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Abstract 
The subject of this paper is to outline the status of fish processing companies that are without 

quota in Iceland today and see the impact the fish markets have on them, as well as identify 

how they are suited to compete with the vertically integrated companies. The condition of the 

fishery sector will be briefly reviewed before the fish markets where implemented, as well as 

the fish markets first years in buiesness and development to the present day. In particular, the 

development of the largest buyers without quota of individual species in the markets will be 

examined, as well as comparing buyers of cod in the markets that are both without quota and 

with quota. Competition between different types of companies in the fisheries sector has been 

discussed in recent years and related issues will be examined and analyzed from different 

perspectives. The views of operators of fish processing companies without quota to the fish 

markets will be examined as well as competition between diffrent types of company models 

in the industry. Fish prices will be analyzed between on the one hand in direct trade and on 

the other hand in market trading. 

 

The main conclusions are that fish markets have a good effect on fish processing companies 

that are without quota, as they are essential for their operations. Market price fluctuations are 

high, affecting the price of raw materials that companies pay on the markets. There is plenty 

enough supply on the markets for these companies, but it’s not always stable and it depends 

on the seasons wheter the supply is adequate.  

The findings also indicate that vertically integrated companies are better suited for 

competition between companies in many ways including, they can pay higher prices for fish 

on the fish markets and they pay lower prices for the fish they buy from themselfs. 

 

 

Key words: Fish markets, Fish prices, Fish processing, Competition
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Útdráttur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir stöðu fiskvinnslufyrirtækja sem eru án 

útgerðar á Íslandi í dag og sjá hvaða áhrif fiskmarkaðir hafa á þau, einnig verður það greint 

hvar þau standa í samkeppni við lóðrétt samþætt sjávarútvegsfyrirtæki. Farið verður stuttlega 

yfir stöðu sjávarútvegs áður en fiskmarkaðir komu við sögu, fyrstu ár þeirra og þróun til 

dagsins í dag. Einkum verður skoðuð þróun stærstu kaupenda án útgerðar á einstökum 

tegundum á mörkuðum auk þess að gera samanburð á kaupendum á þorski sem bæði eru í 

útgerð og án útgerðar. Samkeppni milli fyrirtækja í sjávarútvegi hefur verið umrædd síðustu 

ár og verða tengd mál skoðuð og greind útfrá mismunandi sjónarmiðum. Einnig verður greint 

frá sjónarmiðum rekstraraðila fiskvinnslufyrirtækja án útgerðar til fiskmarkaða og samkeppni 

í greininni. Fiskverð verður skoðað og greindur verður munur á mismunandi viðskiptaháttum 

með fisk, annars vegar í beinum viðskiptum og hins vegar í markaðsviðskiptum.  

 

Helstu niðurstöður eru þær að fiskmarkaðir hafa heilt yfir góð áhrif á fiskvinnslufyrirtæki sem 

eru án útgerðar þar sem að þeir eru bráðnauðsynlegir fyrir þeirra starfsemi. Verðsveiflur á 

mörkuðum eru miklar og hefur það áhrif á hráefnisverð sem þau fyrirtæki borga fyrir fisk á 

mörkuðum. Heilt yfir er framboð á mörkuðum nóg fyrir þessi fyrirtæki en fer þó eftir 

árstímum þar sem stundum er lítið í boði og finna þau fyrir því.  

Benda niðurstöður einnig til að þessi fyrirtæki fyrir samkeppnismun í hag lóðrétt samþættra 

fyrirtækja á einhvern veg, hvort sem það er þegar þau síðar nefndu fara að kaupa á mörkuðum 

eða verðmismuns á hráefnum.  

 
 
Lykilorð: Fiðskmarkaðir, Fiskverð, Fiskvinnsla, Samkeppni 
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1 Inngangur
Níundi áratuginn var tími breytinga í íslenskum sjávarútvegi, fiskveiðistjórnunarkerfi var 

kynnt til sögunnar, sem í dag þekkist sem íslenska kvótakerfið, og fiskmarkaðir voru stofnaðir 

þar sem boðinn var upp afli sem landað var innanlands. Áður en fiskmarkaðir komu til 

sögunnar á Íslandi var fiskverð í landinu ákveðið af verðlagsnefnd sem sett var saman af 

fulltrúum úr röðum skipaeigenda, sjómanna og frá ríkinu. Fiskverð sem samþykkt var af 

þessari nefnd var oft mun lægra en fiskverð á meginlandi Evrópu, sem þýddi að hlutur 

sjómanna var lægri ef aflinn var seldur innanlands fremur en að senda hann í útflutning. Þetta 

fyrirkomulag var gagnrýnt á níunda áratugnum fyrir það að fylgja ekki nægilega breytingum á 

markaði (Jón Heiðar Ríkharðsson o.fl, 1996). Í framhaldinu af því kynnti ríkið sérstaka 

löggjöf árið 1986 en sú löggjöf gerði það að verkum að hægt var að opna fyrsta 

ferskfiskmarkaðinn á Íslandi og var hann stofnaður árið 1986 (Lög um skiptaverðmæti nr. 

44/1986). Með því var möguleiki fyrir sjómenn að bæta kjör sín með því að landa afla á 

markað innanlands og aukin nýting afla, aukin verðmætasköpun og gæði fylgdu. Þarna 

skapaðist einnig möguleiki fyrir fiskvinnslur að sérhæfa sig meira í vinnslu afla. Áður fyrr 

voru fiskvinnslur tilneyddar til að kaupa allan aflann sem skip höfðu meðferðis í stað þess að 

kaupa einstakar stæður í formi ákveðinnar tegundar eða stærðar. Vinnslur í útgerð höfðu áður 

fyrr pakkað verðminni afurðum í pakkningar sem fékkst minna verð fyrir. Minni vinnslur gátu 

valið þær stæður sem hentaði í þeirra vinnslu og einblýnt meira á einsleitari markaði til að 

sækja á. Með öllum þessum meðafla sem seldur var á markað fæddust ný fyrirtæki sem 

sérhæfðu sig í vinnslu á einstökum tegundum sem áður fyrr voru ekki nýttar eins og langa og 

keila sem stærri vinnslurnar vildu síður. Þarna skapaðist sókn á sérhæfðari markaði sem 

Íslendingar áttu áður fyrr ekki hlut í. Fór þessum litlu vinnslum fjölgandi eftir komu 

fiskmarkaða og eru þær mikilvægir kaupendur á fiskmörkuðum í dag og fyrir virðiskeðjuna í 

heild sinni. Þessi fyrirtæki eru oft frumkvöðlar nýsköpunar í fiskvinnslu (Ragnar Árnason 

1995; David Small, 2004).

 

Í dag eru Íslendingar með þeim fremstu á heimsvísu í gæðum og fullvinnslu sjávarafurða og 

er starfsemi fiskmarkaða mikilvæg til að auka verðmæti og verðmyndun sjávarafurða. Með 

kvótakerfinu skapaðist möguleiki á sérhæfingu í veiði og með fiskmörkuðum skapaðist 

möguleiki á sérhæfingu í fiskvinnslu. Þær vinnslur sem nýta sér markaði til hráefnisöflunar 

geta verið mismunandi í stærð og umfangi og er ástæða fyrir viðskiptum mismunandi eftir 
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starfsemi þeirra. Bæði geta fyrirtæki verið að veiða og vinna afla en þá nýta þau sér 

markaðinn til að fylla upp í pöntun sem vantar upp á hjá þeim. Þau fyrirtæki sem veiða og 

vinna afla hafa einnig verið að verða virkari sem seljendur á mörkuðum undanfarin ár 

(Ögmundur Knútsson o.fl, 2013). Vinnslur sem eru ekki í útgerð eru þó aðal kaupendahópur á 

fiskmörkuðum en starfsemi markaðanna er nauðsynleg fyrir þeirra vinnslu þar sem þeirra 

hráefnisöflun fer mestmegnis fram í gegnum markaðina.  

Verð sjávarafurða hefur verið deilumál lengi en sumir eru þeirrar skoðunar að markaðsverð sé 

hið eina rétta verð þar sem þar mætast framboð og eftirspurn á skurðpunkti. Tvöföld 

verðmyndun er þó ríkjandi, annars vegar verð útgerða sem landa og gera upp á Verðlagsstofu 

verði og hins vegar þeirra sem landa á markaði og gera upp á markaðsverði. Fulltrúar sem 

stjórna fyritækjum sem eru án útgerðar hafa gagnrýnt þessa verðmyndun og vilja meina að 

þarna skapist munur á launakostnaði sjómanna eftir því hvort aflanum sé landað á markað eða 

beint í vinnslu á Verðlagsstofu verði. Þetta fyrirkomulag hefur verið kært sem samkeppnisbrot 

en var sýknað á sínum tíma (Samkeppniseftirlitið, 2012). Ef þessi verðmismunur sem hefur 

verið bent á sé raunverulega til staðar vekur það einnig upp spurningar um samkeppnishæfni 

þeirra fiskvinnsla sem eru án útgerðar  

 

Í ritgerð þessari verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum;  

 

1. Hvaða áhrif hafa fiskmarkaðir á fiskvinnslur án úgerðar? 

2. Eru fiskvinnslur án útgerðar samkeppnishæfar í nútíma kerfi?

Í þessari ritgerð verður fjallað um starfsemi fiskvinnslufyrirtækja án útgerðar sem versla við 

markaðinn og stöðu þeirra í dag. Byrjað verður á því að skoða starfsemi fiskmarkaða frá 

upphafi þeirra hér á landi og hvernig þeir hafa þróast í gegnum árin. Þá verður skoðað hvort 

tilkoma fiskamarkaða hafi haft áhrif á fjölgun minni fyrirtækja í greininni. Skoðað verður 

hvaða aðgang þau hafa að hráefni og hvaða verð þessar vinnslur borga fyrir hráefni á 

mörkuðum, þá verður verð sem aðrar vinnslur borga fyrir hráefni þegar keypt er beint af 

útgerð skoðað og gerður verður samanburður. Einnig verða viðskipti á stærstu tegundum 

fyrirtækja í útgerð og án útgerðar á mörkuðum skoðaður. Metið verður út frá því hvort 

vinnslur án útgerðar séu samkeppnishæfar á markaði. 

 

Reynt verður að finna svör með því að rýna í fyrri rannsóknir og skoða gögn tengd efninu. 

Auk þess verða tekin viðtöl við hagsmunaaðila í greininni til að fá innsæi í stöðu 
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fiskvinnslufyrirtækja án útgerðar. Að lokum verður farið yfir niðurstöður og greint frá stöðu 

og áhrifum fiskmarkaða á þau fyrirtæki sem eru viðfangsefni þessarar ritgerðar.
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2 Fiskmarkaðir á Íslandi
Í dag starfa 13 fiskmarkaðir á 27 stöðum víðsvegar um land (sjá töflu 1) sem tengjast allir 

sama uppboðsnetinu sem haldið er utan um af Reiknistofu fiskmarkaða [RSF]. Þrír 

fiskmarkaðir skipta með sér eignarhlut í RSF sem starfar sem milliliður fyrir kaupendur og 

fiskmarkaðina, þar kaupa á milli 200-300 kaupendur fisk í fjarskiptum í gegnum fiskuppboð á 

uppboðsneti RSF. RSF heldur einnig utan um flæði fjármuna milli útgerða, kaupenda, 

fiskmarkaða og ríkisins (Reiknistofa fiskmarkaða, e.d. -a).  

 
Tafla 1 - Listi yfir alla skráða fiskmarkaði á Íslandi (Reiknistofa Fiskmarkaða, e.d. -b). 

Nafn Nafn 

Fiskmarkaður Austurlands ehf FMÍS Reykjavík 

Fiskmarkaður Djúpavogs FMÍS Rifi 

Fiskmarkaður Grímseyjar FMÍS Sauðarkróki 

Fiskmarkaður Hómavíkur FMÍS Skagaströnd 

Fiskmarkaður Norðurlands FMÍS Slæging 

Fiskmarkaður Snæfellsbæjar ehf FMÍS Stykkishólmi 

Fiskmarkaður Siglufjarðar FMÍS Þorlákshöfn 

Fiskmarkaður Vestmannaeyja FMP Patreksfirði 

Fiskmarkaður Vestfjarða FMS Grindavík 

Fiskmarkaður Þórshafnar FMS Hafnarfirði 

FMÍS Arnarstapa FMS Hornarfirði 

FMÍS Bolungarvík FMS Ísafirði 

FMÍS Grundarfirði FMS Sandgerði 

FMÍS Ólafsvík  

 

Flæði upplýsinga í gegnum tölvur milli skipa, löndunarhafna og kaupenda gerir kerfið að 

einum stórum markaði þar sem kaupendur og seljendur skiptast á afla, burtséð frá 

staðsetningu þeirra. Í gegnum þetta kerfi geta kaupendur keypt þær stæður úr afla sem þeir 

hafa áhuga á áður en aflanum er landað og geta svo valið um löndunarhöfn. Þegar afla hefur 

verið landað og hann flokkaður tekur stórt flutningsnet sem tengt er mörkuðunum við til að 

koma aflanum til kaupandans á sem skilvirkastan hátt. Markaðirnir eru mikilvægir hlekkur í 

virðiskeðjunni og þá sérstaklega þeim sjálfstæðu fiskvinnslum, fiskbúðum og útgerðum. 
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(Ögmundur Knútsson o.fl, 2013).  

 

 

2.1 Fyrir tíma fiskmarkaða
Á sjöunda ártatugnum snérust íslenskar fiskveiðar aðallega um síld, sem hafði neikvæð áhrif á 

meðferð og sölu bolfisks. Afleiðingarnar voru þær að íslensk togaraútgerð dalaði mikið á 

áratugnum en vélbátaútgerð efldist. Fiskveiðilögsaga Íslands var þá 12 sjómílur og voru mið 

þessara veiðiskipa innan þeirra marka, því var ekki þörf á frekari útfærslu að margra mati þó 

svo að Íslendingar veiddu minna af bolfisk. Þær miklu síldarveiðar sem voru á þessum árum 

áttu að bæta upp fyrir það ástand sem væri á miðunum. Það var svo seint á sjöunda áratugnum 

sem norsk-íslenski síldarstofninn hrundi og í kjölfar þess var sett síldveiðibann. Þegar þarna 

er komið við sögu var síldarveiðifloti Íslendinga öflugur en fáir togarar voru til staðar, 

endurnýja þurfti togaraflotann og efla bolfiskveiðar að nýju. Skuttogarabyltingin hófst í 

framhaldinu og mikil uppbygging í togaraflotanum sem og frystihúsum landsins. Vandamálið 

var að 12 sjómílna mörk þýddu að nýju togararnir þyrftu að keppa við erlenda veiðiskipaflota 

um aflann. Útfærsla íslensku fiskveiðilögsögunnar í 50 sjómílur varð árið 1972 og bolfiskafli 

jókst næstu árin og samhliða því var opinbert eftirlit aukið (Jón Þ. Þór, 2005). 

