti að huga að því 

hvað væri hægt að gera til þess að auka verðmæti makrílsins og á þeim tíma árið 2010 voru 

íslensk skip farin að veiða um 80-90% af aflanum til manneldis. Það má því segja að tilkoma 

makrílsins hafi komið sér vel fyrir íslenskan sjávarútveg sem og fyrir þjóðarbúið allt á síðustu 

árum (Guðsteinn Bjarnason, 2019).  

 Með tilkomu makrílsins þurfti að takast á við fjölda áskorana á ýmiskonar sviðum. Til 

að mynda þurfti að þróa veiðarnar og yfirstíga þá erfiðleika sem komu upp hvað varðar 

vinnslu makríls. Einnig þurfti að finna markaði fyrir afurðina, koma upp stjórnkerfi fyrir 

makrílveiðar og fá veiðarnar viðurkenndar á alþjóðavettvangi (Kjartan Stefánsson, júní 

2018).  

Í eftirfarandi ritgerð verður leitast eftir að svara eftirtalinni rannsóknarspurningu; 

 

 Hvaða þróun hefur átt sér stað í virðiskeðju makríls á árunum 2008 til ársins 2018?  

 

Í upphafi verkefnisins verður fjallað almennt um makrílinn, útbreiðslu hans og lífshætti, 

einnig verður fjallað stuttlega um virðiskeðju og verðmæti í sjávarútvegi. Því næst verður 

gerð greining á virðiskeðju og verðmætum makríls. Að lokum verður farið yfir niðurstöður út 

frá rannsóknarspurningunni sem sett var fram hér að ofan.   
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2.  Aðferðarfræði  
Þegar gerð er rannsókn er stuðst við kerfisbundið ferli sem kallast ,,rannsóknarferlið“. Þetta 

tiltekna ferli hefur verið sett upp með ýmsum hætti í nokkrum skrefum í bókum og er 

tilgangur þessara skrefa hins vegar alltaf sá sami. Það getur verið mismunandi hversu mörg 

skref eru notuð hverju sinni og fer það eftir því hversu ítarlega er sagt frá rannsókninni. Í 

upphafi rannsóknar þarf að ákveða hvað skal leggja áherslu á. Því næst eru heimildir 

skoðaðar og lesið sig til um þá þekkingu sem er nú þegar til staðar. Þá er rannsóknarspurning 

sett fram og rannsókn gerð til þess að svara henni. Að því loknu hefst gagnasöfnun sem síðan 

eru greind og að lokum eru settar fram niðurstöður og dregnar ályktanir út frá þeim (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016).  

Til að byrja með fólst undirbúningur verkefnisins í því að lesa þau gögn sem fjalla 

almennt um uppsjávarveiðar og/eða makríl. Þessi fyrirliggjandi gögn er að finna í tímaritum á 

borð við Útvegsblaðið, Fiskifréttir og Viðskiptablaðið. Eins voru skýrslur skoðaðar, m.a. 

fullvinnsla á makríl, vinnsla, virðisaukning og eldi. Einnig voru vefsíður á borð við 

Fiskistofu, Hagstofu og Síldarvinnslunnar skoðaðar.  

 Einnig var tekið hálfopið viðtal (e. semi-structured), þar sem viðtalið fólst í 

samræðum þar sem umræðuefnið var um makrílveiðar, frá því að fiskur kemur um borð og 

þar til honum er landað. Tilgangur viðtalsins var að leitast eftir betri þekkingu hvað varðar 

þróun makrílveiða út frá ólíkum sjónarhornum. Viðmælandinn, Birkir Hreinsson, er annar 

skipstjóri tveggja á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11 og Margréti EA 710. Hann hefur reynslu og 

þekkingu af makrílveiðum frá því þær hófust fyrir um áratug. 
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3.  Fræðilegur  bakgrunnur  
Í upphafi kaflans er fjallað um makríl og þar á eftir koma þrír undirkaflar sem fjalla almennt 

um makríl, útbreiðslu hans og lífshætti. Í lok kaflans er virðiskeðjan kynnt til leiks og skiptist 

kaflinn í tvo undirkafla, annarsvegar verðmætasköpun sjávarafurða og hins vegar sjálfbærni í 

sjávarútvegi. 

3.1.   Makríll  
Makríll (Scomber scombrus) er 

uppsjávarfiskur af makrílaætt 

(scombridae) sem finna má meðal 

annars í Norður-Atlantshafi (Gunnar 

Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

Á síðustu árum hefur hann verið að 

fara norðar og vestar en hann hefur 

gert Evrópumegin í hafinu. Það að makríllinn fór að breiðast út hér við land í auknum mæli 

má rekja til hlýnun sjávar (Hafrannsóknastofnun, e.d.).  

Árið 2007 fór mikill makríll að veiðast sem meðafli á síldveiðum. Á þessum tíma var 

orðið mjög greinilegt að makríllinn væri farinn að leita á Íslandsmið eftir fæðu (Hreiðar Þór 

Valtýsson, 2017). 

3.1.1.   Almennt  

Lögun fiska getur verið margvísleg og ástæður þess geta verið fjölmargar. Makríllinn er 

sívalur, breiðastur fyrir aftan höfuð, gildastur fyrir miðju og mjókkar til beggja enda. Hann 

er mjög hraðsyndur vegna þess hve straumlínulaga hann er og litla mótstöðu hann hefur í 

vatninu (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). Það sem er ólíkt makríl og öðrum 

uppsjávartegundum er það að hann hefur engan sundmaga, í stað sundmagans er hann með 

æðaríkan rauðan vef sem liggur undir hryggnum. Algeng stærð makríls er um 35 – 46 cm, 

samt sem áður getur hann orðið allt að 60 cm (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013).  

 Makríllinn lifir í umhverfi þar sem allt snýst um það að reyna að lifa af, þurfa að ná 

sér í mat sem og forðast afrán, þá hjálpar litasamsetning hans til. Að ofan eru þeir bláleitir 

eða grænleitir, með 30 – 35 dökkar rákir, sem gerir hann illsjáanlegri fyrir þeim sem fyrir 

ofan hann eru. Að neðan og á hliðunum eru þeir hvítir eða silfurlitir sem villir fyrir þeim sem 

fyrir neðan hann eru. Ástæða þess hve heppileg litasamsetning þetta er, er vegna þess að 

þegar horft er ofan í hafið virðist það vera dökkt og þegar horft er upp frá botninum villir 

sólarljósið fyrir (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2013). 

Mynd  1:  Makríll.  Heimild:  HB  grandi  
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3.1.2.   Útbreiðsla  makríls  

Á síðustu árum hefur orðið gríðarleg breyting á útbreiðslu fiska sem og annarra sjávarlífvera 

og er það yfirleitt tengt við þær veðurfarsbreytingar sem eiga sér stað. Hins vegar er ekki 

hægt að alhæfa þessa tengingu, vegna þess að það er margt sem getur spilað inn í. Til að 

mynda getur reynst erfitt að meta nákvæmlega útbreiðslumörk fiska og breytingar þar á. Eins 

getur reynst erfitt að greina á milli langtímaáhrifa vegna veiða og umhverfisbreytinga þar sem 

sumar tegundir eru undir stöðugu veiðiálagi. Samkvæmt skýrslu um loftlagsbreytingar og 

áhrif þeirra á Íslandi sem skrifuð var af vísindanefnd um loftlagsbreytingar árið 2018 hafa 

rannsóknir sýnt fram á hlýnun sjávar og hækkandi seltu. Til að byrja með fór hitastig sjávar 

hækkandi fyrir sunnan og vestan við land. Síðar meir fór hitastig sjávar einnig hækkandi fyrir 

norðan land. Frá því árið 1996 hefur staðið yfir samfellt hlýindatímabil og í kjölfarið hefur 

hitastig sjávar hér við land hækkað um 1-2°C (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Með tilkomu 

hlýnun sjávar hafa nytjastofnar hér við land farið fjölgandi. Til að mynda makríllinn sem áður 

var aðeins flækingur hér við land. 

Útbreiðslusvæði makríls í Norðaustur-Atlantshafi nær 

allt frá Azor- og Grænhöfðaeyjum inn í Miðjarðar- og 

Svarthaf sem og Norður-Noregs, í sumum tilfellum jafnvel 

inn í Hvítahaf. Hér við land á árunum 2002 til ársins 2006 

jókst makríll sem meðafli með síld á nokkrum stöðum við 

landið. Árið 2007 urðu hins vegar ákveðin kaflaskil þegar 

makríllinn fór að veiðast nær samfellt frá Austfjarðarmiðum 

sem og vestur með allri suðurströndinni. Á árunum 2008 til 

ársins 2013 var útbreiðsla makrílsins nokkuð svipuð. 

