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Abstract  

Since production of sea frozen products started in Iceland in 1982 it’s been a big part 

of Iceland fishing industry. Recent years frozen at sea industry has seen a reduction in 

ships and in the same time a increase in land based production. 

The goal of this paper is to investigate the competitiveness of the frozen at sea industry 

against the land-based productions and foreign competition. Numerical data from 

Statistic office of Iceland along with data from other reports, magazines and other 

materiel. Also interviews with people that work in the industry were used in this paper.  

The main findings of this paper are that with the reduction of ships in the sea frozen 

fleet the and increased land-based production and increased competition from Russia 

the competitiveness of the industry has severely weakened. To increase the 

competitiveness of the sea frozen industry the fleet must modernize and increase 

automation. Furthermore, contracts with fisherman union must be evaluated and re-

evaluate the fishing fee on the sea frozen industry.   

 

Keywords:  sea frozen, competitiveness, freezer trawler, progress, competition
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Útdráttur 

Síðan sjófrysting hófst við Ísland 1982 hefur hún verið stór hluti af íslenskum 

sjávarútvegi. Undanfarin ár hefur hallað undan fæti í sjófrystingu við Ísland og hefur 

skipum fækkað mikið og landvinnsla aukist 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hver samkeppnishæfni íslenskrar sjófrystingar 

gagnvart landvinnslu og erlendri samkeppni. Unnið var með gögn frá Hagstofu Íslands, 

ýmsar skýrslur, tímaritum og öðru efni. Einnig var stuðst við viðtöl sem tekin voru við 

aðila sem starfa í greininni. Helstu niðurstöður eru þær að með fækkun skipa og aukinni 

landvinnslu hefur dregið töluvert úr samkeppnishæfni sjófrystingar og auk þess hefur 

samkeppni erlendis frá og þá sérstaklega Rússlandi verið að aukast. Til að laga 

samkeppnishæfni sjófrystingar þarf að bæði breytingar í flotanum sjálfum til að auka 

vinnslustig og nýtingu en einnig þarf að endurskoða kjarasamninga sjómanna og 

veiðigjöld. 

Lykilorð: Sjófrysting, samkeppnishæfni, frystitogarar, þróun, samkeppni 
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Skýringar 
 
EBITDA: (e Earnings before interest, taxes, Depreciation and Amortization) Afkoma 

fyrirtækja  fyrir fjármagnsliði, skattgreiðslna og afskrifta, EBITDA oft notað til að meta 

hæfni fyrirtækis til að skila hagnaði, standa undir lánagreiðslum og sköttum (Gylfi 

Magnússon, 2007) 

 

EBIT: (e. Earnings Before interest and taxes.).EBIT er afkoma án þess að sé búið að 

taka tillit til vaxtagreiðslna og skattagreiðsla. (Gylfi Magnússon, 2007) 

 

EBT: (e. Earnings before taxes). EBT er afkoma fyrirtækja án þess að búið sé að taka 

tillit til skattagreiðsla (Húni Jóhannesson og Þór Sigfússon, 2018a). 

 

Fiskveiðiár: 12 mánaða tímabil sem byrjar 1. September og lýkur 12 mánuðum seinna 

31. ágúst.   (Lög um stjórn fiskveiða nr 116/2006) 

 

Aflamark: Aflamarki er úthlutað af fiskistofu og úthlutað til eins fiskveiðiárs og í 

samræmi við aflahlutdeild hvers skips. Byggist úthlutun aflamarks á ákvörðun 

Sjávarútvegsráðherra um leyfilegan heildarafla. (Fiskistofa, e.d) 

 

ITQ: (e. Individual transferable quota) Einstaklingsbundin aflaheimild sem er 

framseljanleg 

  



 
 

 1 

1. Inngangur 
 
 

Eftir ákveðna stöðnun í fjárfestingu á nýjum fiskiskipum er íslenskur sjávarútvegur að 

fara í gegnum eitt mesta fjárfestingar skeið sem hefur sést  í greininni undanfarin áratug. 