 

Allur afli var skoðaður og gæðametinn af sérstökum matsmönnum frá ríkinu og var verð 

ákveðið af verðlagsráði sem tók ákvörðun með tilliti til þessa gæðamats. Kröfur um bætt 

hreinlæti sem og bættan búnað í vinnslum var fylgt eftir. Áhrifin voru aukin verðmætasköpun 

í frystingu, sókn á nýja markaði og stækkun á þeim mörkuðum sem var nú þegar sótt á. 

Útfærsla lögsögunnar í 200 sjómílur varð svo að veruleika árið 1975 og var þar langþráðu 

markmiði Íslendinga náð. Það þurfti þó að finna einhverja lausn á stjórn fiskveiða þar sem 

betri skip og aukin aflageta fiskvinnsla í landi kallaði á sífellt meiri veiðar og var til dæmis 

ástand íslenska þorsksins ekki gott árið 1976. Það var svo árið 1984 sem aflamarkskerfið 

oftast kallað kvótakerfið, tók gildi í þeim tilgangi að stjórna því hversu mikið hvert skip mætti 

veiða, sem þýddi að skip gátu ekki lengur aukið tekjur sínar með því að veiða meira. Eins og 

fram hefur komið þá verðlagði verðlagsráð sjávarútvegsins á Íslandi fisk oft töluvert lægra en 

á fiskmörkuðum í Evrópu. Verðlagningin innan sama fyrirtækis var það verð sem verðlagsráð 

hafði sett sem lágmarksverð, þannig að fiskur sem seldur var beint til vinnslu var verðlagður 

eftir því. Það var svo tveimur árum seinna árið 1986 sem hið opinbera ferskfiskmat og 
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verðlagning heyrðu sögunni til, það sama ár var fyrsti ferskfiskmarkaðurinn stofnaður til að 

koma jafnvægi á fiskverð í landinu (Jón Heiðar Ríkharðsson o.fl, 1996). 

 

2.2 Fiskmarkaðir í gegnum árin
Eins og fram hefur komið má rekja nútíma mynd íslenskra fiskmarkaða til ársins 1986, það ár 

var fyrsti fiskmarkaðurinn stofnaður og fylgdu svo tveir til viðbótar árið eftir. Ástæðan fyrir 

því að fiskmarkaðir voru stofnaðir hér á landi var til þess að koma jafnvægi á fiskverð, sem 

sjómenn og báta-/skipaeigendur gátu verið sammála um (Zarina Abd Latiff, 2002). Fyrir tíma 

fiskmarkaðaða hérlendis tapaðist mikið af verðmætum sem fór beint á erlenda markaði þar 

sem það var töluvert hagstæðara fyrir sjómenn að senda aflann beint í útflutning fremur enn 

að selja hann innanlands, því var stofnun fiskmarkaða einnig mikilvæg fyrir rekstraraðla sem 

keyptu og unnu fisk innanlands. Fyrsta starfsár fiskmarkaða á Íslandi 1987 var alls landað um 

26.000 tonnum beint á innlenda markaði til vinnslu innanlands og ári seinna var landað magn 

á innlenda markaði um 60.000 tonn (Hagstofa Íslands, 2019a). 

 

Fyrstu ár markaðanna mættu kaupendur oftast á fiskmarkaði og buðu í þær stæður sem þeir 

höfðu áhuga á, það voru einnig örfáir fiskmarkaðir sem buðu upp afla rafrænt (Ögmundur 

Knútsson o.fl, 2013). Þegar mörkuðunum fór að fjölga var allur afli boðinn upp í gegnum 

RSF og þurftu kaupendur þá einungis að mæta á markaði sem voru í samstarfi með RSF en 

það voru rúmlega helmingur allra markaða á Íslandi á þessum tíma. Kaupendur lyftu upp 

spjöldum þegar ákveðinn stæða sem þeir höfðu áhuga á var boðinn upp og drógu það svo 

niður þegar verðið var orðið meira en þeir voru tilbúnir að borga fyrir hana (Bjarni Rúnar 

Heimisson, 2016). 

 

Ögmundur Knútson, Ólafur Klemensson og Helgi Gestsson (2013) eru þeirrar skoðunar að sá 

mikli vöxtur sem varð á fiskmörkuðum fyrstu fjögur árin sem þeir voru starfandi sýnir hversu 

mikil þörf var á ferskfiskuppboði hér á landi. 
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Tafla 2 – Magn og verðmæti fyrir afla sem landað var á markaði til vinnslu innanlands 1987-1990 (Fiskistofa, 2019; 

Hagstofa Íslands, 2019a). 

Ár Magn (tonn) Verðmæti 

(Millj kr) 

Breyting 

magn á milli 

ára (%) 

Breyting 

verðmæti á 

milli ára 

(%) 

1987 26.104 664 - - 

1988 60.115 1.691 130,3% 154,7% 

1989 59.259 2.257 -1,4% 33,5% 

1990 74.662 4.223 26% 87,1% 

 

Tafla 2 sýnir breytingar á lönduðum afla á markað og verðmæti sem fengust fyrir hann með 

því að selja hann á markað þessi fyrstu fjögur ár. Það var landað töluvert meira á markaðina 

annað starfár þeirra hér á landi en það fyrsta, sjá má rúmlega 130% aukningu á þessu eina ári. 

Þriðja árið lækkaði landað magn lítillega en aflaverðmæti hækkaði, ástæðan gæti verið 

hækkandi verð á einstökum tegundum. Aukið aflaverðmæti hækkaði stöðugt ár frá ári þessi 

fyrstu ár fiskmarkaða hér á landi sem má útskýra með auknum gæðum hráefna og því hærra 

verð. Einnig getur kaupendum hafa fjölgað með hverju ári og í uppboðskerfi getur fjölgun 

kaupenda haft þau áhrif að verð hækkar. (Ögmundur Knútsson o.fl, 2013). Þessi vöxtur í 

aflaverðmæti sem má sjá á töflu 2 undirstrikar ennfremur hversu mikilvæg tilkoma 

markaðanna var hér á landi. 

 

Árin 1991-1992 voru mikilvæg fyrir þróun fiskmarkaða, þá voru tvö mismunandi gagnaver 

kynnt til sögunar sem höfðu þann tilgang að bjóða upp allan afla sem landað var á Íslandi í 

gegnum tölvur (Ögmundur Knútsson o.fl, 2013). Einnig sáu kerfin um að halda utan um 

upplýsingar um afla fyrir hagsmunaaðila, greiðslur og annað sem við kom reikningshaldi. 

RSF hafði á þessum tíma verið eina fyrirtækið sem sá um fiskboð á Íslandi, það breyttist svo 

árið1994 þegar Íslandsmarkaður tók til starfa með sitt eigið uppboð sem framkvæmt var í 

gegnum internetið. Þessi tvö fyrirtæki skiptu öllu uppboð á Íslandi jafn á milli sín næstu árin 

til ársins 2001, þá sameinuðust þau í eitt fyrirtæki undir nafninu Íslandsmarkaður sem sá um 

allt uppboð fisks á Íslandi. Fyrirtækið starfaði undir nafninu Íslandsmarkaður í fimm ár en 

breytti nafni sínu í Reiknistofa fiskmarkaða árið 2006 (Bjarni Rúnar Heimisson, 2016). 
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Mynd 1 Allur seldur afli á fiskmörkuðum frá 2001-2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019) 
 

Mynd 1 sýnir alla sölu í tonnum á fiskmörkuðum frá árinu 2001. Það má sjá að salan nær fyrst 

hámarki árið 2006 þegar seld eru rúm 106 þúsund tonn á mörkuðum en dalar svo næstu árin. 

Útskýring á því liggur í því að framboð lækkaði þessi ár að sökum þess að sjálfstæðir 

útgerðaraðilar seldu sínar aflaheimildir til stærri útgerða í stað þess að sækjast eftir þeim, þar 

að leiðandi bættu stærri útgerðir við sig en smærri útgerðum fækkaði. Það má draga þá 

ályktun að ef þróunin hefði haldið svona áfram hefðu fiskmarkaðir og fiskvinnslur án útgerðar 

orðið illa úti. Árið 2009 var sala á mörkuðum yfir 100 tonn en það ár var fyrsta árið sem  

strandveiðar voru stundaðar. Magnið lækkaði svo aftur næstu tvö árin en fór svo hækkandi 

eftir það og hefur haldist stöðugt eftir 2011 í rúmum 100 þúsund tonnum. 2016 var besta árið 

frá 2001 en þar seldust rúm 113 þúsund tonn á mörkuðum og árið í fyrra var einnig gott eða 

rúm 112 þúsund tonn seld, lækkunin árið þar á milli þar sem seld voru rúm 105 þúsund tonn 

má útskýra með sjómannaverkfallinu sem stóð frá 15. desember 2016 til 19. febrúar 2017 

(Guðrún Erlingsdóttir, 2017) og var því eðlilega minna framboð á afla þá mánuði ársins.  
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2.2.1 Áhrif og mikilvægi
Sala á fiski á Íslandi áður en fiskmarkaðir komu til sögunar var aðallega með beinni sölu til 

vinnslu eða landað erlendis og seldur þar. Fyrsta heila starfsár markaðanna 1988 var sala á 

mörkuðum um 9% af heildarsölu. Vöxtur þeirra næstu árin hafði áhrif á það hvernig sjómenn 

meðhöndluðu aflann sinn auk þess hvar hann var seldur. Tíu árum eftir að sá fyrsti var 

stofnaður hafði 32% af öllum fisk sem hafði verið landað á Íslandi farið í gegnum markaðina 

(Arnason & Trondsen, 2003; David Small, 2004).  

Eitt sem kom á óvart var að eftir að fiskmarkaðirnir voru stofnaðir fór litlum 

vinnslufyrirtækjum fjölgandi (David Small, 2004). 

Afli sem útgerðir með vinnslu sáu sér ekki hag í að vinna hjá sér var seldur á markað, þannig 

var komið framboð á áður minna nýttum tegundum sem varð til stofnunar fyrirtækja sem 

sérhæfðu sig í vinnslu á þeim.

Fiskmarkaðir eru mikilvægir fyrir vinnsluhlekk virðiskeðjunar. Þeir þjóna mörgum 

hlutverkum bæði beint og óbeint, þar á meðal:

x Veita stöðugt flæði hráefna  

x Auðvelda frumkvöðlum að komast inn í greinina 

x Heldur samkeppni milli fiskvinnsla 

x Er staður fyrir útgerðir að selja meðafla og minni fisk sem passar ekki í vinnslur þeirra 

 

Þetta hefur kallað á meiri sérhæfingu í vinnslu, auk þess að aðlaga fyrirtæki að mismunandi 

viðskiptamódelum og aðstæðum. Með sérhæfingu í vinnslu hefur verðmætasköpun aukist 

töluvert og opnað dyrnar fyrir nýjum mörkuðum (Ögmundur Knútsson o.fl, 2013). 

2.3 Framboð
Framboð á mörkuðum getur verið misjafn eftir árstímum og ræðst það mikið af veðurfari. Á 

veturna þegar veður er slæmt er minna um veiði og því eðlilega minna framboð á afla, einnig 

spila aðrir þættir hlutverk svo sem hrygningartímabilið, kvótaárið og strandveiðitímabilið. 

Þegar strandveiðitímabilið stendur yfir frá maí til ágúst er stór partur af þeim afla seldur á 

markaði og því mikið í boði, þá sérstaklega í byrjun tímabilsins. Minna er um framboð á 

kvótafisk á strandveiðitímabilinu þar sem fiskveiðiárið klárast á þessum tíma, það hefst svo 
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aftur í september og þá er oft mikið selt á mörkuðum. Kemur fyrir að fiskverð hækkar þegar 

veiði er léleg, auk þess getur verð hækkað þegar vinnslur í útgerð vantar fisk en þær geta leyft 

sér að borga hærra verð fyrir hann þar sem hluti af þeirra framleiðslu er kvótafiskur frá útgerð 

þeirra sem þær borga oftast töluvert lægra verð fyrir en á mörkuðum. Kaupendur sem treysta 

eingöngu á markaðsfisk eiga því í erfiðleikum með að kaupa fisk á mörkuðum þegar þetta 

gerist (Bjarni Rúnar Heimisson, 2016).

2.4 Eftirspurn
Eftirspurn á mörkuðum er eins mismunandi og kaupendur eru margir. Fiskvinnslur í útgerð 

nýta sér markaðina til að fylla upp í vinnslu sína á meðan aðrar vinnslur nýta markaðinn 

nánast alfarið til að afla sér hráefna. Stóru fiskvinnslurnar sem eru í útgerð eiga það til að 

versla við markaðina þegar verð er lágt. Eftirspurn eftir fisk er mikil á mörkuðum en oftast 

selst allt sem er boðið upp í gegnum uppboðskerfi RSF. Kaupendum virðist einnig fjölga eftir 

því sem framboð er meira alveg sama hvað verð er hátt. Þeir sem kaupa á mörkuðum eru 

stórar og smáar fiskvinnslur auk fiskbúða (Bjarni Rúnar Heimisson, 2016).
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3 Aðferðarfræði og gagnasöfnun
Við vinnslu þessarar ritgerðar var stuðst við efni úr fyrri rannsóknum á fiskmörkuðum og 

fyrirtæki sem nýta sér markaðina. Einnig voru skoðuð fyrri rit um stöðu sjávarútvegs áður en 

að fiskmarkaðir komu við sögu. Þá voru aðsend gögn frá Reiknistofu fiskmarkaða (RSF) 

notuð til frekari greiningar. Ásamt því var stuðst við töluleg gögn af íslenskum gagnasöfnum 

svo sem Fiskistofu, Hagstofu Íslands og Verðlagsstofu. Einnig voru viðtöl tekin við  rekendur 

fiskvinnslufyrirtækja sem eru án útgerðar til að fá betri innsýn inn í þeirra hlið að málinu. Við 

úrvinnslu gagna var gagnasöfnun skipt niður í tvo hluta. Í fyrsta hluta sem snýr að kaupendum 

á mörkuðum var stuðst við aðsend töluleg gögn frá Reiknistofu fiskmarkaða (RSF) um þróun 

sölu á fiskmörkuðum á Íslandi eftir kaupendahópum ásamt gögnum um fimm mest seldu 

tegundir á mörkuðum á árunum 2013 og 2018 ásamt öðrum minna nýttum tegundum. Ásam 

því voru gögn fengin af Hagstofu Íslands yfir aflamagn eistakra tegunda. Því næst var skoðuð 

samkeppni og stöðu fiskvinnslu á Íslandi og var þar stuðst við töluleg gögn sem fengust af 

gagnasöfnum Fiskistofu og Hagstofu Íslands. Munur á fiskverði var svo greindur út frá 

gögnum sem fengin voru frá Verðlagsstofu til að meta verðmun sem kann að vera á 

mismunandi viðskiptum með hráefni.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar var gerð rannsókn sem  byggir á eigindlegri könnun með 

hálfstöðluðum viðtölum við rekstraraðila sex fiskvinnslufyrirtækja sem eru án útgerðar og 

nýta sér fiskmarkaði til hráefnisöflunar. Af þeim fyrirtækjum sem talað var við voru þrjú 

þeirra staðsett á Norðurlandi og þrjú á Suðurlandi. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá mat hagsmunaaðila í greininni á verðmun og samkeppni 

milli sjálfstæðra fyrirtækja og lóðrétt samþættra fyrirtækja á Íslandi. Viðtölin voru tekin í 

gegnum síma og voru spurningar sem snéru að verslun og verði á mörkuðum með 

svarmöguleikum. Í spurningum sem snéru að samkeppni í greininni og verðmun var lögð 

áherlsa á það að viðmælendur svöruðu spurningum með sínum eigin orðum um vandamálið ef 

eitthvað væri og hvað mætti bæta ef eitthvað væri. 