Makríllinn fór að færa sig um set á árunum 2014 til ársins 

2016 og fór í kjölfarið enn vestar og inn í grænlenska lögsögu. 

Árið 2015 urðu aftur ákveðin kaflaskil þegar makríllinn fór að vera gríðarlega áberandi suður 

við Ísland (Halldór Björnsson o.fl., 2018). Á mynd 3 hér að neðan má sjá myndrænt hvernig 

útbreiðsla makríls hefur þróast á tíu ára tímabili, frá árinu 2006 til ársins 2016.  

 
 
 
 
 

Mynd  2:  Útbreiðsla  makríls  í  NA-‐
Atlantshafi.  Heimild:  stjornarradid.is 
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Vegna margra áhrifaþátta hefur reynst erfitt að svara því hvort makríllinn sé kominn til að 

vera hér á Íslandi. Til að mynda má gera ráð fyrir að sjávarhiti spili þar stórt hlutverk, stærð 

stofnsins skiptir miklu máli og nóg sé að fæðu fyrir makrílinn hér á Íslandsmiðum. Eins og 

var komið inn á hér að ofan skiptir miklu máli að fylgjast vel með stöðu mála vegna þess að 

það eru miklir hagsmunir í húfi fyrir Íslendinga (Halldór Björnsson o.fl., 2018).    

 
3.1.3.   Lífshættir  

Makríllinn er torfufiskur sem heldur sig nálægt yfirborði og algengastur í svölum sjó. Hann er 

hraðvaxta og eftir hrygningu að vori til er hann yfirleitt orðinn um 15 cm hausti seinna. Þegar 

makríllinn nær 30 cm lengd er hann um 2 til 3 ára og orðinn kynþroska. Um 35 - 40 cm lengd 

er tiltölulega algeng stærð fyrir fullorðinn makríl. Makríllinn er gráðugur og krefst 

Mynd  3:  Útbreiðsla  makríls  á  tíu  ára  tímabili,  frá  árinu  2006  til  ársins  2016.  Heimild:  Skýrsla  vísindanefndar  um  
loftlagsbreytingar  2018.  
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gríðarlegrar orku og er hans helsta fæða uppsjávarlífverur, krabbadýr og fiskeiði (Hörður 

Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2017).  

 Makríll er þekktur fyrir það að éta mikið. Til lengri tíma litið er talið að hann sé að 

öllum líkindum að éta aðra uppsjávarfiska sem og seiði annarra fisktegunda (Hörður 

Sævaldsson og Hreiðar Þór Valtýsson, 2017).  

3.2.   Virðiskeðja  sjávarafurða  á  Íslandi  
Á 9. áratug síðustu aldar setti Michael Porter fram kenningu sína um virðiskeðjuna. 

Virðiskeðjan snýst fyrst og fremst um hvernig hægt er að koma verðmætum vörum eða 

þjónustu á markað. Virðiskeðjan lýsir viðskiptaferlum fyrirtækja frá þróun þeirra yfir í 

framleiðslu og hvernig sala og markaðssetning fer fram. Í bók að nafni Competative 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance sem gefin var út af Michael Porter  

lýsti hann hugtakinu á þessa leið: 
Hugmyndin um virðiskeðjuna er byggð á því að sjá fyrirtæki sem ferla, hugmyndinni um að 

líta á framleiðslu (eða þjónustu) sem kerfi sem búið er til úr undirkerfum sem hvert felur í sér 

inntak, umbreytingarferla og úttak. Inntök, umbreytingarferlar og úttök fela í sér öflun og 

notkun aðfanga – peninga, vinnuafls, efna, búnaðar, bygginga, lands og stjórnunar. Hvernig 

athöfnum virðiskeðjunnar er háttað ákvarðar kostnað og hefur áhrif á afkomu (Bjarki 

Vigfússon, Gunnar Sandholt, Haukur Már Gestsson og Þór Sigfússon, 2013). 

Hér á landi hefur virðiskeðjan í sjávarútvegi verið sett fram með ýmsum hætti í fjölmiðlum, 

fræðiritum og rannsóknaskýrslum. Yfirleitt er talað um að aðalhlutverk virðiskeðjunnar sé að 

koma sjávarafurðinni á ,,disk neytenda“ með skilvirkum og hagkvæmum hætti. Oft á tíðum er 

hins vegar eingöngu gert ráð fyrir að framleidd séu matvæli úr sjávarafla (Bjarki Vigfússon 

o.fl., 2013).  

 Markmið virðiskeðju sjávarafurða er að hámarka þau verðmæti sem fást úr auðlindum 

hafsins á sem hagkvæmasta hátt sem hægt er. Þetta er í raun röð athafna sem snúast um að 

koma hráefni í þessu tilfelli fiski, frá veiðum til vöru á markað. Til að byrja með þarf að afla 

hráefnisins, því næst þarf að umbreyta hráefninu í verðmæta vöru og að lokum þarf að koma 

vörunni á markað. Ef mynd 4 hér að neðan er skoðuð eru þessi þrjú stig sett fram, frá því að 

hráefninu er aflað og þar til varan fer á markað (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

 
Mynd  4:  Röð  athafna  til  þess  að  koma  vöru  á  markað.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir,  2019  

Inntak Umbreytingarferlar Úttak
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Hér á landi væri ekki mikil 

atvinnustarfsemi ef eftirspurn eftir 

afurðum erlendis frá væri ekki til 

staðar. Þegar búið er að vinna aflann 

á einn eða annan hátt er stærstur hluti 

afurðanna selt á erlenda markaði. 

Þess vegna skiptir miklu máli að ná 

að hámarka útflutningsvirði þessara 

afurða á þann hátt að stuðla að 

mikilvægi góðra flutninga, dreifingar 

og markaðsstarfs, með því er hægt að 

auka þau verðmæti sem skapast í 

virðiskeðjunni (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013).  

 
3.2.1.   Verðmætasköpun  sjávarafurða  

Á síðustu árum hafa orðið mikil framför 

hvað varðar bætta nýtingu og aukin gæði 

aflans sem gerir hann margfalt 

verðmætari. Með bættri kælingu urðu 

ákveðin kaflaskil þar sem bætt kælitækni 

skilaði meiri nákvæmni úti á sjó sem í 

kjölfarið skilar betra hráefni að landi. 

Með bættri kælingu hefur makríllinn til að 

mynda verið nýttur núna sem fyrsta 

flokks hráefni í vörur til manneldis. Eins hefur rekjanleiki aflans aukist sem gerir útgerðunum 

kleift að rekja veiðisvæði fisksins og styðja enn frekar við þær kröfur sem markaðurinn krefst 

(Ásgeir Ingvarsson, 2018). 

3.2.2.   Sjálfbær  sjávarútvegur  

Það skiptir miklu máli að sjávarútvegur sé sjálfbær. Það sem felst í sjálfbærum sjávarútvegi 

er til að mynda samspil milli þriggja þátta, fiskveiða, fiskvinnslu og verðmæta. Til að byrja 

með þá verður sjávarútvegur að vera umhverfislega sjálfbær. Þar ber helst að nefna 

kvótasetning á hvern fiskistofn, með því er hægt að tryggja hagsmuni okkar Íslendinga til 

lengri tíma litið, sem að öllum líkindum skilar því að næstu kynslóðir geti áfram nýtt 

Mynd  5:  Frá  fiskveiðum  til  útflutningsverðmæta.  Mynd:  Bjarki  Vigfússon  o.fl.  
2013 

Mynd  6:  Virðispýramíði  sjávarafurða.  Mynd:  Bjarki  Vigfússon  o.fl.  2013  
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sjávarauðlindina okkar. Hér á landi höfum við sterkt teymi sérfræðinga sem hefur stuðlað að 

góðri uppbyggingu fiskistofna (Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 2017).  

 Því næst ber að nefna efnahagslega sjálfbærni. Til þess að hægt sé að ná efnahagslegri 

sjálfbærni þarf að vera gríðarlegur hvati til þess að gera sem mest verðmæti úr hverju veiddu 

kíló af fisk. Samþætting veiða og vinnslu hefur verið reyndin hér á landi þar sem virðiskeðjan 

er óslitin frá því að afurðin er veidd og þar til hún er seld (Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 

2017). 

Að lokum er það samfélagslega sjálfbær sjávarútvegur. Hér á landi er sjávarútvegur 

grunnatvinnuvegur víðs vegar um landið. Þrátt fyrir að störfum í sjávarútvegi hafi farið 

fækkandi á síðustu árum vegna gríðarlegra tækniframfara sem hafa átt sér stað bæði í veiðum 

og vinnslu, hefur það gert það að verkum að störfin eru orðin fjölbreyttari og oft á tíðum mun 

betri (Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 2017).  
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4.  Virðiskeðja  makríls  
Á síðastliðnum árum hefur sjávarútvegur hér á landi þróast úr því að vera tiltölulega einhæfur 

hráefnisframleiðandi í það að vera fjölbreyttur þekkingariðnaður. Með miklum 

tækninýjungum, fjárfestingum og nýsköpun hefur tekist vel til að bjarga verðmætum og í 

kjölfarið skapa enn frekari verðmæti (Bjarki Vigfússon, Haukur Már Gestsson, Þór 

Sigfússon, 2015).  