Fjárfesting greinarinnar í nýjum skipum hefur haft þau áhrif að á árunum 2015 til 2017 

komu til landsins 10 ný skip og meðalaldur togara hefur farið úr því að vera um 30 ár 

og er kominn niður í 25 og má alveg gera ráð fyrir því að meðalaldurinn muni halda 

áfram að lækka. Af þessum 10 nýsmíðum sem hafa komið til landsins er bara einn 

frystitogari. (Hagfræðideild Landsbankans, 2018) 

 

Staða frystitogarans við Ísland hefur farið úr því að vera 35 skip árið 1992 yfir í það að 

vera 12 frystitogarar núna árið 2019 og er meðalaldur þessara skipa 31 ár. Þessi fækkun 

í flotanum hefur verið að eiga sér stað yfir mörg ár en eftir fjármálakreppuna 2008 fór 

útgerðin að leggja meiri áherslu á vinnslu í landi og hefur það leitt til þess að 

frystitogurum hefur fækkað og ferskfiskskipum fjölgað.  

 

Frystitogarar hafa verið hluti af íslenskri útgerð síðan 1983, frá þeim tíma hafa byggst 

upp markaðir tryggra kaupenda afurða þessara skipa. Hér við land eru tegundir sem 

henta vel til vinnslu um borð í þessum skipum til dæmis grálúða og karfi. Fréttir eru 

svo að birtast á hverju ári þess, þess efnis að frystitogari hafi verið seldur og áhöfninni 

hafi verið sagt upp.  

 

Forsvarsmenn fyrirtækjanna hafa bent á að há veiðigjöld á sjófrystar afurðir sé ein af 

megin ástæðum þess að frystiskipum sé lagt en krafan úr samfélaginu hefur verið sú að 

fyrirtækin borgi hærri hlut til samfélagsins í formi skatta og gjalda. Það eru líka aðrir 

þættir sem hafa haft áhrif á þessa þróun en ein af þeim er að hærra verð fæst fyrir ferskar 

afurðir en sjófrystar og þá sérstaklega í þorski.  

 

Einnig telja útgerðir frystitogara að launaliður hafi áhrif á útgerðir þegar horft er til 

fjárfestingar í nýjum frystitogurum. Þetta hefur leitt til þess að mikil nýfjárfesting hefur 

átt sér stað í ferskfiskskipum en á meðan sitja frystitogarar eftir sem fer fækkandi og 

eldast.  
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Í Rússlandi stendur yfir ein stærsta fjárfestingar bylgja í nýsmiðum fyrir rússneska 

útgerð og telja margir að núna séu Rússar okkar stærsti samkeppnisaðili þegar kemur 

að sjófrystum afurðum og séu afurðir frá rússneskum frystiskipum farnar að standa 

jafnfætis íslenskum afurðum þegar kemur að gæðum (Viðmælandi 3, 2019).  

 

 

Í þessari ritgerð verður reynt að svara eftirfarandi spurningum  

 

1. Hver er samkeppnisstaða sjófrystingar á Íslandi? 

2. Hvaða þættir þurfa að breytast til að styrkja samkeppnisstöðu frystitogara? 

 

 

 

  



 
 

 3 

2. Gögn og aðferðir 
 
 
Í verkefninu verður farið yfir hvernig upphafið var í sjófrystingu og þróunin í fjölda 

skipa og aflamagni. Núverandi staða íslenska frystitogara flotans verður skoðuð og 

hvaða opinberu gjöld það eru sem fylgja útgerð á þessari tegund skipa. 

 

Farið verður í hvernig aflamagn hefur þróast í þeim helstu tegundum sem frystitogarar 

eru að vinna á sjó og borið saman hvernig skiptingin hefur þróast á milli sjófrystingar 

og afla sem er landað ferskum. Verður unnið með gögn fyrir fimm tegundir en það 

verður þorskur, ýsa, ufsi, karfi og grálúða. Einnig verður skoðað hverjir eru aðal 

markaðir þessara afurða og hvaða þjóðir eru okkar helstu keppinautar þegar kemur að 

sjófrystum afurðum. Þar sem settar verða fram myndir sem sýna gögn um heildarafla, 

er átt við samanlagðan afla þessarra fimm tegunda sem eru teknar fyrir nema annað sé 

tekið fram. 