 Viðtalstími var á bilinu 10 til 30 mínútur og voru þau endurrituð á tölvu til frekari greiningar. 

Niðurstöðurnar eru birtar nafnlausar svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra viðmælenda. 
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4 Kaupendur
Þeir sem kaupa fisk á mörkuðum nota uppboðskerfið til að bjóða í þær stæður sem þeir hafa 

áhuga á. Eins og hefur komið fram versla á milli 200-300 kaupendur fisk í gegnum netið ár 

hvert og sumir gera það daglega. Kaupendur eru eins misjafnir og þeir eru margir, þeir hafa 

mismunandi þarfir og væntingar um afla. Það er því mikilvægt að framboð á fiskmörkuðum 

sé eins fjölbreytt og það er til þess að svara þörfum viðskiptavinanna. Tafla 3 sýnir þróun á 

fjölda kaupenda og seljanda frá árinu 2004 á fiskmörkuðum. Sjá má að kaupendum hefur 

fækkað á hverju ári frá árinu 2014 og hafa þeir ekki verið færri frá árinu 2004 en á síðasta ári 

þar sem þeir voru alls 236. Það sama má segja um seljendur árið 2018 en þeir hafa aldrei 

verið færri frá árinu 2004 eða um 1214, ástæður fyrir því gætu verið þær að útgerðir eru í 

meira magni að selja óunninn fisk beint til útflutnings eða að fyrirtækjum í útgerð og vinnslu 

hefur fækkað á þessum árum. Ekki hafði það áhrif á framboð á mörkuðum eins og sjá má á 

mynd 1. Sama gildir um kaupendur en þeim hefur fækkað en sala á mörkuðum haldist stöðug. 

Þeir kaupendur sem um er að ræða má flokka í þrjá eftirfarandi hópa: 

x Fiskvinnslur í útgerð 

x Stórar fiskvinnslur ekki í útgerð 

x Smærri fyrirtæki ekki í útgerð
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Tafla 3 - Fjöldi kaupenda og seljenda á mörkuðum frá árinu 2004 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019). 

Kaupendur og seljendur á mörkuðum 2004-2018 

Ár Fjöldi kaupenda Fjöldi seljenda 

2004 278 1.900 

2005 275 1.700 

2006 263 1.600 

2007 263 1.500 

2008 233 1.360 

2009 284 1.700 

2010 259 2.000 

2011 265 2.000 

2012 275 1.600 

2013 276 1.557 

2014 283 1.490 

2015 259 1.409 

2016 255 1.375 

2017 256 1.254 

2018 236 1214 
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Mynd 2 – Öll sala og hlutfall 20 stærstu kaupenda á fiskmörkuðum 2007-2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019). 

Mynd 2 sýnir það magn sem selt var á fiskmörkuðum á árunum 2007 til 2018 ásamt keyptu 

magni af 20 stærstu kaupendum á þeim árum og hlutfall þeirra af heildarsölu. Á þessum 12 

árum kaupa 20 stærstu kaupendur alltaf um 50-60% af öllum afla sem seldur er sem þykir 

ansi mikið þar sem árlegur meðalfjöldi kaupenda þessi ár var 262. Sem þýðir að stærstu 20 

kaupendur á mörkuðum voru að meðaltali um 7,6% af heildarfjölda kaupenda á markaði ár 

hvert. Til frekari útskýringar þá keyptu 6,1% kaupenda yfir 56% af öllum afla sem seldur var 

á fiskmörkuðum á þessum 12 árum. 

 

4.1 Kaupendur í útgerð
Þau fyrirtæki sem kaupa af mörkuðum sem bæði veiða og vinna afla má lýsa sem lóðrétt 

samþættum fyrirtækjum, með því er átt við fyrirtæki sem ræður yfir fleiri en einum hlekk í 

virðiskeðjunni (Hagfræðistofnun, 2011). Aðal hráefnisöflun þeirra fer fram með veiðum á 

aflaheimildum sínum sem þau svo vinna áfram hjá sér, í sumum tilfellum dugir aflaheimild 

ekki til eða veiði er ekki fullnægjandi og leitast þau þá eftir hráefnum frá markaði eða í beinni 

sölu frá sjálfstæðri útgerð. Þar sem þessi fyrirtæki hafa öruggan aðgang að hráefni geta þau 
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leyft sér að taka þátt í uppboði þegar framboð er mikið og verð er lágt á mörkuðum, þau 

neyðast þó til að borga hátt verð á mörkuðum ef fylla þarf upp í pöntun hjá þeim.

Kaupendahópur fiskvinnsla í útgerð nýtir sér markaðinn í þeim tilgangi að fylla upp í það 

magn sem þeir hafa ekki veitt, einnig nýta þeir sér markaðinn ef eftirspurn eftir þeirra vöru er 

meiri en veiði þeirra er. Útgerðararmur þessara fyrirtækja er einnig á hinum enda borðsins á 

fiskmörkuðum sem seljandi. Þar selja þau meðafla og aukaafurðir sem þau sjá sér ekki hag í 

að vinna hjá sér. Þær vinnslur sem flokkast undir þennan hóp eru oft hátækni vinnslur með 

mikla afkastagetu og eru framarlega í heiminum í vinnslu á sjávarafurðum. Með samkeppni á 

alþjóðlegum vettvangi fylgir há eftirspurn sem þarf að fylgja eftir. Fiskmarkaðir geta því verið 

mjög mikilvægir þessum vinnslum til að afla sér hráefna ef veiði er ekki nægileg til að fylla 

upp í pöntun hjá fyrirtækinu.  

 

Viðmælandi 4 var þeirrar skoðunar að þegar svona fyrirtæki fara að kaupa fisk á mörkuðum í 

stórum stíl geti þau borgað töluvert hærra verð en þau fyrirtæki sem eru án útgerðar þar sem 

hluti af þeirra hráefni er kvótafiskur sem þau fá á lægra verði en fæst á mörkuðum, þar að 

leiðandi geta þau leyft sér að borga töluvert hátt verð án þess að tapa á því. 

4.2 Ekki í útgerð
Fiskmarkaðir eru mikilvægari kaupendahóp þeirra fyrirtækja sem eru ekki í útgerð en þeirra 

sem eru í útgerð. Þeirra hráefnisöflun getur einungis farið fram í gegnum markaði eða í beinni 

sölu frá útgerð. Þessi fyrirtæki hafa því ekki eins öruggan aðgang að hráefni og þau 

fyrrnefndu þar sem þeim hefur ekki verið úthlutað aflaheimildir. Það má því svo að orði 

komast að fiskmarkaðir séu bráðnauðsynlegir þessum fyrirtækjum og þeirra starfsemi. Það 

getur reynst erfitt fyrir þau að keppast um hráefni á mörkuðum við fyrirtæki sem bæði vinna 

og veiða fisk og einnig ef þær eru að selja á sömu mörkuðum erlendis, þar sem þessi fyrirtæki 

þurfa að fá meira fyrir sinn fisk þar sem allt þeirra hráefni er keypt á markaðsverði.  

Kaupendahópur stærri vinnsla sem eru ekki í útgerð er stærsti notendahópurinn á 

fiskmörkuðum. Svo að þeirra starfsemi haldist gangandi þurfa þau að treysta á hráefni frá 

öðrum, það hráefni er að fá á fiskmörkuðum eða í beinni sölu frá útgerð. Fiskmarkaðir eru því 

gríðarlega mikilvægir þessum hópi kaupenda. Það getur reynst þessum kaupendahóp erfitt að 

keppast um hráefni á mörkuðum ef stórar fiskvinnslur í útgerð koma inn á markaðinn þegar 

þeim vantar hráefni, ef báðir hóparnir eru að berjast um sömu tegundir á mörkuðum. Skoðanir 
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viðmælenda sýndu að það getur reynst þessum fyrirtækjum erfitt að keppast við stóru 

fyrirtækin sem eru í útgerð á alþjóðlegum markaði þar sem þau hafa ekki niðurgreiddan 

kvótafisk í sinni vinnslu þar að leiðandi þurfa þau hærra verð fyrir sína vöru.  

Kaupendahópur smærri fiskvinnsla ekki í útgerð eru litlar fiskvinnslur sem vinna að hámarki 

500 kg af heilum slægðum fiski á viku (Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin 

matvæli nr. 856/2016) og kaupa hráefni af mörkuðum í litlu magni og eru fiskmarkaðir 

mikilvægir fyrir þeirra starfsemi þar sem þeir treysta á hráefni frá öðrum. Þessar fiskvinnslur 

eru að vinna allar mögulegar tegundir og þær jafnvel finna ekki eins mikið fyrir samkeppni 

frá stóru vinnslunum nema þegar samþætt fyrirtæki fara að kaupa á markaði. Viðtöl sýndu að 

smærri fyrirtæki án útgerða eru meira að finna fyrir því að meira af óunnum fisk er að fara 

beint í útflutning og gerir þeim því ekki kleift að bjóða í hann. Þessi fyrirtæki eiga það til að 

vera með mjög sérhæfðar vinnslur og framleiða hágæða vöru sem seld er á háu verði, ef þau 

eru í þeirri stöðu geta þau leyft sér að borga hátt verð fyrir fisk á mörkuðum. Einnig flokkast 

fiskbúðir undir þennan hóp kaupenda en tilvera fiskmarkaða er þeim einnig mjög mikilvæg 

þar sem þeirra starfsemi byggist á því að fá hráefni frá mörkuðunum eða í beinni sölu frá 

útgerð.

4.3 Kaupendur á einstökum tegundum
Þær tegundir sem voru keyptar í mestu magni af fyrirtækjum sem eru án útgerðar á íslenskum 

mörkuðum árið 2018 voru þorskur, ýsa, ufsi, karfi og steinbítur. Samkvæmt Eyjólfi Þóri 

Guðlaugssyni (munnleg heimild, töluvpóstur, 7. mars 2019) eru stórir kaupendur á þorski og 

ýsu þeir sem kaupa yfir 100 tonn af mörkuðum á ári. Stórir kaupendur á ufsa, karfa og steinbít 

eru svo þeir sem kaupa yfir 50 tonn á mörkuðum á ári.

4.3.1 Þorskur
Seld voru rúm 47 þúsund tonn af þorski á fiskmörkuðum á árinu 2018 og nam verðmæti 12,4 

milljörðum króna. Á heildina litið var um 43% af heildar magni sem selt var af fiski þorskur 

og um 51% af verðmætum fengust fyrir þorsk sem gerir hann að lang mikilvægustu tegund á 

fiskmörkuðum það ár.   

 

Tafla 4 sýnir í hvaða magni og á hvaða meðalverði tíu stærstu kaupendur í hópi fyrirtækja í 

útgerð keyptu af þorski á mörkuðum árið 2018.



 17 

 

Tafla 4 - Tíu stærstu kaupendur á fiksmörkuðum á þorski í hópi fyrirtækja í útgerð árið 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019) 

Stærstu kaupendur í hópi fyrirtækja í útgerð á þorski á 

fiskmörkuðum árið 2018 

Nr. Magn (Tonn) Meðalverð (Kr/Kg) 

1 2.321 230 

2 2.084 257 

3 1.971 240 

4 1.899 231 

5 1.733 264 

6 1.647 275 

7 1.193 260 

8 1.009 229 

9 695 256 

10 684 229 

Samtals: 15.236 247 
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Tafla 5 sýnir í hvaða magni og á hvaða meðalverði tíu stærstu kaupendur í hópi fyrirtækja án 

útgerðar keyptu af þorski á mörkuðum árið 2018. 

Tafla 5 – Tíu stærstu kaupendur á fiskmörkuðum á þorski í hópi fyrirtækja án útgerðar árið 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 

2019) 

Stærstu kaupendur í hópi fyrirtækja án útgerðar á þorski á 

fiskmörkuðum árið 2018 

Nr. Magn (Tonn) Meðalverð (Kr/Kg) 

1 3.247 236 

2 2.451 313 

3 2.239 284 

4 1.445 298 

5 1.434 215 

6 1.314 232 

7 1.054 316 

8 1.001 283 

9 874 245 

10 809 262 

Samtals: 15.868 268,4 

 

Ef töflur 3 og 4 eru bornar saman má sjá að tíu stærstu kaupendur fyrirtækja án útgerðar voru 

aðeins umfangsmeiri en þau keyptu rúmum 600 tonnum meira en þau tíu stærstu sem eru í 

útgerð á síðasta ári. Vakna spurningar um það afhverju fyrirtæki sem eiga aflaheimildir kaupa 

í svona miklu magni á mörkuðum eins og sjá má á töflu 3, en eins og áður hefur komið fram 

kemur fyrir að þau þurfa að fylla upp í pöntun sem veiði þeirra ræður ekki við og nýta þau sér 

markaði til þess. Einnig er vakin athygli á meðalverði sem þessi fyrirtæki borga á mörkuðum, 

en sjá má að stærstu fyrirtækin án útgerðar borga að meðaltali 21 krónu meira á kg en þau 

sem eru í útgerð. Ef á heildina er litið þá væru þeir sem eru í útgerð að borga um 3,9 milljarða 

á þeirra meðalverði á meðan þeir sem ekki eru í útgerð borga um 4,2 milljarða fyrir sama 

magn af þorski. Skýringin gæti verið sú að stórar vinnslur sem eru í útgerð versla oft við 

markaðina þegar framboð er mikið og þar að leiðandi verð lágt til að fá fisk á góðu verði. 

Fyrirtæki sem eru ekki í útgerð versla við markaðina allan ársins hring sama hvort verð sé hátt 

eins og á veturna þegar framboð er lítið. Það er einnig hægt að útskýra þennan verðmun með 

því að sjálfstæðu vinnslurnar keyptu meira af stærri þorsk sem er til dæmis notaður í saltfisk. 
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Kílóverð á þorski hækkar eftir stærðarflokki, sem gæti útskýrt töflurnar tvær hér að ofan. Þá 

þarf einnig að taka inn í jöfnuna hvort sé að ræða um slægðan eða óslægðan þorsk þar sem 

verð fyrir slægðan þorsk er hærra en fyrir óslægðan (Verðlagsstofa, 2019). 