 Til að mynda hafa uppsjávarafurðir til þessa verið nýttar á tvennskonar hátt, annars 

vegar til framleiðslu á mat fyrir neytendur í fiskiðjuverum og hinsvegar er framleitt mjöl og 

lýsi í fiskimjölsverksmiðju. Þegar makríllinn er unninn til manneldis fellur vissulega þó 

nokkuð til í fiskimjölsiðnaðinn. Þegar makríll er unninn til manneldis þarf að huga vel að 

kælingu og meðferð aflans. Um leið og aflinn er kominn um borð þarf strax að hafa þessa 

þætti í huga. Sú afurð sem fæst úr fiskimjölsverksmiðju er til að mynda yfirleitt nýtt sem 

hráefni í dýrafóður meðal annars í laxeldi og svínarækt (Sigurjón Arason, 2018).   

 Frá því að veiðar á makríl hófust hefur mikil þróun átt sér stað, til að mynda hefur 

verið fjárfest í öflugri veiðarfærum, vinnslubúnaði sem og skipum. Í upphafi þurfti einnig að 

skapa veiðireynslu og þar að leiðandi fór mikill hluti aflans í bræðslu (Gunnþór Ingvason, 

e.d.). 

 Á mynd 7 hér að neðan má sjá hvernig virðiskeðja makríls byggist á þremur þáttum, 

veiðum, vinnslu og verðmætum. 

 

 

 

 

 

 

Mynd  7:  Virðiskeðja  makríls.  Mynd:  Guðný  Ólöf  Helgadóttir,  2019 
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4.1.   Veiðar  
Makríll er flökkufiskur sem hefur á undanförnum árum aukið 

útbreiðslu sína til muna. Hann er skilgreindur sem deilistofn 

vegna þess að hann veiðist bæði innan og utan 

efnahagslögsögu ríkja (Jóhann Guðmundsson o.fl., 2011). 

4.1.1.   Fyrirkomulag  makrílveiða  

Til að byrja með voru ekki gefin út gögn hvað varðar 

leyfilegan heildarafla á makrílveiðum, þar er að segja veiðar 

voru í raun frjálsar fram til ársins 2008. Þar að leiðandi var 

veitt eftir sóknarmarkskerfi og reynt var að koma sem 

mestum afla í land (Útvegsblaðið, nóvember 2013, bls. 28). 

Eftir því sem meira varð um makríl varð að bregðast við til 

þess að koma í veg fyrir ofveiði. Á því urðu breytingar árið 

2009 og kom út reglugerð um hvernig makrílveiðum yrði 

háttað á íslenskum skipum. Í þessum reglugerðum er öllum 

íslenskum fiskiskipum sem hafa tilskilin leyfi til þess að 

veiða í atvinnuskyni veitt leyfi til þess að veiða makríl. 

Heildarafli var gefinn út í fyrsta skiptið árið 2009 og var 

leyfilegur heildarafli á makrílveiðum 112.000 tonn 

(Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra skipa árið 2009 

nr. 283/2009).  

 Þrátt fyrir að leyfilegur heildarafli var 112.000 tonn 

árið 2009 var ekki settur kvóti á hvert skip. Þar að leiðandi 

var hvatinn gríðarlegur hjá útgerðunum til þess að veiða sem 

mest. Vegna þessa voru menn að keppast við tímann þar sem 

búið var að setja heildarafla. Á þessum tíma fór um 80% 

aflans beint í bræðslu sem skilar okkur töluvert minni 

verðmætum en við aðrar vinnsluaðferðir. Það má því segja að 

á þessum tíma hafi ákveðin ,,sóun“ átt sér stað (Konráð 

Guðjónsson, 2012).   

Brugðist var við þessari ,,sóun“ og reglugerð breytt 

ári seinna, 2010. Þá var kvóta úthlutað á skip sem kom í veg 

fyrir þessa keppni að ná í sem mestan afla (Útvegsblaðið, 

2017

Aflaheimild:  
168.464

Heildarafli:  
165.591  tonn

2016

Aflaheimild:  
147.824  tonn

Heildarafli:  
169.860  tonn

2015

Aflaheimild:  
172.964

Heildarafli:  
168.251  tonn

2014

Aflaheimild:  
147.721

Heildarafli:  
170.458  tonn

2013

Aflaheimild:  
123.182  tonn

Heildarafli:  
153.815  tonn

2012

Aflaheimild:  
145.227  tonn

Heildarafli:  
151.943  tonn

2011

Aflaheimild:  
154.825  tonn

Heildarafli:  
159.479  tonn

2010  Kvóta  úthlutað  á  skip

Aflaheimild:  
115.000  tonn

Heildarafli:  
122.031  tonn

2009  Reglugerð  um  makrílveiðar  kom  út

Aflaheimild:  
112.000  tonn

Heildarafli:  
116.101  tonn

2007-‐2008

Veiðar  frjálsar

Tafla  1:  Aflaheimildir  og  heildarafli 
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nóvember 2013). Skipunum var skipt upp í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn innihélt skip sem 

höfðu aflað sér reynslu og stundað makrílveiðar með annars vegar flotvörpu og hins vegar 

nót frá árinu 2007 til ársins 2009. 115.000 tonna kvóta var úthlutað eftir því hversu mikla 

aflareynslu hvert skip hafði náð á því tímabili. Annar flokkur innihélt skip sem höfðu stundað 

veiðar á línu og handfæri, 3.000 tonna kvóta var úthlutað á skip í þeim flokki. Að lokum voru 

skip sem flokkuð voru undir þriðja flokkinn, þar var 5.000 tonna kvóta úthlutað (Starfshópur 

sjávarútvegsráðherra, 2019). Í kjölfarið breyttist öll umræða um makrílveiðar og vinnslu. 

Samhliða þessu má telja að hugarfar hafi breyst með tilliti til nýtingu á aflanum og þar með 

var ákveðnu markmiði náð (Útvegsblaðið, nóvember 2013). Árið 2010 veiddust rúm 122.000 

tonn af makríl. Á þessum tíma jukust jafnframt verðmæti makrílsins verulega og aðeins um 

40% aflans fór í bræðslu (Jóhann Guðmundsson o.fl., 2011).   

 Áfram héldu makrílveiðar að þróast og árið 2011 var aflaheimild 154.825 tonn og 

lönduðu íslensk skip það ár 159.479 tonnum, þess má geta að frá árinu 2008 var aflinn því 

búinn að aukast úr 113.000 tonnum í rúm 159.000 tonn.  

Áfram varð jákvæð þróun í vinnslu á makríl og var aðeins 13% aflans sem fór í 

bræðslu, sem er jákvætt miðað við það magn sem fór í bræðslu aðeins tveimur árum áður. 

Áhersla var lögð á að vinna makrílinn til manneldis (Ísfélag Vestmannaeyja hf. gegn Íslenska 

ríkinu, 2017).  

 Árið 2012 var aflaheimild makríls kominn í 145.227 tonn og sama ár var heildarafli 

makríls 151.943. Einnig voru sett lög þar sem nokkrum skipum var skylt að ráðstafa 70% af 

makrílafla mánaðarlega til vinnslu. Til þess að fylgja þessum lögum eftir var það á ábyrgð 

Fiskistofu (Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2012 nr. 329/2012). 

Árið 2013 minnkaði aflaheimild makríls niður í 123.182 tonn og fór heildarafli umfram 

tilsetta aflaheimild í 153.815 (Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2013 

nr. 327/2013). Ári seinna eða árið 2014 jókst aflaheimild aftur og fór í 147.721 tonn. Áfram 

héldu Íslendingar að veiða umfram aflaheimild og var heildarafli það ár 170.458 tonn 

(Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2014 nr. 376/2014). Áfram jukust 

aflaheimildir makrílveiða og árið 2015 var aflaheimildin orðin 172.964 tonn. Hins vegar var 

þetta í fyrsta skipti frá því að makrílveiðar hófust sem heildarafli var undir aflaheimildinni 

(Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 2015 nr. 532/2015). Árið 2016 

minnkaði aflaheimild makrílveiða niður í 147.824 tonn og Íslendingar fóru í sama far og áður 

og veiddu umfram aflaheimild (Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 

2016 nr. 248/2016). Árið 2017 jókst aflaheimildin í 168.464, líkt og árið 2015 var heildarafli 
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undir þeim heimildum það árið (Reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa árið 

2017 nr. 295/2017).  