 

 
Mynd 3 – Markaðshlutur 20 stærstu kaupenda og annarra á þorski á fiskmörkuðum árið 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 

2019).

Stórir kaupendur á þorsk (>100 tonn á ári) úr röðum fyrirtækja án útgerðar árið 2018 voru alls 

37 á meðan stórir kaupendur úr hópi fyrirtækja í útgerð voru alls 25. Árið 2013 voru stórir 

kaupendur í hópi fyrirtækja án útgerðar alls 31. Á mynd 2 má sjá hvernig 65% af öllum 

seldum þorski á mörkuðum var seldur til 20 fyrirtækja árið 2018. Þetta sýnir ennfremur 

hversu umfangsmiklir stærstu kaupendur á þorski voru árið 2018. Stærstu kaupendur án 

útgerðar keyptu 33% af öllum þorskafla sem seldur var á mörkuðum á meðan stærstu 

kaupendur án útgerðar keyptu 32% af aflanum. 35% af aflanum skiptist svo á milli annarra 

kaupenda. 

 

Ögmundur Knútsson og fleiri (2013) bentu á að sala á þorski á fiskmörkuðum væri að þróast 

þannig að færri stærri kaupendur væru að kaupa stærstan part af því magni sem fer í gegnum 

markaðina á hverju ári. Tafla 5 sýnir fjölda kaupenda sem kaupir yfir 75 % af heildarmagni 

þorsks á mörkuðum ákveðin ár. Frá árinu 2000 var þróunin eins og þeir bentu réttilega á og 

árið 2012 voru kaupendur sem skiptu á milli sín um 75% af allri sölu þorsks á mörkuðum 

aðeins 16. Á síðasta ári skiptu 27 kaupendur með sér 75% af seldu magni sem kemur á óvart 

miðið við að fjöldi kaupenda sem keypti þetta magn hafði fari fækkandi eftir aldamót. Bentu 

þeir líka á að lóðrétt samþætt fyrirtæki væru að verða virkari á fiskmörkuðum sem kaupendur 
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á þorski. Það má álykta það útfrá töflu 5 að ef aðeins 27 fyrirtæki eru að kaupa yfir 75% af 

öllu framboði þorsks sem var á mörkuðum árið 2018 að öðrum stórum og smáum kaupendum 

hafi fækkað á þessum árum.

 

 
Tafla 6 - Kaupendur á þorsk á fiskmörkuðum (Ögmundur Knútsson o.fl, 2013; Reiknistofa fiskmarkaða, 2019). 

 2000 2005 2008 2012 2018 

Kaupendur 

sem kaupa 

>75% 

41 28 18 16 27 
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4.3.2 Ýsa
Seld voru um 19,5 þúsund tonn af ýsu á mörkuðum árið 2018 og nam verðmæti um 4,7 

milljörðum króna. Á heildina litið var 17,3% af öllum seldum afla ýsa og 19,4 % af öllum 

verðmætum sem fengust á mörkuðum fyrir ýsu. Borið saman við árið 2013 var selt magn af 

ýsu um 18,7 tonn eða 17% af heildarmagni og verðmæti sem fengust fyrir hana 21,4% af 

heildarverðmæti (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019). 

 

 
Mynd 4 - Hlutfall heildarsölu ýsu á fiskmörkuðum eftir kaupendum árin 2013 og 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

Stórir kaupendur (>100 tonn á ári) án útgerðar á ýsu á fiskmörkuðum voru 15 talsins árið 

2013 og 25 talsins árið 2018. Mynd 3 sýnir hversu stóran hluta af heildarsölu stórir kaupendur 

á ýsu versluðu fyrir árin 2013 og 2018 auk hlutfall 10 stærstu kaupenda þessi ár. Árið 2013 

skiptist 66% af heildarsölu ýsu milli 10 stærstu kaupenda en árið 2018 skiptist 63% af 

heildarsölu ýsu milli 10 fyrirtækja sem er ekki mikil breyting á milli ára. Allir kaupendur sem 

versluðu yfir 100 tonn á ári keyptu 70% af heildarsölu ýsu árið 2013 en 80% af heildarsölu 

árið 2018. Það er vert að skoða mun á fjölda stórra kaupenda milli ára, en þeir sem versluðu 

fyrir meira en 100 tonn á ári voru töluvert fleiri árið 2018 en það má rekja til þess að áður 

minni kaupendur gætu hafa aukið við sig í vinnslu og því þurft meira magn. Einnig gæti 

litlum kaupendum hafa fækkað milli ára á meðan meðal stórir kaupendur hafa bætt við sig. 
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Einnig er vert að taka fram að framboð á ýsu var töluvert meira árið 2018 en 2013 þar sem 

selt magn árið 2018 var rúmum 800 tonnum meira en selt magn árið 2013.

4.3.3 Ufsi

Seld voru um 9,5 þúsund tonn af ufsa á mörkuðum árið 2018 og nam verðmæti rúmum 905 

milljónum króna. Á heildina litið var það 8,5% af heildamagni og 3,7 % af heildarverðmæti. 

Borið saman við árið 2013 þá voru seld rúm 9,3 þúsund tonn árið 2013 og nam verðmæti þá 

1,6 milljörðum króna. Það var 8,5% af heildaverðmæti það árið 2013 líkt og 2018 en 5,7% af 

heildarverðmæti (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

 

 
Mynd 5 – Hlutfall heildarsölu ufsa á fiskmörkuðum eftir kaupendum árin 2013 og 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

Stórir kaupendur (>50 tonn á ári) án útgerðar á ufsa á fiskmörkuðum voru 8 talsins árið 2013 

og 15 talsins árið 2018. Mynd 4 sýnir hvernig sala á ufsa á mörkuðum skiptist milli kaupenda 

þessi ári. Eins og sést þá kaupa fimm stærstu kaupendurnir um það bil þriðjung aflans árið 

2013 en árið 2018 kaupa fimm stærstu um það bil helming aflans. Selt var meira af ufsa á 

mörkuðum á árinu 2018 heldur en árið 2013 eða um 200 tonnum meira. Það má einnig sjá að 

þeir sem flokkast undir stóra kaupendur kaupa töluvert meira af magninu hlutfallslega árið 

2018 sem bendir til þess að þeir stóru hafa aukið við sig í kaupum á ufsa sem gæti þýtt að 
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smærri kaupendum hafi fækkað í millitíðinni. Ögmundur Knútsson o.fl. (2013) bentu líka á 

það árið 2013 að yfir 50% af ufsa sem seldur er á mörkuðum er seldur til tvö stór lóðrétt 

samþætt fyrirtæki. Það lítur því út fyrir að sjálfstæðu vinnslurnar eru að kaupa meira af ufsa á 

mörkuðum en þau fyrirtæki sem þeir áttu við.

4.3.4 Karfi
Seld voru rúm 5,6 þúsund tonn af karfa á mörkuðum árið 2018 og nam verðmæti um 709 

milljónum króna. Á heildina litið var sala á karfa um 5% af heildarmagninu og 2,9% af 

heildaverðmæti. Borið saman við árið 2013 þar sem sala á karfa var tæp 5,9 þúsund tonn og 

nam verðmæti þá 1,6 milljörðum króna. Það var 5,4% af heildamagni og 4,8% af 

heildarverðmæti það ár (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019). 

 

 
Mynd 6 - Hlutfall heildarsölu karfa á fiskmörkuðum eftir kaupendum árin 2013 og 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

Stórir kaupendur (>50 tonn á ári) án útgerðar á karfa á fiskmörkuðum vou 12 talsins árið 2013 

og 15 talsins árið 2018. Mynd 5 sýnir hvernig salan skiptist milli kaupenda þessi ár. Eins og 

sjá má þá kaupa 10 stærstu kaupendur árið 2013 62% af öllum aflanum en árið 2018 kaupa 
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þeir 10 stærstu 74% af aflanum og árið 2013 keyptu allir stórir kaupendur 65% af aflanum en 

árið 2018 var það hlutfall 82%. Þessa breytingu má útskýra með minnkandi framboði á karfa 

á þessum árum en selt magn karfa árið 2018 var um 4,9 % minni en það var árið 2013, einnig 

fjölgaði stórum kaupendum árið 2018 sem bendir til að áður minni kaupendur hafi aukið við 

sig og að smærri kaupendum hafi fækkað. 

 

4.3.5 Steinbítur
Seld voru rúm 4,6 þúsund tonn af steinbít á mörkuðum árið 2018 og nam verðmætið um 699 

milljónum króna. Á heildina litið nam sala á steinbít 4,1% af heildarmagni og 2,9% af 

heildarverðmæti. Árið 2013 var sala á steinbít á mörkuðum rúm 4,7 þúsund tonn og nam 

verðmæti um 1,2 milljarð króna. Var það 4,3% af heildarmagni sem selt var og 4,3 % af 

heildarverðmæti það ár (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

 

 
Mynd 7 – Hlutfall heildarsölu steibíts á fiskmörkuðum eftir kaupendum árin 2013 og 2018 (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

Stórir kaupendur (>50 tonn á ári) án útgerðar á steinbít á fiskmörkuðum voru 13 talsins árið 

2013 og 14 talsins árið 2018. Mynd 6 sýnir hvernig salan skiptist milli kaupenda þessi ár. Það 

má sjá augljósa breytingu milli ára á hversu mikið þeir stóru kaupa af heildarmagni en árið 

2013 keyptu þeir 10 stærstu 52% af heildarmagninu en árið 2018 keyptu þeir 10 stærstu 92% 

af heildarmagninu. Sala á steinbít var um 100 tonnum minni árið 2018 en hún var árið 2013 
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sem útskýrir ekki þennan gífurlega mun sem sjá má á mynd 6. Það bættist einn stór kaupandi í 

hópinn árið 2018 frá árinu 2013 en magnið sem þeir stærstu keyptu var 56% árið 2013 en árið 

2018 var það orðið 97%. Það er því nokkuð ljóst að þeir stóru hafi bætt töluvert við sig í 

kaupum á steinbít milli ára sem hefur orsakað það að framboð til smærri kaupenda hefur 

dregist saman milli ára eða að minni samkeppni um steinbíts afla á mörkuðum hafi verið 

vegna þess að fjöldi smærri fyrirtækja hafi fækkað milli ára.
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4.3.6 Langa
Seld voru um 2,4 þúsund tonn af löngu á fiskmörkuðum árið 2018 og nam verðmæti fyrir 

hana um 421 milljónum króna. Á heildina litið var það um 2,2% af heildarmagni og um 1,7% 

af heildarverðmæti það árið. Árið 2013 voru seld um 3,2 þúsund tonn af löngu á mörkuðum 

og nam verðmæti rúmum 638 milljónum króna. Á heildina litið var það um 2,9% af 

heildarmagni og um 2,3% af heildarverðmæti það árið (Reiknistofa fiskmarkaða, 2019).

 

 
Mynd 8 – Heildarafli löngu og magn landað á fiskmarkaði (Fiskistofa, 2019; Hagstofa Íslands, 2019b) 

Á mynd 8 má sjá afla löngu á árunum 2008 til 2018 ásamt afla sem landað var á innlenda 

markaði og hlutfall sem fór á markaði. Athyglisverð þróun hefur átt sér stað á undanförnum 

árum en sjá má að frá 2011 til 2014 hækkað afli löngu, samhliða því bættist í magnið sem 

landað var á fiskmarkaði lítillega. Það má því gera ráð fyrir að útgerðarfyrirtæki með eigin 

vinnslu séu á bak við þessa aukningu í veiðum á þessum árum og hafa því landað meirihluta 

aflans í eigin vinnslur. Frá árinu 2014 hefur heildaraflinn svo verið að minnka en markaðirnir 

virðast finna lítillega fyrir því þar sem á meðan veiðar eru að lækka er hlutfall afla löngu sem 

landað er til fiskmarkaða að hækka á móti og á síðasta ári fóru rúm 38% af aflanum í gegnum 

markaðina.
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4.3.7 Skarkoli
Seld voru rúm 5,8 þúsund tonn af skarkola á mörkuðum árið 2018 og nam verðmæti fyrir 

hann um 1,4 milljarða króna. Á heildina litið var það um 5,2% af heildarmagni og um 5,9% af 

heildarverðmæti það árið. Árið 2013 voru seld um 3,5 þúsund tonn af skarkola á mörkuðum 

og nam verðmæti um 688 milljónum króna. Á heildina litið var það 3,2% af heildar seldu 

magni og 2,5% af heildar verðmætum markaðarins það árið. Skarkoli hefur því orðið 

mikilvægari tegund á mörkuðunum á þessum fimm árum.

 

 
Mynd 9 – Heildarafli skarkola og magn landað á fiskmarkaði (Fiskistofa, 2019; Hagstofa Íslands, 2019b)

 

Á mynd 9 má sjá heildarafla skarkola á Íslandi árin 2008 til 2018 ásamt afla sem landað var á 

innlenda markaði og hlutfall sem fór á markaði. Frá 2008 hefur hlutfall afla hans farið í meira 

magni á fiskmarkað eins og sjá má. Heildarafli lækkaði árið 2011 en þá fundu markaðirnir 

lítilega fyrir því. Hlutfall sem fer á markaðina hefur haldist stöðugt í rúmum 60% frá árinu 

2014 þrátt fyrir sveiflur í veiði á þessum árum. Það má álykta svo að einstakar útgerðir sem 

eiga kvóta á skarkola séu öruggir seljendur á markað.  
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4.3.8 Samantekt stærstu tegundir 

 

 
Mynd 10 - Magn eftir stærstu tegundum sem landað var á fiskmarkaði til vinnslu innanlands 2005-2018 (Fiskistofa 2019; 

Hagstofa Íslands, 2019b).