 Þann 28. september 2018 var gefin út skýrsla um ástand makríls hér við land. 

Samkvæmt þeirri skýrslu stækkaði stofnmat hrygningarstofnsins á árunum 2005 til ársins 

2011. Frá árinu 2011 hefur stofninn hins vegar farið minnkandi og í fyrsta skiptið frá árinu 

2007 var stofninn metinn undir aðgerðarmörkum (MSY Btrigger) árið 2018. Eins hefur 

fiskveiðidauði farið hækkandi frá árinu 2012 sem er hærra en sá fiskveiðistuðull sem gefur 

hámarksafrakstur (FMSY). Frá árinu 2000 til ársins 2014 var nýliðun almennt góð en því miður 

hafa árgangar ársins 2015 og 2016 ekki jafn góð og eru þeir metnir undir meðaltali 

(Hafrannsóknastofnun, 2018). 

(https://www.hafogvatn.is/static/extras/images/Makrill1097054.pdf).  

 

Á mynd 8 hér að ofan má sjá hversu mikill afli var veiddur í þúsundum tonna á árunum 1980 

til ársins 2016. Rauðu súlurnar tákna afla annarra og bláu súlurnar afla Íslendinga. Á seinni 

myndinni má sjá nýliðun makríls á árunum 1980 til 2016. 

 Það hefur hins vegar verið til trafala að meta stofnstærð makrílsins vegna þess að 

hann hefur ekki sundmaga líkt og aðrir uppsjávarfiskar. Bergmálsaðferðin hefur þar að 

leiðandi ekki reynst vel vegna þess hve veikt endurvarp makrílsins er. Sú aðferð sem notuð er 

í dag til þess að meta stofnstærð makrílsins er mæling með flotvörpu (swept area estimate) en 

sú aðferð er einnig notuð til þess að meta stofnstærð botnfiska, nema þá er notast við 

botnvörpu. Þær niðurstöður sem fást með þessari aðferð eru fjarri þeim niðurstöðum sem fást 

með hefðbundnum rannsóknaraðferðum. Ástæða þess að þessi aðferð gefur töluvert hærra 

stofnmat og mætti í rauninni líta á þess aðferð sem vísitölur (Kristján Freyr Helgason o.fl., 

2015).  

 

Mynd  8:  Hér  má  sjá  makrílafla  á  fyrri  myndinni  í  þúsundum  tonna  á  árunum  1980  til  ársins  2016.  Seinni  myndin  sýnir  nýliðun  í  
milljörðum  frá  árinu  1980  til  ársins  2016.Mynd:  Hagstofa  Íslands 
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4.1.2.   Heildarveiði  

Á mynd 9 hér að neðan má sjá hvernig uppsjávarafli skiptist eftir tegundum frá árinu 2008 til 

ársins 2018. Á vinstri ás má sjá hversu mikið magn í tonnum hefur verið að veiðast á síðustu 

tíu árum og á hægri ás má sjá hversu mikil % af heildarafla er makríll. 

 Til að mynda á árinu 2008 var heildarafli uppsjávarafurða 796.039 tonn, 112.349 var 

makrílafli eða um 14%. Á árunum 2009 til ársins 2010 fór heildarafli uppsjávarafurða 

minnkandi en makrílafli jókst og var 18-20% af heildarafla uppsjávarafurða á þeim tíma. Á 

árunum 2011 til ársins 2013 hélt heildarafli uppsjávarafurða áfram að aukast og makrílveiðar 

voru um 18-22% af heildarafla uppsjávarafurða. Árið 2014 minnkaði heildarafli 

uppsjávarafurða, makrílveiðar voru um 171.230 tonn eða 27% aflans. Árið 2015 var 

heildarafli uppsjávarafurða 845.415 tonn og þar af voru makrílveiðar 20%. Árið 2016 voru 

makrílveiðar 30% af heildarafla uppsjávarafurða sem var um 576.166 tonn. Makríllinn hefur 

farið minnkandi frá árinu 2016 og var 23% af heildarafla uppsjávarafurða árið 2017 og aðeins 

18% árið 2018.  

 

 
Mynd  9:  Uppsjávarafli  eftir  tegundum,  frá  árinu  2008  til  ársins  2018.  Heimild:  Hagstofa  Íslands.  
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4.1.3.   Veiðitímabil  

Vegna þess hversu árstíðarbundin makríllinn er, þá er hann einungis veiddur hér við land á 

sumrin. Náttúrulegur breytileiki hans er einnig háð árstíðum hans, uppruna fiskins, aldri og 

umhverfisþáttum. Mælingar sem gerðar hafa verið á efnainnihaldi makrílafurða hafa sýnt að 

fituhlutfall og ástand holds sé breytilegt, sem hafa áhrif á hráefnisgæði hans. Helstu áhrifin 

eru hvað varðar los í makrílnum, áferð hans, útlit, bragð ásamt minnkandi afurðanýtingu 

(Kristján Freyr Helgason o.fl., 2015).  

Það hefur sýnt sig að fituinnihald makrílsins sé frekar hátt þegar Íslendingar eru að 

veiða hann, en hann þyngist mjög hratt og mikið á meðan hann er í Íslenskri lögsögu og er 

fituinnihald hans um 25-30%, vegna þess að makríllinn er að safna fitu fyrir vetursetuna. 

Þegar makríllinn er ekki lengur í Íslenskri lögsögu, sem er yfir vetrartímann, þá er 

fituinnihald makrílsins töluvert lægra eða um 10% (Kristján Freyr Helgason o.fl., 2015). 

Fituinnihald makríls eykst um 25-30% á meðan hann er í íslenskri lögsögu, þar að leiðandi 

fitnar makríllinn hratt og mikið sem gerir það að verkum að hann verður illvinnanlegri og 

fiskholdið verður laust í sér (Magnea G. Karlsdóttir, 2015).  

Á mynd 10 hér að neðan má sjá niðurstöður úr gagnagrunni Matís sem og 

sjávarútvegsfyrirtækja. Svarta þykka línan er meðaltal allra mælinga sem fengust úr 

gagnagrunninum. Ástæða þess að mikill munur er á milli mælinga getur verið vegna þess að 

það hefur verið minna um æti, ólík veiðisvæði, mismunandi stærð og aldur makrílsins ásamt 

fleirum þáttum (Kristján Freyr Helgason o.fl., 2015).   

 
Mynd  10:  Fituinnihald,  niðurstöður  úr  gagnagrunni  Matís  og  sjávarútvegsfyrirtækja.  Mynd:  Vinnuhópur  um  makrílveiðar,  
2015 
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Á mynd 11 hér fyrir neðan má sjá á hvaða tímabili Íslendingar hafa verið að veiða makrílinn 

síðastliðin tíu ár. Út frá þessari mynd má sjá að Íslendingar hafa seinkað veiðum, þ.e.a.s. 

byrjað var að veiða makrílinn of snemma til að byrja með og oft var byrjað að veiða hann í 

byrjun júní. Síðar fóru Íslendingar að átta sig á að makríllinn varð betri eftir því sem leið á 

sumarið og í kjölfarið var makrílveiðum seinkað (Birkir Hreinsson, munnleg heimild, 15. 

mars 2019). 

Út frá mynd 11 hér að neðan má einnig sjá að helstu veiðitímabilin hér við land í dag 

eru í lok júní og fram í október, en þá heldur makríllinn sig hér við land. Þess ber að geta að 

makríllinn er þá í verðmætu formi með tilliti til fitu- og átuinnihalds. Þess ber að geta að það 

eru margir þættir sem geta spilað inn í hvenær makríllinn er veiddur og má þar helst nefna 

vinnslugeta skipa ásamt vinnslugetu í landi, geymslupláss, löndunarbið, hversu mikið verð 

fæst fyrir afurðina á mörkuðum og svo lengi mætti telja (Orri Gústafsson, 2013).  

 

 
 
Mynd  11:  Makrílafli  við  Ísland  eftir  veiðitíma.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir,  2019.  Heimild:  Hagstofa  Íslands  
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4.1.4.   Veiðarfæri  og  skip  

Veiðarfæri geta verið margskonar og eru 

hönnuð með tilliti til þeirrar fisktegundar 

sem á að veiða, hvaða dýpi og við 

hverskonar aðstæður er viðkomandi 

veiðarfæri notað sem og reglugerða.  

Á makrílveiðum er algengasta veiðarfærið 

flotvarpa (Anna Lea Gestsdóttir o.fl., 2016). 

Flotvarpan er stórt og öflugt veiðarfæri og er 

oft á tíðum búið með tækjum í þeim tilgangi 

að hægt er að sjá staðsetningu veiðarfæris 

hverju sinni í sjónum, trollopnun, hversu mikill fiskur er á leið inn í flotvörpuna og hversu 

mikill afli er kominn aftur í flotvörpuna. Hún er tengd spilum skipsins með svokölluðum 

togvírum sem síðan tengjast toghlerum. Toghlerarnir tengjast vængjum flotvörpunnar með 

löngum gröndurum og með því helst veiðarfærið opið og fiskurinn endar aftur í flotvörpunni 

smásaman (Australian Fisheries Management Authority, e.d.). 

Þó hefur eitthvað veiðst í nót sem og handfæri. Þrátt fyrir að lítið hefur veiðst af 

makríl á handfæri hefur þá hlutfallsleg þróun handfæraveiða farið vaxandi eða úr 8 tonnum í 

4.700 tonn (Anna Lea Gestsdóttir o.fl., 2016).  

 

 

Mynd  12:  Skipting  milli  veiðarfæra  árið  2014.  Heimild:  
Hagstofa  Íslands  og  Matís 

Mynd  13:  Makrílafli  eftir  veiðarfærum  frá  árinu  2008  til  ársins  2018.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir,  2019.  Heimild:  
Hagstofa  Íslands  
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Hér á eftir verður áhersla lögð á flotvörpuna þar sem skilvirkni hennar á síðustu árum hefur 

reynst vel frá því að makrílveiðar hófust hér við land, sjá mynd 13 hér að framan 

 Árið 2014 voru tvö veiðarfæri hlutfallslega stærst þegar kemur að skiptingu 

veiðarfæra hér við land, annars vegar flotvarpa og hins vegar botnvarpa, sjá mynd 12 hér að 

framan. Um 48% heildarafla var veitt með flotvörpu og 23% með botnvörpu. Ef miðað er við 

aflaverðmæti er flotvarpan með aðeins um 17% af heildarafla þrátt fyrir að veiða mest í 

tonnum talið (Kjartan Stefánsson, maí 2018).  

Frá því að makrílveiðar hófust hefur notkun flotvörpu reynst vel. Flotvarpa er að 

mörgu leiti frábrugðin botnvörpu. Ólíkt botnvörpu snertir flotvarpan sjaldan botn og eru þær 

yfirleitt gerðar úr sterkum léttum efnum, til dæmis nælon, í þeim tilgangi að létta hana í 

drætti (Páll Gunnar Pálsson, 2015). Þær hafa lítil og jafnvel engin áhrif lífríkið á botninum. 

Þeir fiskar sem sleppa þegar veitt er með flotvörpu er háð möskvastærð sem flotvarpan hefur.  

Til að byrja með fór makríll að veiðast sem meðafli á síldveiðum. Reynslan jókst og 

bein sókn í makríl jókst þegar betur gekk að greina á milli lóðninga um hvort síld eða makríl 

var að ræða. Ef síld og makríll veiðast í sama holi kemur það yfirleitt niður á gæði síldarinnar 

(Birkir Hreinsson, munnleg heimild, 15. mars 2019). Eins getur það komið niður á gæði 

makríls ef mikið magn af makríl veiðist í sama holi. Hætta er á að maginn springi og hnjaskið 

sem makríllinn getur orðið fyrir getur einnig aukið líkur á ensímatísku niðurbroti 

fiskvöðvans. Ef þetta niðurbrot á sér stað getur það leitt til þess að aflinn verður illvinnanlegri 

en ella og minnkar þar að leiðandi möguleikana á að vinna hann áfram til manneldis (Ásbjörn 

Jónsson og Ragnheiður Sveinþórsdóttir, 2011). 

Í upphafi veiðiferðarinnar er fyrst um sinn hugað að því hvar skipin séu, hvar sé veiði 

og í framhaldi af því er tekin ákvörðun um hvert eigi að fara. Þegar komið er út fyrir 

landhelgi er svo kallað asdik tæki sett niður og í kjölfarið er byrjað að lýta eftir makríl. Asdik 

tækið virkar þannig að það byggist á bergmálsmælingum sem nema endurvarp frá fiskitorfum 

(Birkir Hreinsson, munnleg heimild, 15. mars 2019). 

Því næst er trollið látið fara. Þá er dregið og vonast eftir að fá einhvern afla og reynt 

er eftir fremsta megni að fá ekki of stórt hol, á meðan fylgist skipstjórinn með hversu mikill 

afli kemur í trollið. Togtími er mjög misjafn, allt frá nokkrum mínútum upp í nokkrar 

klukkustundir, algengur togtími er um 4 til 5 klukkustundir og er það algjör undantekning ef 

togtími fer upp fyrir 6 klukkustundir. Það skiptir gríðarlega miklu máli að togtíma sé stillt í 

hóf og hafa æskilegt magn í holi. Þegar talið er að sé komið hæfilegur afli í trollið er það híft 

inn. Fisknum er dælt með fiskidælu í kælitanka sem innihalda kaldan sjó (Birkir Hreinsson, 

munnleg heimild, 15. mars 2019). Góð skip skipta máli og mikil áhersla er lögð á að kæla 
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aflann strax niður í -1 til 1,8°C, eins er mikilvægt að kælingin taki ekki lengri tíma en eina 

klukkustund. Þar sem makríllinn er viðkvæmt hráefni er mikilvægt að farið sé eftir þessu og 

draga þannig úr losmyndun og átuskemmd (Kristján Freyr Helgason o.fl., 2015).  

Á uppsjávarveiðum er mikið notast 

við sjókælingu eða svokallað RSW 

(Refrigerated Sea Water) kerfi sem 

inniheldur vélkældan sjó. RSW kerfi 

samanstendur af kælikerfi og 

hringrásakerfi. Kerfið virkar þannig að 

sjór er tekinn á tankana eða ferskvatn í 

landi. Það sem einkennir þetta kerfi er að 

sjónum er veitt hringrás í gegnum kæli 

kælikerfisins og er sjórinn kældur niður í -

1 til -1,8°C og ef um vatn er að ræða er 

það kælt niður í 1,5 til 2°C. Því næst er 

aflanum dælt ofan í tankana og þegar þeir 

fyllast hefst hringrásin, frá botni er 

sjónum dælt í gegnum lestina og fer út efst 

í tankinum. Sjórinn fer síðan í gegnum 

síur og inná kælikerfið, en þar er hann 

kældur aftur þar til hann fer aftur í 

tankinn. Til þess að koma í veg fyrir 

skemmdir á afla er dæling hringrásardælna minnkuð töluvert eða niður í 1/3 hluta af fullum 

afköstum. Einnig er mikilvægt að fiskurinn verði ekki fyrir hnjaski á meðan hann er ennþá 

um borð og hægt er að koma í veg fyrir það með réttu hlutfalli vatns og fisks (Valdimar Ingi 

Gunnarsson , e.d.).  

Á mynd 14 hér að ofan má sjá dæmigert flæðirit um vinnslu makríls um borð í 

fiskiskipum og mismunandi vinnsluaðferðum. Þess ber að geta að vinnsluaðferðir geta verið 

mismunandi milli skipa.  
 
 
 
 
 
 
 

Mynd  14:  Vinnsluferill  makríls  frá  því  að  hann  kemur  um  borð  og  
þar  til  honum  er  pakkað.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir,  2019.  
Heimild:  Orri  Gústafsson 
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4.2.   Vinnsla  
Þar sem makríllinn er misjafn eftir árstíma eru vinnsluaðferðir mismunandi. Makríllinn hefur 

reynst sérstaklega erfiður þegar hann er í íslenskri lögsögu með tilliti til vinnslu. Hann er 

frystur heill, frystur hausaður og slógdreginn, nýjasta vinnsluaðferðin á makríl er flökun. Eins 

hefur makríll verið nýttur í bræðslu það sem ekki á að vinna til manneldis. Á mynd 15 hér að 

neðan má sjá makrílafla eftir tegund vinnslu frá árinu 2007 til ársins 2017.  

 Í þessum kafla verður fjallað um helstu vinnsluaðferðir makríls og þá þróun sem hefur 

átt sér stað frá því að nánast allur makrílafli fór í bræðslu ólíkt því sem er í dag. 