Á mynd 8 má sjá allan landaðan afla á markað eftir tegundum sem fór til vinnslu innanlands á 
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meðan vinnsla á markaðs ýsu hefur dvínað. Frá árinu 2005 hefur afli af ýsu sem fór á markað 

lækkað um 25% á meðan þorskafla landað á markað hefur hækkað um 14%. Ufsaafli sem 

landað var á markað hefur aukist um 25%, Afli karfa sem fór á markað aukist um 26% en afli 

steinbíts sem fór á markað lækkað um 8%. 
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5 Samkeppni 
Samkeppni um afla á mörkuðum er á milli þeirra sem nefndir voru hér að framan auk 

útflytjenda sem kaupa af markaði og flytja erlendis. Aðal samkeppnin er á milli stórra 

fiskvinnsla á mörkuðum sem ræðst aðallega af stærð þeirra auk þess þá hefur það mikið að 

segja ef vinnslan er hluti af fyrirtæki sem stundar einnig veiði. Viðmælendur 1, 4 og 6 voru á 

því máli að þegar fyrirtæki sem bæði veiðir og vinnur afla vantaði fisk þá nýttu þau 

markaðinn til hráefnisöflunar og væru þá betur í stakk búin en þau fyrirtæki sem ekki væru í 

útgerð til að borga hærra verð á uppboði á mörkuðum þar sem stærsti hluti þeirra hráefnis 

væri kvótafiskur sem þau borguðu lægra verð fyrir. Samkeppni um fisk á mörkuðum nær 

hæstu hæðum þegar framboð er sem mest og þar að leiðandi verð lágt, þá eru flestar 

fiskvinnslur og aðrir viðskiptavinir með í uppboði á markaði til að freista þess að fá fisk á sem 

lægstu verði. Þegar þessu er snúið við og framboð er lágt þá er verð hátt en þá ríkir einnig 

mikil samkeppni um þann afla sem fáanlegur er á mörkuðum þar sem lítið er í boði. Ef litlar 

sjálfstæðar vinnslur sem versla á mörkuðum eru í þeirri aðstöðu að vera með mjög sérhæfða 

vinnslu sem framleiðir mikla gæða vöru sem er seld á háu verði, þá geta þær leyft sér að 

borga hærra verð fyrir hráefni á mörkuðum. Mörg ádeilumál hafa orðið í sambandi við verð 

sem vinnslur borga á mörkuðum og verð sem fiskvinnslur borga fyrir fisk frá eigin útgerð. 

Ásamt því hefur verið sett spurningu um aðgang að hráefni fyrir þær vinnslur sem ekki eru í 

útgerð, sem fer að mestu leiti fram í gegnum markaði.

 

5.2 Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda
Árið 1994 voru stofnuð hagmunasamtök fiskvinnsla sem eru ekki í útgerð að nafni Samtök 

fiskvinnslu án útgerðar (SFÁÚ), þau hafa breytt um nafn og heita í dag Samtök 

fiskframleiðenda og útflytjenda (SFÚ) en þetta eru þetta stærstu samtök landsins í fiskvinnslu 

sem versla hráefni sitt í umhverfi frjálsrar verðmyndunar. Á heimasíðu samtakanna kemur 

fram að aðilar í samtökunum eru bæði stór og meðalstór fiskvinnslufyrirtæki sem hafa verið 

starfandi allt frá því fiskmarkaðir hófu starfsemi sína árið 1987, nokkur fyrirtæki þó lengur en 

það. SFÚ hefur barist fyrir því að að allur fiskur fari á innlenda markaði og aðskilnað veiða 

og vinnslu verði komið á. SFÚ eru þeirrar skoðunar að fyrirtæki sem eru aðilar að 
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samtökunum hafi lengi vel greitt hæsta meðalverð fyrir fisk til hagsbóta útgerða og sjómanna 

(Samtök fiskframleiðenda og útflytjenda, 2019).  

 

Samtökin hafa frá stofnun barist gegn samkeppnishindrunum sem gætu átt sér stað í 

íslenskum sjávarútvegi og þar má nefna helst verðlagningu á fiski. Hafa síðustu tveir formenn 

samtakanna ítrekað bent á samkeppnismun sem kann að vera í sjávarútvegi og gekk einn svo 

langt að láta út úr sér að spilling ríkti í íslenskum sjávarútveg í fréttabréfi samtakanna árið 

2016. Útskýrði hann mál sitt með því að vitna í svikin loforð stjórnvalda um að breyta 

fiskveiðikerfinu til að laga þann stóra samkeppnismun sem kann að vera í greininni (Jón 

Steinn Elíasson, 2016a). Í fréttabréfinu var einnig talað um fiskmarkaði og framtíð þeirra hér 

á landi en að mati viðmælanda þyrfti að styrkja stöðu þeirra þannig að samkeppni fái að 

blómstra. Einnig var komið inn á verðlagninu og uppgjör til sjómanna, en eins og hefur komið 

fram er launakostnaður þeirra útgerða sem landa í eigin vinnslu og gera upp á 

Verðlagsstofuverði töluvert lægri en sjálfstæðra útgerða sem landa á markað, en er SFÚ 

þeirrar skoðunar að á meðan það er gert þá er verðið keyrt upp á mörkuðum sem veldur því að 

fiskvinnslur sem nýta sér markaðinn í stórum stíl finna illa fyrir því þar sem þær hafa ekki 

aðgang að niðurgreiddum fisk. Komið var inn á framgang stórútgerða sem kaupa af 

mörkuðum en vildu þeir meina þær misnoti fiskmarkaði oft til að koma höggi á 

samkeppnisaðila sinn, í þessu tilfelli sjálfstæðar fiskvinnslur (Páll Ingólfsson, 2016). 

 

5.2.1 Erindi SFÚ til SE og álit
Þann 25. maí 2011 barst Samkeppniseftirlitinu erindi frá SFÚ. Það erindi innihélt þrjú efni 

sem beindust að fyrirtækjum sem bæði veiða og vinna afla og vísar í 10. gr. 11. gr. og 14. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005. Í fyrsta hluta erindisins vildu SFÚ fjárhagslegan aðskilnað slíkra 

fyrirtækja, milli útgerðar og vinnslu samkvæmt 14. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í þeirri 

grein laganna segir að Samkeppniseftirlitinu sé heimilt að mæla fyrir fjárhagslegum aðskilnað 

ef fyrirtæki sem væri um að ræða væri opinbert eða starfaði að einhverju leiti í skjóli opinbers 

einkaleyfis eða verndar. Vildu þeir meina að tilefni væri til þar sem veiðar væru reknar í skjóli 

opinbers einkaleyfis á meðan vinnsla væri í frjálsri samkeppni sem gerir fiskvinnslum sem eru 

reknar án útgerðar erfitt fyrir að keppast við. Í öðrum hluta erindisins er vísað í 11. gr laganna 

sem fjallar um misnotkun á markaðsráðandi stöðu og vísar í verðmisnotkun fyrirtækjanna á 

markaði. Auk þessa kom fram á fundi milli SFÚ og Samkeppniseftirlitsins í desember sama ár 

að samtökin telji útgerðarfélög stunda félagsleg undirboð á erlendum markaði, sem gæti 
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skaðað samkeppnishæfni fiskvinnsla án útgerðar. Í erindinu var einnig vakin athygli á því að 

verð sem útgerðarhluti lóðrétt samþættrar útgerðar selur í innri viðskiptum til fiskvinnsluhluta 

fyrirtækisins sé töluvert lægra en verð á fiskmörkuðum. Nefndu þeir dæmi um fyrirtæki sem 

hafði á kvótaárinu 1. september 2009 til 31. ágúst 2010 borgað um einum milljarði lægra verð 

við öflun hráefnis hjá sér en það verð sem þeir hefðu þurft að borga á fiskmörkuðum á þessu 

tímabili (SE, 2012). 

 

Álit Samkeppniseftirlitsins eftir rannsókn var tilkynnt 19. nóvember 2012 og voru þeir þeirrar 

skoðunar að ekki væri tilefni til að mæla fyrir fjárhagslegum aðskilnaði milli veiða og vinnslu 

lóðrétt samþættra útgerðar- og fiskvinnslu fyrirtækja, einnig var ekki fallist á að beita 

bannreglum 10. eða 11 greinar samkeppnislaga í málinu. Niðurstöður sýndu þó að samkeppni 

í íslenskum sjávarútvegi væri ekki með öllu móti sanngjörn og samkeppnishindranir og 

aðstöðumunur væri á milli lóðrétt samþættra útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækja annars vegar 

og sjálfstæðra fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtækja að mati SE. Þá bentu þau á að þar sem 

lóðrétt samþættar útgerðir eru ekki beint að kaupa fisk heldur frekar að millifæra hann á milli 

ólíkra rekstrarþætti fyrirtækisins, þessi millifærsla fisks á milli rekstrarþátta er á lægra verði 

en markaðsverð á fiskmörkuðum. Allt þetta hefur áhrif á launagreiðslur sjómanna og einnig 

gjaldtöku ríkisns af útgerð, því gæti vinnsluhluti fyrirtækisins verið í betri samkeppnisstöðu 

við fiskvinnslur sem er án útgerðar sem þurfa að afla hráefna í gegnum fiskmarkaði á 

markaðsverði. Luku SE álitinu með fjórum leiðum sem stjórnvöld ættu að skoða til að bæta 

samkeppnisumhverfi greinarinnar:  

1. Setja á lög um milliverðlagningu hjá lóðrétt samþættum fyrirtækjum sem skilar 

öllum sjómönnum sömu kjörum hvort sem þeir landa á fiskmarkaði eða í vinnslu 

fyrirtækis sem bæði veiðir og vinnur afla. 

2. Breyta hafnagjöldum svo að útgerðir sem stunda einnig vinnslu greiði ekki lægri 

hafnargjöld. 

3. Breyta lögum um Verðlagsstofu þannig að útgerðarmenn sem eru einnig í vinnslu 

afla komi ekki að ákvörðun verðlagsstofuverðs, svo að allir sjómenn fái sömu laun. 

4. Lagabreyting sem kemur í veg fyrir að aðeins útgerðarmenn geti leigt kvóta (SE, 

2012).  
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5.2.2 Fjárhagslegur aðskilnaður
Sú krafa SFÚ til Samkeppniseftirlitsins um fjárhagslegan aðskilnað veiða og vinnslu hjá 

lóðrétt samþættum útgerðarfyrirtækjum var ætlað að koma í veg fyrir að þau fyrirtæki geti 

nýtt aflaheimildir til að niðurgreiða hráefni sem fer í vinnslu þeirra, til dæmis með tonn á móti 

tonni og leigu aflaheimilda til frekari yfirburða í samkeppni í greininni. Væri það mögulega 

sanngjarn kostur með tilliti til samkeppni, en þó vakna spurningar um hvort það sé besta 

leiðin. Til að greina betur kosti og galla þess ef fjárhagslegur aðskilnaður veiða og vinnslu 

fyrirtækis yrði að veruleika gerði Hagfræðistofnun rannsókn á því árið 2011. Þar kom fram að 

þeir sem hafa ekki öruggan aðgang að hráefni eða örugga kaupendur eru ólíklegri til að ráðast 

í nauðsynlegar fjárfestingar, það er í tilfelli sjálfstæðra- útgerða og fiskvinnsla. Í tilfelli 

samþættra útgerðarfyrirtækja þá er þetta ekki tilfellið, þar sem bæði hafa þau auðveldari 

aðgang að hráefni og einnig örugga kaupendur sem er vinnsluhluti þessa fyrirtækis. Sýndu 

niðurstöður einnig að lóðrétt samþætting væri besta skipulagsform fyrirtækis undir vissum 

kringumstæðum, þar sem betri reksrarafkoma fæst af því en aðskildum rekstri. Vegna 

mismunar á aðgengi hráefna og hráefnisverði er samkeppnismunur þar á milli en 

uppgjörsreglan sem er í gildi felur í sér víxlun á hagnaði á milli útgerðarhluta og vinnsluhluta 

samþættra fyrirtækja. Álit rannsakenda á þessu máli voru þau að mögulega gæti verið að 

þeirri uppgjörsreglu yrði breytt til að stuðla að jöfnu uppgjöri til sjómanna hvort sem þeir 

landa í beinni sölu eða á fiskmarkaði og þar með minnka samkeppnisbil. Það væri hægt að 

gera án þess að mæla fyrir fjárhagslegum aðskilnaði (Hagfræðistofnun, 2011). Þó svo að verð 

sem vinnslur borga á markaði sé hærra en það verð sem vinnsluhluti samþættra fyrirtækja 

borga fyrir hráefni þá þarf að taka inn í reikninginn að þó svo að sjálfstæðar fiskvinnslur borgi 

hærra meðalverð fyrir hráefni en samþætt fyrirtæki þá þurfa þau síðarnefndu að borga 

uppihald á skipum/bátum þeirra og rekstrarkostnaður hjá þessháttar fyrirtæki er almennt hærri 

en hjá þeim sjálfstæðu (Hagfræðistofnun, 2011). 
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5.3 Alþjóðleg samkeppni 
Samkeppni fiskvinnsla erlendis frá er að margra mati erfið og spila margir þættir inn í það. Á 

undanförnum árum hafa laun hækkað töluvert ásamt því að gengissveiflur krónunnar hafa gert 

illt verra. Árið 2016 hélt Jón Steinn Elíasson (2016b) þáverandi formaður SFÚ því fram að 

íslenskt viðskiptakerfi væri ósamkeppnishæft, á þann hátt að vextir væru langt frá því að vera 

eðlilegir og væru þeir að ganga frá atvinnugreininni. Þá benti hann á að lítil og meðalstór 

fyrirtæki þyrftu því að fjármagna sig í vaxtaumhverfi sem skemmir fyrir samkeppnishæfni 

þeirra gagnvart öðrum þjóðum þar sem annað vaxtarumhverfi ríkir.  

 

 

 
Mynd 11 - Útflutningur óunnins afla 2010-2018 (Fiskistofa 2019; Hagstofa Íslands 2019c). 

 
Á mynd 9 má sjá að meira af óunnum fisk er að fara til vinnslu erlendis undanfarin ár og var 

alls útflutt rúm 53 þúsund tonn árið 2018. Ástæðan gæti verið að samþætt fyrirtæki séu að 

setja fisk sem þau nota ekki í gáma í meira magni sem gerir sjálfstæðum vinnslum ókleift að 

bjóða í þann fisk. Einnig getur verið að strandveiðisjómenn séu að selja afla sinn í útflutningi, 

sem er áhyggjuefni þar sem markmið með strandveiðum var í upphafi að auka 

verðmætasköpun og framboð á fiskmörkuðum innanlands. Sjá má að karfi var útfluttur 

óunninn í mestu magni árið 2018 og öll ár sem talin upp eru í mynd 9, fyrir utan árið 2010 þar 

sem ýsa var mest flutt út. Á síðasta ári var útflutt magn óunnins þorsk rúm 13 þúsund tonn 
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sem er sex þúsund tonna hækkun frá 2017. Allar tegundir sem sýndar eru á mynd 9 voru 

fluttar út í meira magni árið 2018 en árið áður sem fiskmarkaðir og fiskverkendur hafa eflaust 

fundið eitthvað fyrir. Þar má nefna skarkola sérstaklega en heildar magni landað var um 8,3 

þúsund tonn á Íslandi árið 2018 en útflutt magn var um 4,6 þúsund tonn, það er því stór partur 

af honum að fara í vinnslu erlendis alls 55%, sem innlendir aðilar sem sérhæfa sig í vinnslu á 

skarkola hafa líklega fundið fyrir. Heildarafli þorsks á Íslandi árið 2010 var rúm 178 þúsund 

tonn og var 2,5% af honum útfluttur óunnin en árið 2018 var heildarafli töluvert hærri eða um 

269 þúsund tonn en útflutt hlutfall var 5%. Það er því ekki hægt að útskýra aukið magn 

útflutts óunnins þorsks með því að benda á að veiði er meiri, hlutfallið sem fer út hefur 

tvöfaldast á þessum árum. Samkeppni um hráefni er því einnig að koma erlendis frá í auknu 

magni og má þar nefna dæmi um Breta sem leggja upp með því að fá íslenskan fisk í vinnslu 

sem skapar þúsundir starfa og verðmæti sem talin eru í milljörðum (Arnar Atlason o.fl, 

2018a). Vakna upp spurningar um afhverju þessi tala er að færast í aukana þar sem 

Íslendingar hafa verið með þeim fremstu á heimsvísu þegar kemur að gæðum og vinnslu 

sjávarafurða. 
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5.4 Staða fiskvinnslu á Íslandi 
Til að komast að því hvað veldur því að meira magn er að fara erlendis til vinnslu þurfum við 

að skoða rekstarumhverfi fiskvinnslufyrirtækja á Íslandi í heild sinni. Hækkandi 

launakostnaður hefur spilað stóran þátt í versnandi afkomu vinnslu ásamt því að gengi 

krónunar hefur verið óstöðugt sem gerir útflytjendum erfitt fyrir. Einnig hefur komið fram að 

mat ákveðinna aðila snýr að vöxtum Seðlabankans sem skaðar lítil og meðalstór 

fiskvinnslufyrirtæki sem þyrftu að fjármagna sig í vaxtarumhverfi sem gæti skaðað þeirra 

rekstur. Það er áhyggjuefni fyrir atvinnuveginn ef útflutt magn óunnins fisks eykst meira 

næstu árin eins og það hefur verið að gera undanfarin ár þar sem fjöldi starfa gæti skapast við 

að vinna þennan afla innanlands auk margra milljarða króna verðmæti sem tapast við að flytja 

hann til vinnslu erlendis. 