 
 

 
4.2.1.   Þróun    

Til að byrja með reyndist það Íslendingum erfitt að vinna makrílinn og þær tilraunir sem voru 

gerðar voru afar veikburða. Engin reynsla og þekking var til staðar um hvers konar hráefni 

var að ræða (Útvegsblaðið, september 2013). Ólíkt frystiaðferðum til dæmis síldar þarf 

makríllinn lægra hitastig og lengri frystitíma. Ástæða þess er vegna þess hve sívalur 

makríllinn er og í kjölfarið myndast loftrými á milli fiska þegar notast er við plötufrysti. Til 

þess að hámarka hráefnisgæðin skiptir kæling aflans miklu máli, þess vegna þarf að kæla 

Mynd  15:  Makrílafli  eftir  tegund  vinnslu,  frá  árinu  2007  til  ársins  2017.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir,  2019.  Heimild:  
Hagstofa  Íslands  
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aflann um leið og hann kemur um borð. Vegna þess hve viðkvæmt hráefni makríllinn er 

skiptir miklu máli að miða aflamagn við kæligetu skips og ná að kæla makrílinn niður fyrir -

1,5°C á einni klukkustund. Ef aflinn er kældur svo snöggt er búið að auðvelda 

vinnslueiginleika hans og draga úr átuskemmdum. Mikilvægt er að ná að draga úr 

átuskemmdum með kælingunni, en hægt er að koma að einhverju leiti í veg fyrir virkni 

átuensíma sem síðar gætu haft veruleg áhrif á gæði fisksins (Jónína Sigríður Þorláksdóttir, 

2013).  

Til að byrja með var áhersla lögð á stærri fiskinn vegna þess að ekki var hægt að 

frysta hann í hefðbundnum frystitækjum. Ólíkt því sem er í dag var makríllinn til að byrja 

með flokkaður með höndum enda framleiðslan sáralítil. Það voru margir sem höfðu enga trú 

á því að hægt væri að vinna makrílinn til manneldis í ljósi þess að mikil áta er í fisknum á 

þeim árstíma sem hann er veiddur hér við land og fitan var ekki almennilega sest í holdið á 

þessum árstíma (Útvegsblaðið, september 2013).  

 Árið 2009 voru gerðar frekari tilraunir til þess að vinna makrílinn til manneldis hjá 

Síldarvinnslunni, samt sem áður var Síldarvinnslan ennþá frekar vanbúin til þess vinna 

makrílinn. Hins vegar fóru menn fyrir alvöru að huga að því hvernig væri hægt að vinna 

makrílinn til manneldis (Útvegsblaðið, september 2013).  

 Árið 2010 urðu algjör kaflaskil hvað makrílveiðar og vinnslu, aflamarkskerfið var 

tekið upp og áhersla lögð á þau skip sem eru á makrílveiðum myndu fá sem mest fyrir aflann 

þegar komið var með aflann í land. Þegar hér er komið við sögu jókst hvatinn til þess að 

leggja enn frekari áherslu á veiðar til manneldis og í kjölfarið jukust verðmæti makrílsins 

gríðarlega. Þá fyrst fóru fyrirtæki að huga að frekari fjárfestingum er tengjast annars vegar 

makrílveiðum og hins vegar makrílvinnslu. Til að mynda á árunum 2010 til ársins 2013 

fjárfesti Síldarvinnslan í vinnslubúnaði fyrir um 700 til 800 milljónir króna og einnig fjárfestu 

þeir í veiðiskipum fyrir um 4,5 milljarða (Útvegsblaðið, september 2013).   

 Næsta skref var að markaðssetja makrílinn, koma honum í verð, fá sem mest fyrir 

vöruna og finna markaði. Til að byrja með fóru menn að skoða markaði á borð við Asíu, 

Austur-Evrópu og Afríku. Það gat reynst erfitt að ætla að markaðssetja vöru sem ekki var 

þekkt hér á landi og vara sem er veidd á allt öðrum árstíma en það sem áður þekktist. Þrátt 

fyrir þetta tókst vel til og náðist mjög góður árangur í markaðssetningu (Útvegsblaðið, 

september 2013).  

Vinnsla á makríl eru árstíðarbundnar vegna eiginleika hans, þ.e.a.s. eiginleikar hans 

segja til um hverskonar vinnsla henti best hverju sinni. Til að mynda er fita makrílsins um 20 
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– 30 % frá því að hann byrjar að veiðast á sumrin og snemma hausts, þurrefnið er oftast nær 

17-18% og nokkuð er um los í fiskholdinu (Fiskbókin, e.d.).   

4.2.2.   Bræðsla  

Það sem fer í bræðslu er það sem ekki nýtist til manneldis. Frá því að aflinn kemur í bræðslu 

er allt vinnsluferlið lokað og aðeins er ein undantekning gerð á þessari lokun, til þess að taka 

sýni í þeim tilgangi að framleiðsluferlið sé eins og það eigi að vera (Matís, e.d.). 

 Í upphafi ferilsins skipta gæði hráefnisins máli, vegna þess að það mun ráða gæðum 

lokaafurðarinnar. Í lok ferilsins er notast við TVN gildi (Total volatile nitrogen) til þess að 

meta gæði afurðarinnar og reynt er eftir fremsta megni að hafa gildin undir 50mgN/100g 

(Matís, e.d.).   

Á mynd 16 hér að ofan má sjá dæmi um vinnslurás í fiskimjölsverksmiðju. Til að byrja með 

er hráefninu dælt úr skipi eða hráefnisgeymslu. Þar tekur við forhitari, ef hann er til staðar og 

tilgangur hans er að forhita hráefnið upp í 40 til 50°C.  

 

 

 

Mynd  16:  Dæmi  um  vinnslurás  í  fiskimjölsverksmiðju.  Heimild:  Matís 

 
Mynd 17: Virðiskeðja makríls. Mynd: Jóna Brynja Birkisdóttir 
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4.2.3.   Frysting  

Makríll er frystur heill, hausaður og 

slógdreginn, hluti af honum er flakaður og 

flökin eru fryst með roði. Einnig er hann 

nýttur í bræðslu líkt og komið var inná í kafla 

4.2.2. hér að ofan. Mikilvægt er að makríllinn 

sé frystur við hærra frostmark en -25°C, til 

þess að koma í veg fyrir að blokkirnar verði of 

lausar í sér til þess að ná að loða saman og 

detta í sundur.  Þegar makríllinn er frystur í 

blokkir eru um 16-17 kg í hverri blokk, 

blokkirnar fara í kjölfarið í frystitæki og til 

þess að tryggja að nægilegt frost náist þurfa 

blokkirnar að vera þar í rúmar 3 

klukkustundir. Hægt er að stytta þessar 3 

klukkustundir niður í 2,5 klukkustundir með 

því að sprauta forkældum sjó yfir tækin, sjá 

mynd 18 hér til hliðar, áður en makríllinn er 

frystur en með þessu er verið að minnka líkur 

á lofttómu rými í blokkunum sem getur tafið 

frystitímann umtalsvert (Ragnheiður 

Sveinþórsdóttir, 2011).    

 Makríllinn er yfirleitt frystur í lóðréttum 

plötufrysti, ólíkt láréttu plötufrystunum sem voru lengi 

vel einu frystitækin í sjávariðnaðinum hér á landi. Það 

sem er einkennandi fyrir lóðréttan plötufrysti er það að 

hann er opinn að ofan og er fyrst og fremst eingöngu 

nýttur í heilfrystingu á fisk, líkt og er gert við makríl, 

afskurð og fóður (Páll Gunnar Pálsson, Sigurjón Arason 

og Margeir Gissurarson, 2016).  

 Eins er notast við blástursfrysta, aðallega í 

landvinnslu og henta þeir vel þegar fiskur og fiskstykki 

eru umbúðarlaus eða þá að umbúðirnar hafa óreglulega Mynd  20:  Lóðréttur  plötufrystir  og  láréttur  
plötufrystir.  Mynd:  Frost 

Mynd  19:  Hausaður  og  slægður  makríll  í  lóðréttum  
plötufrysti.  Mynd:  Ragnheiður  Sveinþórsdóttir  

Mynd  18:  Hér  er  búið  að  sprauta  forkældum  sjó  yfir  
makrílinn.  Mynd:  Ragnheiður  Sveinþórsdóttir  
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lögun og liggja þétt að vörunni (Páll Gunnar Pálsson, Sigurjón Arason og Margeir 

Gissurarson, 2016). 

Ekki er mikill munur á stöðugleika og gæði makríls sem frystur er við -25°C, hvort sem 

notast er við láréttan eða lóðréttan plötufrysti, sjá mynd 21 hér að neðan.  

 

 

Þess ber að geta að aðeins 60 – 

76% af vatnsinnihaldi makríls er 

frosið við hitastigið -25 til -18°C.  

Aftur á móti er 90-92% af 

vatnsinnihaldi þorsks frosið við 

þetta hitastig. Ástæða þess að 

mun meira af vatnsinnihaldi 

þorsks er frosið við þetta hitastig 

er sú að hann er ekki jafn feitur 

og makríllinn (Magnea G. 

Karlsdóttir o.fl., 2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd  21:  Munur  á  gæði  og  stöðugleika  makríls  á  1,  6,  9  og  12  mánuðum.  Heimild:  Matís,  gæði  og  stöðugleiki  frystra  
makrílafurða. 