 

 
Mynd 12 – Rekstrarafkoma fiskvinnsla í hlutfalli við tekjur (Hagstofa Íslands, 2019d)

Rekstrarafkoma fiskvinnsla á Íslandi hefur farið versnandi undanfarin ár eins og sést á mynd 

10. Afkoman hefur verið á niðurleið allt frá árinu 2011 en ástæðan gæti verið gengissveiflur, 

hækkandi aðföng, laun og fleira. Mynd 10 er þó bara meðaltal allra vinnsla á landinu, því 

gætu einhverjar vinnslur verið betur settar en aðrar. Að margra mati er það hráefniskostnaður 

sem ræður resktrarafkomu vinnslu þar sem meirihluti kostnaðar fiskvinnslu er hráefni og eins 

og hefur komið fram er aðgangur að hráefni misjafn á milli fyrirtækja sem bæði vinna og 

veiða og þeirra sjálfstæðu. Það er í tilfelli einstakra fyrirtækja rétt en ef horft er á greinina í 
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heild sinni þá haldast hráefniskostnaður vinnslu og aflaverðmæti í hendur og þar með einnig 

tekjur (Friðrik Þór Gunnarsson, 2018). 

 

 
Mynd 13 - Laun og tengd gjöld sem hlutfall af veltu fiskvinnslu á föstu verðlagi 2007-2017 (Hagstofa Íslands, 2019d) 

 
Á mynd 11 má sjá þróun launa og tengdra gjalda sem hlutfall af veltu fiskvinnslu á árunum 

2007-2017 á föstu verðlagi 2017. Sjá má þar að raunin er sú að laun hafa verið að hækka 

undanfarin ár en á móti kemur að vinnslu starfsmönnum hefur fækkað á undanförnum árum. 

Það er því hægt að álykta að hækkandi launakostnaður sé einn áhrifavaldur versnandi afkomu 

fiskvinnslu á Íslandi. Friðrik Þór Gunnarsson (2018) sýndi fram á í rannsókn sinni á stöðu 

fisvinnslu á Íslandi að árið 2017 sátu eftir tæpar 11 krónur af hverjum 100 krónum sem 

fisvinnsla fékk í tekjur og þá ætti eftir að greiða fjármagnskostnað og tekjuskatt. 
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6 Fiskverð
Fiskverð hefur verið deilu mál allt frá því fyrir tilkomu fiskmarkaða en upphaflega voru 

markaðirnir stofnaðir til þess að koma jafnvægi á fiskverð í landinu eins og áður hefur komið 

fram. Á mörkuðunum myndast verð eins og á öllum samkeppnismörkuðum þar sem framboð 

og eftirspurn mætast  og ætti það að vera hið eina rétta verð að margra mati. Áður en 

fiskmarkaðir komu við sögu var afli gæðametinn af sérstökum matsmönnum frá ríkinu sem 

tóku sýni úr öllum löndunum og var afli svo verðlagður með tilliti til þessa gæðamats. Þetta 

varð til þess að kjör sjómanna sem lönduðu afla innanlands voru töluvert lægri en þau kjör 

sem hefðu fengist fyrir sama afla í Evrópu. Á fyrstu árum markaðanna var fiskverð í beinni 

sölu til útgerðar töluvert lægra en markaðsverð eða allt að tvöfalt lægra á milli 1988 og 1996 

(Arnason & Trondsen, 2003; David Small, 2014). Það var orðið hagstætt fyrir þá sem áður 

höfðu landað á erlendum höfnum að landa afla á innlenda markaði þar sem þar myndaðist 

verð samkvæmt framboði og eftirspurn. Að sökum þess minnkaði sá afli sem landað var 

erlendis mikið næstu árin og íslendingar endurheimtu þann afla sem þeir höfðu áður misst á 

erlenda markaði. Verðmunur á mörkuðum annars vegar og í beinni sölu hins vegar er og hefur 

verið til staðar frá opnun markaða. Deila má um hvort það sé sanngjart eða ekki, það hefur þó 

dregið verulega úr mun þar á milli frá fyrstu árum fiskmarkaða.  

 

Fiskverð á mörkuðum er sveiflukennt og má þar nefna nokkra þætti sem hafa áhrif á verð: 

x Framboð er helsti þáttur sem stjórnar fiskverði á mörkuðum, ef mikið er um fisk þá er 

verð lægra en á móti kemur þegar lítð er af fisk á mörkuðum er fiskverð hátt. 

x Eftirspurn er annar lykilþáttur fyrir markaðsverð, ef eftirspurn er há þá hækkar verð 

samhliða henni á samkeppnismarkaði eins og fiskmörkuðum. 

x Veðurfar hefur bein áhrif á framboð, ef veður er gott er líklegra að veiði sé betri og því 

framboð meira og á móti kemur að ef veður er vont er líklega léleg veiði og því minna 

framboð af fiski á mörkuðum. 

x Veiðarfæri eru mismunandi og sum þeirra skila afla í jafnari stærðum heldur en önnur, 

auk þess eru minni líkur á að fiskur merjist og skemmist í ákveðnum veiðarfærum sem 

getur haft áhrif á verð hans. 

x Gæði ræður líka verði en betur farinn fiskur fer á hærra verði en sá sem er ekki jafn 

gæðamikill. Það fer þó eftir á hvaða tíma árs verið er að kaupa fiskinn þar sem 
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framboð stjórnar verði, þannig að kaupandi gæti þurft að borga hærra verð fyrir fisk á 

veturna sem er gæða minni en fiskur sem hann fékk á lægra verði á sumrin.  

x Stærð fisks hefur áhrif á verð hans, fiskur er stærðarflokkaður á mörkuðum og hækkar 

kílverðið á honum eftir hærri stærðarflokkum. 

x Bátar sem hafa myndað sér gott orðspor í góðum frágangi á afla eru líklegri til að fá 

hærra verð fyrir fiskinn sinn. 

 

Verðlagstofa skiptaverðs hóf störf árið 1998 með það að markmiði að fylgjast með fiskverði 

og réttu og eðlilegu uppgjöri á aflahlut sjómanna. Hún sér um að afla gagna um fiskverð og 

vinnur úr þeim upplýsingum sem hún svo birtir fyrir augu útvegsmanna, sjómanna og 

fiskkaupenda, einnig fylgist stofan með afurðaverði og horfur til þróun þess. Stofan sér einnig 

um það að halda utan um alla samninga sem gerðir eru á milli útgerðar og áhafnar og hefur 

rétt til að krefjast allra gagna um það uppgjör tafarlaust. Úrskurðarnefnd sjómanna og 

útvegsmanna sér svo um að ákveða fiskverð sem notað er til uppgjörs á aflahlut sjómanna út 

frá upplýsingum sem Verðlagsstofa hefur safnað. Við ákvörðun verðs tekur nefndin mið af 

fiskverði sem er algengast við sambærilega rástöfun afla, með því er átt við svipaðan fisk 

bæði í stærð og gæðum, einnig er ákvörðunin tekin með tilliti til líklegrar þróun afurðarverðs 

sem Verðlagsstofa spáir fyrir um (Lög um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd 

sjómanna og útvegsmanna nr. 13/1988). Á Mynd 12 má sjá dæmi um upplýsingar um verð 

sem Verðlagsstofa birtir fyrir augu úrskurðarnefndar.

 

 
Mynd 14 - Samband verðs og þyngdar óslægðs þorsks. Tók gildi 2. apríl 2019 (Verðlagsstofa, 2019a).
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6.1 Markaðsverð og verð í beinum viðskiptum 
Í síðasta kjarasamningi sjómanna á milli Samtaka atvinnulífsins og Samtaka fyrirtækja í 

sjávarútvegi og Sjómannasambandi Íslands frá árinu 2017 var stefnt að því markmiði að 

minnka bilið milli verðs í beinum viðskiptum og verðs á mörkuðum sem hafði verið eitt helsta 

mál kjarasamninganna. Eftirfarandi mynd sýnir reikniformúlur sem við er miðað samkvæmt 

kjarasamningum til að leiða til sambærilegs verðs þegar kemur að verði í beinum viðskiptum 

annarsvegar og verði á mörkuðum hins vegar. 

 

 

 
Mynd 15 - Formúlur sem lýsa eftirsóttum markmiðum við gerð kjarasamninga (Fiskverð, 2017).

 

Á mynd 15 má sjá formúlur sem lýsa eftirsóttum markmiðum kjarasamninga um fiskverð. Þar 

táknar H það markmið um hlutfall á verði í beinum viðskiptum af meðalverði. B meðalverð á 

kíló af fisk sem seldur er í beinum viðskiptum og M táknar 95% af meðalverði á hvert kíló af 

fisk sem seldur er á mörkuðum. X táknar svo það hlutfallslega magn fisks af heildarafla sem 

seldur er í beinum viðskiptum og (1-X) er því það hlutfall fisks af heildar afla sem seldur er á 

mörkuðum. 

 

Verð í beinum viðskiptum miðast því að hluta til við verð á mörkuðum og því ætti ekki að 

vera mikill munur þar á. Sveiflur kunna þó að vera á þessu á mismunandi tímapunkti og er 

ekki alltaf staðan að verð í beinum viðskiptum sé lægra en markaðsverð og eru nokkrir þeirrar 

skoðunar að enginn munur sé á verði hvort sem afli fer á markað eða beint í vinnslu (Sveinn 

Arnarssson, 2016). Hin hliðin að málinu er svo að það þurfi að horfa á meðalverð fremur en 

verð á einstökum tímpunktum eða dögum, þar væri staðan önnur. Þá væri afli sem seldur er 

beint til vinnslu nánast undantekningalaust á lægra verði en afli sem seldur er á 

fiskmörkuðum (Arnar Atlason o.fl, 2018. -b). Markaðsverð ræðst af framboði og eftirspurn á 

fiksmörkuðum en það verð sem er á mörkuðum er ekki eini kostnaðarliðurinn í viðskiptunum. 

Kaupendur þurfa einnig að greiða mörkuðunum fyrir þjónustu, svo sem meðhöndlun, flokkun, 
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flutning og fleira sem er 3,6% af aflaverðmæti sölu (Reiknistofa Fiskmarkaða, e.d. -c). Einnig 

er frystur sjófiskur á sér verðlagi, sem ákvarðað er út frá aflavermæti samkvæmt 

kjarasamningi.  

 

6.1.1 Verð á þorski  

 
Mynd 16 - Þróun verðs í beinni sölu og sölu á innlendum markaði eftir mánuðum á óslægðum þorski árið 2018 (Fiskistofa, 

2019; Verðlagsstofa, 2019b).

Á mynd 13 má sjá verðmuninn annars vegar í beinni sölu til útgerð og hins vegar á 

fiskmörkuðum eftir mánuðum árið 2018. Sjá má meiri stöðugleika í verði í beinni sölu á 

meðan markaðsverð er töluvert sveiflukennt. Fyrstu mánuði ársins er minna bil á milli verðs 

og sjá má að í mars og apríl er verð mjög svipað sem gæti verið vegna þess að framboð á 

mörkuðum hefur verið mikið. Þessi munur hækkar svo lítilega næstu mánuði og hækkar svo 

mikið þegar komið er fram í vetrar mánuði ársins og var meðalverði um 100 krónum hærra í 

sölu á mörkuðum en í beinni sölu í október 2018. Þessi hækkun verðs bæði í beinni sölu og í 

sölu á mörkuðum sem sjá má frá september til desember má útskýra með minna framboði á 

þorsk þessa mánuði árs, sem er venjan á veturna. Hæsta meðalverð ársins fyrir óslægðan 

þorsk bæði í beinni sölu og sölu á mörkuðum fékkst í desember, rúm 231 króna kílóið í beinni 

sölu og 309 krónur kílóið í sölu á mörkuðum. Það má því áætla að veiði á þorsk hafi verið 

slökust í desember árið 2018.
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6.1.2 Verð á ýsu 

 
 Mynd 17 - Þróun verðs í beinni sölu og sölu á innlendum markaði eftir mánuðum á óslægðri ýsu árið 2018 (Fiskistofa, 

2019; Verðlagsstofa, 2019b). 

Mynd 17 sýnir þróun meðalverðs á óslægðri ýsu í beinni sölu og á innlendum mörkuðum eftir 

mánuðum árið 2018. Verðmunurinn er ekki eins mikill yfir árið eins og fyrir óslægðan þorsk 

en það er líklega vegna þess að eftirspurn er mun meiri eftir þorski á mörkuðum. Einnig er 

verð hæst fyrir ýsu í júní en það má rekja til lítils framboðs á henni þá. Mesti munur á 

meðalverði í beinni sölu og sölu á mörkuðum var í desember mánuði árið 2018 eða um 69 

krónu munur. 

Vert er að taka fram að myndir 16 og 17 sýna einungis grunnverðið í tveimur viðskiptaháttum 

með fisk, þá er eftir að taka inn í reikninginn þjónustugjald markaðanna ef aflinn er seldur þar 

eins og hefur komið fram. Einnig er verðið sem sýnt er í beinum viðskiptum einungis grunn 

verð sem verðlagstofa setur til skipta á aflahlut sjómanna og þá er eftir að taka inn í 

reikninginn allan tilfallandi kostnað lóðrétt samþættra fyrirtækja sem fékkst við það að veiða 

fiskinn sem þeir svo seldu til vinnslu sinnar, þar má helst nefna uppihald á bátnum, veiðigjöld 

og fleira.
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7 Greining á viðtölum 
Öll af þeim fyrirtækjum sem talað var við að einu fráskildu voru að selja mestan hluta 

framleiðslu sinnar erlendis. Þau fyrirtæki sem voru staðsett á Suðurlandi keyptu daglega á 

fiskmörkuðum og fengust yfir 90% þeirra hráefna þaðan. Þau fyrirtæki sem staðsett voru á 

Norðurlandi kusu frekar að kaupa beint af útgerð á markaðstengdu verði en hlutfall hráefna 

sem fékkst af mörkuðum hjá þeim fyrirtækjum var á bilinu 20-40%. Tafla 7 sýnir svör 

viðmælenda við spurningum um hráefnisöflun þeirra fyrirtækja. Athyglisvert var að komast  

að því að þau fyrirtæki sem staðsett voru á Norðurlandi kusu frekar að kaupa af útgerð. 

 
Tafla 7 - Hráefnisöflun fyrirtækja 

Viðmælendur 1 2 3 4 5 6 

Hlutfall fengið af 

mörkuðum 

40% >90% >90% 20% >90% 40% 

Eru markaðir 

alltaf öryggir til 

hráefnisöflunar í 

þína vinnslu? 

Oftast Oftast Sjaldan Oftast Oftast Oftast 

Kaupir þú 

einhvertíma beint 

af útgerð? 

Oft Aldrei Stundum Oft Sjaldan Stundum 

Ertu ánægð með 

upplýsingar frá 

mörkuðum um 

afla? 

Stundum Oftast Oftast Oftast Oftast Sjaldan 

 

Spurt var viðmælendur í opinni spurningu að því hvort þeim finnist nóg um framboð á 

fiskmörkuðum og höfðu þeir skiptar skoðanir á því. Meirihluti þeirra var þó á því máli að það 

færi eftir tíma árs hvort nóg væri um framboð eða ekki. Viðmælandi 1 orðaði það svona:   

 

,,Já svona heilt yfir þá er nóg af því. Það koma tímar þar sem er skortur, sérstaklega á 

ákveðnum árstíðum. Til dæmis þá er hrygningarstopp núna og bráðum er hrygningarstopp 

fyrir sunnan. Þá finnum við aðeins fyrir skorti.” 
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Viðmælandi 3 svaraði svona: 

 

,,Á síðasta ári var selt 110 þúsund tonn af fiski á mörkuðum landsins. Magnið er ekki 

vandamálið heldur samkeppnishindranirnar sem felast í tvöfaldri verðmyndun í landinu. 

Launakostnaður útgerða sem landa á fiskmarkaði er margfalt hærri heldur en hjá þeim sem 

landa og gera upp á Verðlagsstofu verði. Því hefur verið haldið fram að þarna sé um brot á 

samkeppnislögum að ræða. Einnig hefur verið rætt hvort að þetta geti talist Félagsleg 

undirboð og undirverðlagning sem er ólögleg samkvæmt skattlögum.” 

 

Viðmælendur voru einnig spurðir um skoðanir sínar á verði á mörkuðum og hvað þeim fannst 

vega mest í verðmyndun á mörkuðum. Tafla 8 sýnir svör viðmælenda við spurningum um 

verð og verðmyndun á mörkuðum. Lík dreifing var á svörum um hvort verð væri sanngjarnt á 

mörkuðum en voru tveir viðmælendur á því að verð væri í hærra lagi. Allir viðmælendur 

borga oft meira fyrir mismikinn gæða fisk á mörkuðum sem má rekja til þess að verðsveiflur 

eru miklar á mörkuðunum.  

 
Tafla 8 – Skoðanir viðmælenda á verði á fiskmörkuðum 

Viðmælendur 1 2 3 4 5 6 

Finnst þér 

verð 

sanngjarnt á 

mörkuðum? 

Sanngjarnt Sanngjarnt Sanngjarnt Sanngjarnt Í hærra 

lagi 

Í 

hærra 

lagi 

Borgið þið oft 

meira fyrir 

mismikinn 

gæða fisk? 

Já Já Já Já Já Já 

Verð fer 

eftir? 

Annað Framboði Framboði Framboði 

og 

Árstíðum 

Framboði 

og 

Eftirspurn 

Anna

ð 

 

Eins og komið hefur fram hefur verið haldið fram að lóðrétt samþætt fyrirtæki stundi 

verðmisnotkun á mörkuðum ásamt því að stunda félagsleg undirboð á erlendum mörkuðum. 

Um spurningu sem beinist að sanngirni verðs á mörkuðum bætti viðmælandi 3 þessu við:
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,,Í principi trúi ég því að markaðsverð sé hið eina rétta verð. Þannig mætast framboð og 

eftirspurn á skurðpunkti. Hitt er svo annað mál að búið er að skekkja báðar hliðar, bæði 

framboðs og eftirspurnar hlið og því er verðið skakkt að því leiti. Þeir sem búa við félagsleg 

undirboð geta jafnframt nýtt sér það í samkeppni um kaup á fiskinum og gera það í stórum 

stíl.”

 

Viðmælendur 1 og 6 er báðir staðsettir á Norðurlandi og svöruðu þeir spurningu eftir hverju 

verð færi að það væri annað en svarmöguleikar í spurningarlista, að þeirra mati skipti fjarlægð 

mestu máli í verði á mörkuðum. Viðmælandi 1 hafði þetta að segja: 

 

,,Fjarlægð skiptir mestu máli að mínu mati. Ég er á Norðurlandi þannig ég er tilbúinn að 

borga hærra verð fyrir fisk sem kemur á land þar heldur en sá sem kemur á land 

annarsstaðar til að tryggja það að ég fái hann sem ferskastan. Þá sérstaklega ef ég þekki ekki 

bátinn.” 

 

Komið hefur fram að kaupendur á fiskmarkaði borgi einnig þjónustugjald ofan á aflaverð, svo 

sem flutningskostnað, meðhöndlun, flokkun og aðra þjónustu. Viðmælandi 6 hafði þetta að 

segja um hvað ákveður verð:

 

,,Fjarlægð skiptir mestu máli fyrir mig. Ég er á Norðurlandi og helstu tegundir sem eru í 

vinnslu hjá mér koma á land þar, ég þarf því að borga háan flutningskostnað. Ég reyni frekar 

að kaupa beint af útgerð.” 

 

Í síðasta hluta viðtalanna var spurt viðmælendur í opnum spurningum um samkeppni í 

greininni á milli fiskvinnsla eins og þeirra og lóðrétt samþættra fyrirtækja og hvort þeir væru 

á þeirri skoðun að breyta mætti ákveðnum hlutum til að bæta ef þyrfti. Í fyrstu spurningu var 

leitast eftir að fá skoðun viðmælenda á samkeppni milli vinnslu eins og þeirra og vinnslu sem 

hafa útgerð á bak við sig. Svör einstakra viðmælenda við þeirri spurningu hlóðuðu svo: 

 

Viðmælandi 1 svaraði:   

 

,,Í okkar tilfelli erum við ekki að keppast við þær, þessar vinnslur með kvóta eru allar í 

útflutningi en við seljum á innanlandsmarkað. Það er samt gremjulegt að ég þurfi að kaupa 

fiskinn minn inn í vinnsluna mína á hærra verði en þær. Ég get nefnt dæmi um fyrirtæki sem 
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var ekki í útgerð sem ég þekkti vel til, stjórnandi þessa fyrirtækis var búinn að berjast fyrir 

þessum verðmun lengi. Hann var að selja afurðina sína á sama svæði í Englandi og stórt 

íslenskt sjávarútvegs fyrirtæki sem bæði veiðir og vinnur afla, það sem gerðist var það að það 

fyrirtæki gat verðlagt sína afurð töluvert lægra sem endaði með því að fyrirtækið sem ég 

þekkti til fór á hausinn. Við finnum aðeins fyrir samkeppnismun þegar þessi fyrirtæki fara á 

markaðinn og kaupa þegar þeim vantar fisk, þá geta þau borgað mun hærra verð fyrir fiskinn 

en við.”

 

Viðmælandi 3 svaraði:

 

,, Í stuttu máli væri hægt að laga þann mikla samkeppnismun sem er þar á milli í dag með 

einni breytingu, sem er sú að sömu laun séu greidd sjómönnum burtséð frá því hvar honum er 

landað. Það myndi leiða til raunvörulegrar og eðlilegrar samkeppni milli fyrirtækja.”

 

Viðmælandi 4 svaraði: 

 

,,Það sem er slæmt er að útgerðir borga ákveðið verð til sinna áhafna sem er lægra en á 

mörkuðum og geta svo selt sína afurð á lægra verði en keppinauturinn, svo þegar þeim vantar 

fisk fara þau á fiskmarkaði og kaupa mikið þar. Ég þarf að fá meira fyrir fiskinn minn vegna 

þess verðs sem ég borga fyrir hann. Þetta gerir fyrirtækjum eins og mínu ókleift að fara í 

verðstríð við þessi fyrirtæki ef verið er að selja á sömu mörkuðum í Evrópu.”

 

Komið hefur fram að meira hlutfall af óunnum skarkola sé að fara í útflutning undanfarin ár 

og viðmælandi 5 sérhæfir sig í vinnslu á flatfisktegundum á borð við skarkola, sólkola og 

sandkola. Spurður að ofangreindri spurningu svaraði hann á eftirfarandi hátt:

 

,,Við erum að sérhæfa okkur í vinnslu á tegundum sem þessi fyrirtæki sem átt er við eru lítið 

að vinna, við finnum því lítið fyrir samkeppni frá þeim. Við finnum hinsvega fyrir samkeppni 

frá útfluttningsaðilum sem eru að selja óunninn fisk beint út. Þar má nefna helst skarkola sem 

er okkar helsta tegund til vinnslu.”
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Viðmælandi 6 svaraði: 

,,Þetta er ekki sanngjarnt, þeir hafa alltaf öruggan fisk inn í sínar vinnslur og setja svo það 

sem þeir nota ekki í gáma og gefa okkur ekki séns að bjóða í hann svo koma þeir á markaði 

og kaupa fisk sem þeir geta borgað hátt verð fyrir þar sem þeir eru búnir að kaupa fisk á 

niðurgreiddu verði. Það þarf fjárhagslegan aðskilnað veiða og vinnslu til að samkeppni sé 

sanngjörn í greininni. Þrjú af stærstu fiskvinnslufyrirtækjum á Íslandi hafa farið á hausinn á 

undanförnum árum þannig að umhverfið er ekki gott.”

 

Síðustu spurningar viðtalana beindust að því hvort viðmælendur vildu breytingu í kerfinu til 

að laga samkeppnisbil ef þeim fannst eitthvað vera. Tafla 8 sýnir svör viðmælenda um 

ákveðnar breytingar sem gætu lagað samkeppnisbil í greininni ef eitthvað er.

 
Tafla 9 – Skoðanir viðmælenda á breytingum 

Viðmælendur 1 2 3 4 5 6 

Á allur afli að fara á 

markað? 

Nei Já Nei Nei Já Já 

Eiga öll fyrirtæki að borga  

markaðsverð fyrir fisk? 

Já Já Nei Já Já Já 

 

Spurður að því hvort allur afli ætti að fara á markað svaraði viðmælandi 1 neitandi en bætti 

svo við:

 

,,Það væri ekki réttlátt finnst mér. Þær fiskvinnslur sem hafa útgerð eru oft hátækni 

vinnslustöðvar sem eru mjög framarlega á alþjóðlegum markaði. Það væri því ákveðin 

skerðing á atvinnufresli ef allur afli þyrfti að fara á markað finnst mér.”

Viðmælendur voru svo spurðir að því hvort öll fyrirtæki ættu að borga markaðsverð fyrir 

fiskinn og því svöruðu allir viðmælendur játandi að einum undanskildum. Þeir viðmælendur 

sem vildu bæta einhverju við það svöruðu spurningunni á eftirfarandi hátt: 

 

 

 



 47 

 

 

Viðmælandi 1 svaraði:

,,Já, það er frekar einhverskonar leið sem væri fær. Þá er uppgjör til sjómanna orðið rétt, það 

væri líka hægt að aðskilja veiðar og vinnslu fjárhagslega. Þá væri hráefni allt á sama verði 

og því sanngjörn samkeppni í greininni.”

Viðmælandi 3 svaraði:

,,Nei það finnst mér ekki en hinsvegar að borga sömu laun til sjómanna”

Viðmælandi 4 svaraði:

 

,,Já mér finnst að það væri sanngjarnt. Eða þá hreinlega að banna þessum sem eru í útgerð 

og eiga kvóta að kaupa á fiskmörkuðum.”

 

Viðmælandi 5 svaraði: 

 

,,Já mér finnst það eða meira tengt markaðsverði en staðan er í dag. Mér finnst ekki 

sanngjarnt að sjómenn séu að fá svona mismunandi borgað og það þyrfti að lagfæra verðið í 

átt að jafn háu til að minnka samkeppnisbil í greininni.”
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8 Niðurstöður  
 

Fiskmarkaðir þjóna mikilvægum tilgangi til verðmætasköpunar sjávarafurða fyrir vinnslu 

hlekk virðiskeðjunar. Fiskvinnslur geta sérhæft sig meira í vinnslu á þeim fjölmörgu 

tegundum sem eru að finna þar. Ásamt því stuðla fiskmarkaðir að auknum gæðum afla sem 

ennfremur skapar aukin verðmæti í vinnslu. Magn sem selt er á fiskmörkuðum hefur aukist 

síðasliðin ár og hefur verið yfir 100 þúsund tonn frá árinu 2012 sem er jákvætt.  

 

Fyrri spurningin sem leitast hefur verið eftir að svara hér er “hvaða áhrif fiskmarkaðir hafa á 

fiskvinnslur án útgerðar”? Greiningin var byggð á gögnum um kaupendur á fiskmörkuðum 

frá RSF annars vegar. Hins vegar var byggt á viðtölum við aðila sem reka fiskvinnslu án 

útgerðar.  

 

Niðurstöðurnar sýndu að kaupendum hefur fækkað á fiskmarkaði undanfarin ár en magn sem 

selt er á mörkuðum eins og hefur komið fram hefur verið yfir 100 þúsund tonn frá árinu 2012. 