Mynd  22:  Orkugraf.  Makríll  vs.  þorskur.  Heimild:  Matís 
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4.2.4.   Flökun  

Eins og sjá má á mynd 15 hér að framan er flökun á makríl farin að aukast. Á síðustu árum 

hefur staðið yfir rannsókn að því leiti hvort hægt sé að flaka makrílinn hér á landi til 

manneldis og auka þar að leiðandi verðmæti hans. Með því að vélflaka makríl í vinnslum hér 

á landi aukast verðmæti hans og bjóða uppá frekari afurðarnýtingu í formi hráefnis sem fellur 

til, haus, beingarður, innyfli og mögulega roð sem getur nýst áfram til framleiðslu á mjöli og 

lýsi (Hildur Inga Sveinsdóttir, 2018).  
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4.3.   Verðmæti  
Makrílveiðar hafa á síðastliðnum árum haft mikil áhrif á íslenskt þjóðarbú. Líkt og komið var 

inná hér að ofan í kafla 4.1.2. að með aukinni reynslu og þeirri þróun sem hefur átt sér stað 

hafa verðmæti makríls aukið til muna. Á mynd 23 hér að neðan má sjá hvernig 

uppsjávarveiðar hér við landi hafa þróast á tíu ára tímabili, frá árinu 2007 til ársins 2017. Á y-

ásnum vinstra megin má sjá hversu mikill afli veiddist í þúsundum tonna og á y-ásnum hægra 

megin má sjá heildaraflaverðmæti uppsjávartegundanna. Árið 2007 var makríll aðeins um 3% 

af heildaraflaverðmæti uppsjávarafurða. Aðeins ári seinna, árið 2008, var makríllinn hins 

vegar orðinn um 17% af heildaraflaverðmætinu. Árið 2014 var makríllinn 46% af 

heildaraflaverðmæti uppsjávarafurða og samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar var 

makríllinn 36% af heildaraflaverðmæti uppsjávarafurða árið 2017.  

 
Mynd  23:  Afli  eftir  uppsjávartegundum  og  heildarverðmæti  uppsjávartegundanna  á  árunum  2007-‐2017.  Mynd:  Jóna  Brynja  
Birkisdóttir.  Heimild:  Hagstofa  Íslands. 
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uppsjávarafurða. Aðeins ári seinna, árið 2008, var makríllinn hins vegar orðinn um 17% af 

heildaraflaverðmætinu. Árið 2014 var makríllinn 46% af heildaraflaverðmæti 

uppsjávarafurða og samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar var makríllinn 36% af 

heildaraflaverðmæti uppsjávarafurða árið 2017.  

 
Mynd  24:  Afli  og  aflaverðmæti  makríls  á  árunum  2007  til  ársins  2017.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir.  Heimild:  Hagstofa  
Íslands.  

Almennt hefur aflaverðmæti uppsjávarafurða verið að dragast saman á síðustu árum og má 

gera ráð fyrir að það sé vegna lækkunar á markaðsverði uppsjávartegunda, en markaðsverðið 

var til að mynda um 4% lægra að meðaltali árið 2015 miðað við árið á undan (Birna Helga 

Jóhannesdóttir, Elvar Orri Hreinsson og Ingólfur Bender, 2016).  
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Makrílveiðar hafa á síðastliðnum tíu árum haft 

mikil áhrif á íslenskt þjóðarbú. Líkt og komið 

var inná hér að ofan í kafla 4.1.2. að með 

aukinni reynslu og þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað hafa verðmæti makríls aukist til muna. 

Árið 2011 voru útflutningsverðmæti makríls til 

að mynda 24 milljarðar, sjá mynd 25 og jókst 

því um 158% frá árinu 2010 til ársins 2011. 

Árið 2012 dróst útflutningsverðmæti makríls 

saman um rúm 19% og nam 20 milljörðum 

króna. Ári seinna eða árið 2013 nam 

útflutningsverðmæti makríls rúmar 21 

milljarða. Í töflu 2 má sjá helstu útflutningsstaði 

makrílafurða á árunum 2012 til ársins 2016. 

Árið 2013 fór um 42% makrílaflans til 

Rússlands, 18% til Hollands, 13% til Litháen 

og 3% til Kína. Árið 2014 nam útflutningsverðmæti makrílafurða um 24 milljarða og áfram 

fór mest til Rússlands, um 120.000 tonn eða 38% makrílaflans, sjá mynd 26 hér að neðan. 

Árið 2015 dróst útflutningur á makrílafurðum saman um 64% og má rekja það til 

2012   Rússland   37%  
     Holland   25%  
     Nígería   16%  
     Litháen   9%  

2013   Rússland   42%  
     Holland   18%  
     Litháen   13%  
     Kína   3%  

2014   Rússland   38%  
     Holland   21%  
     Nígería   9%  
     Litháen   5%  

2015   Holland   22%  
     Rússland   21%  
     Kína   9%  
     Bretland   2%  

2016   Bretland   17%  
     Frakkland   12%  
     Spánn   10%  
     Bandaríkin   8%  

Tafla  2:  Helstu  útflutningsstaðir  á  árunum  2012  til  2016  

Mynd  25:  Útfluningsverðmæti  makríls  2007-‐2017.  Mynd:  Jóna  Brynja  Birkisdóttir.  Heimild:  Hagstofa  Íslands 
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viðskiptabanns Rússlands við 

Ísland. Talið er að makríllinn hafi 

verið seldur til manneldis í 

Rússlandi og þar að leiðandi 

fékkst hærra verð fyrir hann á 

þeim markaði ef miðað er við 

aðra markaði. Líkt og sjá má á 

mynd 26 jókst útflutningur á 

makríl milli ára til Rússlands 

fram til ársins 2014. Miðað við þessar 

tölur má gera ráð fyrir því að þær séu örlítið hærri vegna þess að stór hluti makrílsins fer fyrst 

til Hollands, Litháen eða annarra hafna áður en þau fara alla leið til Rússlands. Árið 2016 

lækkaði útflutningsverðmæti makríls enn frekar og var um 9 milljarðar það ár. Vegna 

viðskiptabannsins breyttust markaðir makrílafurða og árið 2016 var mest flutt út til Bretlands, 

Frakklands, Spánar og Bandaríkjanna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd  26:  Útflutningur  makrílafurða  til  Rússlands.  Heimild:  
Hagstofa  Íslands 
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5.  Niðurstöður  
Fyrir um áratug hóf makríllinn göngu sína inn í íslenska lögsögu í fæðisleit, hann staldrar 

stutt við en nær samt sem áður að safna miklum forða sem nýtist honum fyrir komandi vetur. 

Þessi hraða fitusöfnun hefur verið Íslendingum til trafala að því leiti að fiskholdið verður 

laust í sér. Sökum aðstæðna fór mestur afli Íslendinga í bræðslu framan af. Annars vegar 

vegna holdafars fisksins við fæðunám á Íslandsmiðum og hins vegar vegna stjórnunar 

fiskveiðanna á þeim tíma. Það hafði enginn trú á því að Íslendingum myndi takast að veiða 

makríl til manneldis með fituinnihald í kringum 25-30%, en makríllinn er á öðrum árstíma 

magurri og hentugri til vinnslu. 

 

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram rannsóknarspurningin: 

Hvaða þróun hefur átt sér stað í virðiskeðju makríls á árunum 2008 til ársins 2018? 

 

Niðurstöður rannsóknarspurningarinnar eru þær að frá því að veiðar hófust þróuðust þær hratt 

og jókst til að mynda heildarmakrílafli úr 36.518 tonnum í 165.591 tonn á árunum 2007-

2017. Til að byrja með voru veiðar frjálsar og reyndu íslensku skipin fyrst og fremst að sýna 

fram á að makríllinn væri veiðanlegur hér við land. Árið 2009 kom fyrst út reglugerð, þar 

sem fram kom að aflaheimildir fyrir það ár var 112.000 tonn. Í kjölfarið varð mikið kapp 

milli útgerða að ná sem mestum afla á sem stystum tíma í þeim tilgangi að afla sér 

veiðireynslu. Fljótlega varð ljóst að það þyrfti að gera einhverjar breytingar þar á til þess að 

koma í veg fyrir að nánast allur makrílaflinn færi í bræðslu. Árið 2010 var því kvóta úthlutað 

á skip og ári seinna árið 2011 var skipum skylt að ráðstafa mánaðarlega 70% af makrílafla til 

vinnslu. Í kjölfarið urðu breytingar þar á og fór langstærstur hluti makrílsins í vinnslu. Árið 

2011 fóru aðeins 17.292 tonn til bræðslu á móti 141.340 tonnum sem fór í frekari vinnslu, 

aflaverðmæti makríls það ár var því rúmlega 17,8 milljarðar. Til viðmiðunar var 

aflaverðmæti makríls ársins 2008 rúmir 3,5 milljarðar.  