Á síðasta ári var selt 112 þúsund tonn á mörkuðum og á fimm stærstu tegundum sem seldar 

voru á mörkuðum á síðasta ári voru fáir kaupendur sem skiptu milli sín stærstum hluta þeirra 

tegunda eins og myndir 3 til 7 sýna. Allir viðmælendur voru á því máli að framboð á 

mörkuðum annaðhvort mætti vera meira eða þá að framboð heilt yfir væri nóg en stundum 

væri ekki nóg í boði eins og á ákveðnum árstímum. Viðmælendur voru allir á því máli að 

einum undanskildum að það væri oftast hægt að treysta á fiskmarkaði til að afla þeirra hráefna 

sem væru nauðsynleg í þeirra vinnslu. Mynd 7 sýnir svo að minna hefur verið að veiðast af 

löngu undanfarin ár en hefur það ekki bitnað á framboði á mörkuðum og hefur það hlutfall 

verið að hækka á móti því að heildarafli er að lækka. Mynd 8 sýnir heildarafla skarkola og sjá 

má að meirihluti hans er að fara til sölu á fiskmörkuðum undanfarin ár eða um 63% á síðasta 

ári. Þar með sagt þýðir ekki að skarkolinn sem fari á markað fari í vinnslu innanlands þar sem 

meirihluti aflans fer óunninn í útfluttning til vinnslu erlendis eins og mynd 11 síðan sínir.  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir um verð á mörkuðum var meirihluti sammála um að það 

væri sanngjarnt en tveimur fannst það í hærra lagi. Allir viðmælendur borguðu oft jafnmikið 

eða meira fyrir jafnmikinn gæða fisk en ráku þeir það til þess að verð á mörkuðum væri mjög 

óstöðugt. Það sem var áhugavert við mat viðmælenda á því hvað stjórnaði verði var að tveir 
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þeirra sögðu að fjarlægð stjórnaði verði á mörkuðum, báðir viðmælendur eru í starfsemi á 

norðurlandi og vildi einn meina að hann borgar hærra verð eða kýs að borga hærra verð fyrir 

afla sem landað er á norðurlandi fremur en suðurlandi til að halda afla sem ferskustum þar til 

hann kemur inn í vinnslu til sín. Hinn viðmælandinn benti á að ef hann kaupir af 

fiskmörkuðum þá leggst hár flutningskostnaður ofan á verðið sem hann þarf að borga, sá 

viðmælandi kaus frekar að reyna að versla beint við útgerðir vegna þess. Einnig er meira af 

óunnum fiski að fara út sem bendir til þess að verð á erlendum mörkuðum er almennt hærra 

en á innlendum mörkuðum. 

 

Seinni spurningin sem leitast var eftir að svara hér var “eru fiskvinnslur án útgerðar 

samkeppnishæfar í nútíma kerfi”? Greiningin var byggð á gögnum frá ýmsum innlendum 

gagnasöfnum annars vegar og hins vegar á viðtölum við aðila sem reka fiskvinnslu án 

útgerðar 

 

Niðurstöður úr viðtölum voru á einn veg en allir viðmælendur fundu fyrir samkeppnismun 

lóðrétt samþættra fyrirtækja í hag, bentu viðmælendur á að þessi fyrirtæki borga lægri 

launakostnað til sinna áhafna þar sem gert er upp á Verðlagsstofu verði, heldur en útgerðir 

sem landa á markað. Viðmælendum fannst ekki sanngjarnt að þessi fyrirtæki væru að kaupa 

fiskinn inn í sínar vinnslur á lægra verði en þau þurftu að gera og að þær geti undirboðið 

þeirra fyrirtæki á erlendum mörkuðum þar sem þau kaupa sitt hráefni inn á lægra verði. Bentu 

viðmælendur ýmist á einstök fyrirtæki sem hafa orðið gjaldþrota á síðstu árum og vildu 

einhverjir meina að það lýsti umhverfinu sem svona fyrirtæki búa við í nútíma kerfi. Einnig 

fundu viðmælendur fyrir því þegar lóðrétt samþætt fyrirtæki færi að versla á mörkuðum og 

töldu sumir að þeir gætu borgað hátt verð á uppboði að sökum þess að þeirra framleiðsla væri 

aðallega niðurgreiddur kvótafiskur. Til úrbóta vildu helmingur viðmælenda að allur fiskur 

færi á markað og helmingur ekki en allir viðmælendur að undanskildum einum vildu að 

lóðrétt samþættu fyrirtækin myndu borga markaðsverð fyrir fiskinn sem þau veiða. Bentu 

viðmælendur ýmist á að fjárhagslegur aðskilnaður milli veiða og vinnslu ætti rétt á sér, sömu 

laun ætti að greiða sjómönnum sama hvar afla sé landað og vildi einn meina að það ætti að 

banna fyrirtækjum sem veiða og vinna afla að kaupa á fiskmörkuðum.  

 

Ef kafli 5.4 er skoðaður má sjá að rekstrarafkoma fiskvinnslu á Íslandi hefur farið versnandi 

undanfarin ár og árið 2017 var rekstrarafkoman sem hlutfall af tekjum 10,6% sem var 1,3% 

lækkun frá árinu áður. Ástæður fyrir þessu eru margskonar en þá helst hækkun 
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launakostnaðar fiskvinnslu eins og sjá má í sama kafla, afnám gjaldeyrishafta sama ár sem 

styrktu krónuna sem kom sér illa fyrir útflutningsaðila sem og sjómannaverkfallið sem stóð 

seinni part ársins 2016 og í tæpa tvo fyrstu mánuði ársins 2017. Þessar ofangreindu myndir 

eru þó bara meðaltal yfir allar fiskvinnslur á Íslandi sem segir til um að sumar séu betur settari 

en aðrar, þá er líklegra að þær sjálfstæðu fiskvinnslur án útgerðar finni meira fyrir þessari 

þróun. Viðmælandi 6 benti á að þrjú af stærstu fiskvinnslufyrirtækjum á Íslandi hafi farið á 

hausinn á undanförnum árum til að lýsa ástandi umhverfis sem fiskvinnslur án útgerðar standa 

frammi fyrir, vert er að nefna að það fyrirtæki sem viðmælandi 1 talaði um er eitt af þeim 

fyrirtækjum sem hann minntist á.  

 

Í kafla 5.3 má sjá að töluvert magn óunnins afla er að fara beint í útflutning. Þar má helst 

nefna þorsk en 5% af heildarafla hans á Íslandi var sendur erlendis til útflutnings sem er ansi 

hátt hlutfall. Einnig talaði einn viðmælandi um það að hann væri að finna fyrir samkeppni frá 

útflutningsaðilum sem væru að flytja óunninn skarkola út sem var hans helsta tegund til 

vinnslu. Útflutt óunnið magn skarkola má sjá í sömu mynd en á síðasta ári var 55% af 

heildarafla skarkola sendur óunninn í útflutning. 

 

Ef kafli 6.1 er skoðaður þá má sjá að samkvæmt síðasta kjarasamning sjómanna þá var stefnt 

að því markmiði að betri tengingu milli markaðsverðs og verðs í beinum viðskiptum með 

reikniformúlu sem á að leiða til sambærilegs verðs. Ef horft er á meðalverð í beinni sölu 

annars vegar og markaðs verð hinsvegar árið 2018 í sama kafla má glögglega sjá að það er 

ákveðinn verðmunur á Verðlagsstofu verði og verði á mörkuðum. Það er því alveg rétt það 

sem viðmælendur voru að segja að munurinn þar á milli er til staðar, allavega á þeim tveimur 

tegundum sem greindar voru. En eins og kemur fram í sama kafla þá er markaðsverð notað til 

að reikna út Verðlagsstofu verð, því er markaðsverð grunnurinn af verðmyndun Verðlagsstofu 

verðs. 

 

Samkeppnisstaða fiskvinnslu án útgerðar er því mjög erfið gagnvart bæði lóðrétt samþættum 

fyrirtækjum og útflutningi. 
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9 Umræður
Almennt hafa fiskmarkaðir góð áhrif á fiskvinnslur sem er án útgerðar þar sem tilvera þeirra 

er nauðsynleg þeirra starfsemi. Framboð sveiflast mikið sem hefur áhrif á verð afurða og 

kemur fyrir að kaupendur borga sama verð eða hærra verð fyrir mismikinn gæða fisk. 

Fiskmarkaðir eru oftast öruggur staður til að afla þeirra hráefna sem nauðsynleg eru í vinnslur 

viðmælenda og voru þeir almennt sáttir við upplýsingar sem þeir fengu af mörkuðum. Verð á 

mörkuðum er almennt sanngjarnt og því er að mestu leiti stjórnað af framboði. Aðrir vildu 

meina að verði væri stjórnað af fjarlægð en þar vitnuðu þeir annars vegar í flutningsgjald sem 

þyrfti að borga ofan á markaðsverðið og hins vegar í fjarlægð frá sinni vinnslu sem bátur 

landar afla. 

 

Það kemur fram í kafla 4.3 að á síðasta ári keyptu 27 stærstu kaupendur á þorski yfir 75% af 

öllu magni hans sem seldist á fiskmörkuðum það ár, en árið 2012 voru kaupendur sem keyptu 

það magn aðeins 16. Það er athyglisverð þróun, þar sem þessum fjölda hafði fækkað stöðugt 

frá aldarmótum. Bæði er ástæða fyrir þessu sú að meira magn af þorski var selt á mörkuðum 

árið 2018 en 2012 og einnig má rekja þetta til þess að eitt stórt fiskvinnslufyrirtæki án 

útgerðar sem hafði verið stór kaupandi þorsks varð gjaldþrota það ár og er því líklegt að mörg 

fyrirtæki hafi skipt milli sín markaðshlut þessa fyrirtækis á fiskmörkuðum.

 

Samkeppnishæfni fiskvinnslu án útgerðar er að mörgu leiti erfið, einn viðmælandi benti á að 

þrjú stór fyrirtæki í greininni hefðu orðið gjaldþrota á síðstu árum til rökstuðnings þess að 

umhverfið væri ekki gott. Það er ekki hægt að benda á verðmismun hráefna milli vinnsla sem 

eina þáttinn sem spilar inn í það og mat Hagfræðistofnun það þannig að það væri ekki 

nægilegt til þess að fullyrða að um samkeppnishindrun væri að ræða (Hagfræðistofnun, 

2011). Launakostnaður fiskvinnslu hefur hækkað undanfarin ár eins og sjá má í kafla 5.4, þó 

svo að starfsmönnum hafi fækkað, einnig spilar styrking krónunar undanfarin ár stóran þátt 

fyrir útflytjendur ásamt því að margar fiskvinnslur komu illa út úr verkfalli sjómanna. 

Verkfallið hafði mikil áhrif á fiskvinnslur án útgerðar, sem voru hvorki í verkfalli né aðilar að 

samningsnefnd. Allir þessir ofangreindu þættir gætu spilað þátt í versnandi rekstrarafkomu 

fiskvinnslu sem minnst er á í kafla 5.4. Viðmælandi 3 benti á að launakostnaður útgerða sem 

landa í eigin vinnslu væri mun lægri en þeirra sem landa á fiskmarkaði að sökum 

verðmismuns á hráefni. Myndir í kafla 6 styðja við þá skoðun en aftur á móti þarf að taka inn 
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í reikninginn að rekstarkostnaður lóðrétt samþættra fyrirtækja er almennt hærri en þeirra 

sjálfstæðu, þar sem þau þurfa að halda uppi sínum bátum ásamt vinnslu eins og skýrsla 

Hagfræðistofnunar frá 2011 sýndi fram á.  

 

Það er því erfitt að fara að breyta uppsetningu kerfisins eins og það er í dag til að minnka 

þennan samkeppnismun sem er í greininni, bentu viðmælendur á að sama verð ætti að greiða 

fyrir fisk sama hvar honum væri landað, sem er gert í Noregi. Íslendingar eru að skila töluvert 

meiri verðmætum fyrir sjávarafurðir en Norðmenn eins og staðan er í dag og er það því ekki 

hagkvæm lausn málsins. Aðrir töldu að aðskilja ætti veiði og vinnslu fjárhagslega til að 

minnka samkeppnisbil og voru sumir á því máli að halda verðinu eins og það er en greiða 

sömu laun til sjómanna. Hagfræðistofnun benti á það að ef borga ætti sömu laun til sjómanna 

þyrfti ekki að mæla fyrir fjárhagslegum aðskilnað sem væri hugsanlega besta lausn málsins.  
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Viðaukar 
 
 
Viðauki 1: Spurningarlisti vegna rannsóknar
 
Rannsóknin var gerð með skipulögðum símaviðtölum við stjórnendur fiskvinnslufyrirtækja 

sem eru án útgerðar. Alls voru tekin 8 viðtöl við valin fyrirtæki sem passa inn í þann ramma. 

Tvö viðtalanna voru við fyrirtæki sem nýta hvorki markaðina né útgerðir til hráefnisöflunar 

og því voru þau viðtöl ekki tekin marktæk til niðurstöðu í þessari rannsókn.  

 

Spurningum var beint að því að fá betri skilning á hversu ánægð þessi fyrirtæki voru með 

þjónustu markaðinna ásamt því að meta fiskverð á mörkuðum. Einnig beindust spurningar að 

samkeppni í greininni til að öðlast betri skilning á samkeppnisstöðu fiskvinnsla án útgerðar. 

 

Spurningarlisti vegna viðtala
Persónuupplýsingar 
 

Má ég biðja þig um að kynna þig: 
x Nafn   
x Hversu lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu?  

Almennt um fyrirtækið 
 

Getur þú sagt mér af uppruna fyrirtækis þíns og starfsemi fyrirtækisins?   
x Nafn fyrirtækis?  
x Hvenær var það stofnað?  
x Hvað eruð þið að vinna í fyrirtækinu ? 

Verslun á mörkuðum Hversu oft kaupið þið af mörkuðum? 
x Dagleg,  
x 3-4 daga í viku 
x 1-2 daga í viku 
x Sjaldnar 
 

Kaupir þú einhvertíma beint af útgerð? 
x  Oft 
x Stundum 
x Sjaldan 
x Aldrei 

 
Hverstu stórt hlutfall hráefnis er fengið af mörkuðum? 

x >90% 
x >70% 
x >50% 
x Minna 

 
Finnst þér nóg um framboð á mörkuðum? 
 
Eru markaðir alltaf öruggur vettvangur fyrir þig að afla þér þeirra hráefna sem eru 
nauðsynleg í þína vinnslu?  

x Alltaf 
x Oftast 



 58 

x Stundum 
x Sjaldan 

 
Ertu ánægð/ur með upplýsingar um afla sem þið fáið á mörkuðu? 

x Alltaf 
x Oftast 
x  Stundum 
x  Sjaldan 

Verð 
 

 
 

Finnst þér verð sanngjarnt á mörkuðum? 

x Of hátt 
x Í hærra lagi 
x Sanngjarnt 

Borgið þið oft jafn mikið eða meira fyrir mismikinn gæða fisk? 

x Já 
x Nei 

 
 

Fer verð eftir: 

x Árstíðum? 
x Framboð? 
x Eftirspurn? 
x Veiðarfærum? 
x Gæði? 
x Bátum? 
x Annað? 

 

Samkeppni Hver er þín skoðun á samkeppni milli vinnslu eins og ykkar og vinnslu sem hafa 
útgerð bak við sig? 

 

Ertu þeirrar skoðunar að allur afli ætti að fara á markað? 

 

Finnst þér að fyrirtæki sem stunda bæði veiðar og vinnslu ættu að borga 
markaðsverð fyrir fiskinn sem þau veiða? 
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