Á árunum 2012 til ársins 2014 var Rússland okkar stærsti markaður. Árið 2014 fór 

38% makrílsaflans til Rússlands og voru útflutningsverðmæti þangað það ár 24 milljarðar. 

Þegar viðskiptabann við Rússland skall á árið 2015 dróst útflutningur til þess lands um 64%. 

Í kjölfarið fór tæplega 30% aflans til bræðslu og samhliða því minnkaði aflaverðmæti 

makrílsins. Eins er talið að makríllinn sem seldur var á Rússlandsmarkaði hafi verið nýttur að 

mestu til manneldis og þar að leiðandi hafi fengist hærra verð fyrir hann þar ef miðað er við 

aðra markaði. Þegar viðskiptabannið var sett á brugðust íslensk stjórnvöld skjótt við og var 
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veitt heimild til útgerða til þess að færa aflaheimildir á makríl yfir á næsta ár. Það kom ekki 

til þess að útgerðir þurftu að nýta sér þann kost og því má gera ráð fyrir að Rússlandsbannið 

hafi ekki haft jafn mikil áhrif og talið var í fyrstu.  

 Erfiðlega gekk að vinna makrílinn til manneldis til að byrja með og afar veikburða 

tilraunir voru gerðar í fyrstu. Reynsla og þekking á hráefninu var lítil, þrátt fyrir það hefur 

skapast þekking og reynsla hér á landi hvað varðar veiðar, vinnslu og markaðssetningu á 

makríl. Þegar Íslendingar sáu möguleikana í makrílveiðum og vinnslu fóru fyrirtæki að huga 

að frekari fjárfestingu, fjárfest var í vinnslubúnaði fyrir makrílvinnslu og nýjum skipum.  

 Sjávarútvegsfyrirtæki og rannsóknaraðilar hafa tekist vel til að finna aðferðir og leiðir 

til þess að nýta makrílinn sem best. Einnig er sífellt verið að leitast eftir því að ná að hámarka 

nýtingu makrílsins og leita inn á þá markaði sem gefa hæsta verðið. Það gekk vel að 

markaðssetja makrílinn til að byrja með þrátt fyrir að vera vara sem ekki var þekkt hér á landi 

og veidd á öðrum árstímum miðað við aðrar þjóðir. Útflutningsverðmæti makrílsins hafa 

verið yfir 160 milljarðar á síðustu tíu árum. 

Ein helsta ástæða þess að vel tókst til að veiða makrílinn til manneldis var bætt 

aflameðferð nánar tiltekið, betri kælitækni, betri aflameðferð við veiðar sem í kjölfarið 

skilaði betra hráefni að landi. Til dæmis þarf að miða aflamagn við kæligetu skips, hraðkæla 

aflann niður fyrir -1°C til -2°C á einni klukkustund en þannig er hægt að koma í veg fyrir 

átuskemmdir og hluti fitunnar nær að storkna. Með meiri nákvæmni á skipum þarf að stilla 

togtíma í hóf, hafa hæfilegt magn af makríl í hverju holi, þar sem of mikið magn getur leitt til 

þess að magi hans springi og aukið líkur á ensímatísku niðurbroti. Ef það gerist er mikil hætta 

á að makríllinn verði lausholda og verðmæti hans minka. Með því að hafa kælingu og 

nákvæmni er hægt að auka vinnslueiginleika makríls til muna og auka verðmæti hans.  

Íslenskur sjávarútvegur er okkur mikilvægur og skapar fjölmörg störf sem annað 

hvort tengjast sjávarútveginum beint eða óbeint. Það er hægt að rekja þessa þróun 

makrílveiða og vinnslu á síðustu árum fyrst og fremst til aukinnar menntunar í 

sjávarútvegstengdum greinum þar sem mikil fræðsla hefur átt sér stað sem gerir það að 

verkum að kunnáttan er meiri en hún var. 
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6.  Umræður  
Sífellt er verið að huga að því hvað sé hægt að gera betur og hvernig sé hægt að auka 

verðmæti makrílsins enn frekar. Ef Íslendingar myndu seinka veiðum, veiða hann á svipuðum 

árstíma og aðrar þjóðir þegar fituinnihald hans er lægra er hægt að auka verðmæti hans enn 

frekar. Eins þurfa Íslendingar að fara að fullvinna makrílinn í auknum mæli hér á landi. Til að 

mynda stendur yfir rannsókn þessa dagana um flökun á makríl. Til stendur að rannsaka hvort 

flökun sé í raun og veru raunhæfur kostur fyrir Íslendinga. Eftirspurn er á markaðnum eftir 

flökuðum makríl. Í dag er makríllinn fluttur út heill eða hausaður og slógdreginn. Með því að 

ná að flaka makrílinn væri hægt að tryggja gæði hans enn frekar, spara orku við frystingu, 

ódýrara verður að flytja hann á þá markaði þar sem eftirspurnin er og hægt verður að nýta 

hliðarhráefni sem falla til hér á landi.  

 Eins og var komið inn á í ritgerðinni gaf ICES út skýrslu seint á síðasta ári þar sem 

kom fram að stofninn væri að minnka og því voru aflaheimildir 40% minni en árið áður. Það 

má því draga þær ályktanir að það hafi ekki komið sér vel að veiða alltaf umfram 

aflaheimildir. Það gengur erfiðlega að ná fram sáttum innan strandríkjanna um hvernig skal 

stjórna makrílveiðum og í kjölfarið hafa þær misst vottun á sjálfbærni. Verði áframhaldandi 

þróun á útbreiðslu makríls við fæðunám í takt við raunina síðastliðið sumar, á Íslandsmiðum, 

sem má áætla að samningsstaða Íslands verði síst betri. Þar sem óeining hefur verið innan 

þeirra ríkja sem nytja stofninn og viðkoma makríls á Íslandsmiðum verði styttri en verið 

hefur.   

Á síðustu árum hefur Íslendingum tekist að skapa verðmæti upp á marga milljarða. 

Það er ekki sjálfgefið og þarf að huga að mörgu. Til að mynda þekkingu, framsýni, öflug og 

betri tæki og með áframhaldandi samvinnu milli iðnaðarþátttakenda og rannsóknaraðila er 

hægt að takast á við nýjar áskoranir. Í framtíðinni verður hægt að hefja frekari fullvinnslu hér 

á landi, komast inn á nýja markaði og auka verðmæti.  
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7.  Samantekt  
Til þess að auka verðmæti makrílsins enn frekar er möguleiki að seinka veiðum, í þeim 

tilgangi að veiða makrílinn þegar hann hefur lokið við fæðunám á Íslandsmiðum. Þá er hægt 

að veiða hann á áþekkum tíma og aðrar þjóðir. Íslendingar sem deila stofninum með 

nálægum strandríkjum gætu lagt fram þá tillögu að Íslendingar myndu ekki veiða makrílinn á 

meðan hann er við fæðunám í íslenskri lögsögu. Íslendingar myndu því bíða þar til holdafar 

hans myndi batna og hægt væri að veiða hann á öðrum hafsvæðum. Hvort sem það er á 

opnum hafsvæðum, Íslandsmiðum eða í lögsögum grannríkjanna, með öðrum þjóðum þegar 

makríllinn er orðinn magurri og vinnslueiginleikar hans betri. Þá væri atferli hans annað og 

þá mögulega hægt að notast við hringnót við veiðarnar. Hringnótaveiðar geta verið hagstæðar 

með tilliti til þess að hringnót er afkastamikið veiðarfæri, olíunotkun skipa verður minni og 

minni líkur á gæðarýrnun.  

 Í ritgerðinni var aðaláherslan lögð á Íslenska lögsögu. Það hefði verið áhugavert að 

skoða hvernig Færeyingar, Skotar og Norðmenn hátta sínum veiðum, vegna þess að þeir eru 

að veiða makrílinn á þeim tíma þegar vinnslueiginleikar hans eru töluvert betri.  

 Eins er mikilvægt að ná að vinna makrílinn enn frekar hér á landi. Líkt og komið var 

inn á í umræðunum hér að ofan er hægt að auka verðmæti makrílsins með flökun, í þeim 

tilgangi að senda afurðina út nær þeirri mynd sem kaupandinn sækist eftir. Höfundur telur 

það líklegra að kaupandinn sækist frekar eftir því að makrílinn frekar flakaðan ,,á diskinn 

sinn“ fremur en heilan makríl. Eins er verið að tryggja gæði makrílsins með því að flaka 

hann, flutningskostnaður minnkar á meðan verðmæti aukast. Sífellt þarf að hafa þá hugsun að 

leiðarljósi að auka verðmæti makrílsins, þessi hugsun má í raun aldrei staðna.  

 Þörf er á frekari rannsóknum á sviði verðmæta eftir afurðaflokkum, þ.e.a.s. 

heilfrystur, óslægður með haus og heilfrystur slægður hausaður.  
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