 

Við vinnslu þessa verkefnis verður stuðst við gögn frá Hagstofu Íslands, Fiskistofu, 

skipaskrá Mbl, tímarit.is, skýrslur frá Matís og greiningardeildum bankana. Öll gögn 

frá Hagstofu Íslands sem notast er við í þessu verkefni og sýna verðmæti eru byggð á 

verðlagi hvers árs.  

Einnig verður stuðst við munnlegar heimildir sem fengnar voru með viðtölum þrjá 

einstaklinga sem hafa sérfræðiþekkingu og starfa hjá sjávarútvegsfyrirtækjum sem hafa 

reynslu tengda frystitogurum.  

 

Til hliðsjónar við undirbúning fyrir viðtölin var notuð bókin Handbók í aðferðafræði 

rannsókna. Notast var við hálf-opin viðtöl og var fengin ráðgjöf frá Ögmundi Knútssyni 

um hvernig væri best að nýta viðtölin við vinnslu verkefnisins 

Viðtölin voru tekin upp á farsíma og stuðst við spurningalista til að hafa ákveðin ramma 

utan um viðtölin en viðmælendum leyft að tala út fyrir þennan ramma , Til þess að gæta 

hlutleysis mun hver viðmælandi vera með sitt númer og halda því út verkefnið, þeir 

verða ekki nefndir á nafn í ritgerðinni en nöfn viðmælanda verða skráð í heimildaskrá 
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3 Bakgrunnur 
 
Áður en skuttogarinn kom til Íslands þá hafði verið gerðar tilraunir með sjófrystingu og 

voru til að mynda voru sett hraðfrystitæki í síðutogarann Narfa ( Fyrsta ferð Narfa með 

frystitækin, 1963). 

Þessi vinnsluaðferð náðist ekki á flug og var lögð áhersla að koma annað hvort með 

aflann í land eða sigla honum til Evrópu. Aðrar þjóðir í kringum okkur voru byrjaðar á 

6. áratugnum  að vinna fisk á sjó og voru það þjóðir eins og Bretar og Rússar sem voru 

að láta smíða skip fyrir sig sem gátu unnið og fryst aflann út á sjó (Konráð Rúnar 

Friðfinnsson, 2016). 

 

Í upphafi 8. áratugarins byrjaði endurnýjun á fiskiskipa flotanum eftir að hafa verið 

dregist langt á eftir öðrum þjóðum en hún byrjaði með því að fyrsti skuttogari landsins 

var keyptur af Síldarvinnslunni og kom til Norðfjarðar árið 1970 (Héraðsskjalasafn 

Neskaupstaðar, 2015). 

 

Mynd 1 Fyrsti skuttogari Íslendinga, Barði NK 120 (Héraðsskjalasafn Neskaupsstaðar, 2015) 

 

Það er svo í kjölfarið að ríkisstjórnin lætur smíða sex skuttogara og kom sá fyrsti af 

þessari raðsmíði til Íslands 1972 og var það togarinn Vigri RE. Með komu þessara nýju 

skipa urðu starfsskilyrði sjómanna töluvert betri, skipin gátu sótt lengra út á miðin og 

staðið af sér harðari veðráttur 
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Aflinn var ísaður um borð í kassa og unninn í landi. Þessi togaravæðing varð til þess að 

sókn á fiskimiðin jókst töluvert. Árið 1975 gaf Hafrannsóknarstofnun Íslands út skýrslu 

vegna ástands fiskistofna við landið eða svo kölluð „svörtu skýrslu“ þar kom fram að 

ef ekkert yrði gert í sókn togaranna að þá yrði hér algert hrun í fiskistofnum landsins 

(Sjóminjasafnið í Reykjavík, 2005). 

 

Útgáfa þessarar skýrslu leiddi til þess að reynt var að takmarka sókn sem leiddi til  að 

tekið var upp fiskveiðistjórnunar kerfi sem við þekkjum í dag. Skipum hafði fjölgað 

mikið og einnig hafið frystihúsum í landi fjölgað og hafði sóknin á miðin þróast í 

kapphlaup í að fiska sem mest þar sem oft var skortur á gæðum. Á þessum sama tíma 

er taprekstur á útgerðinni og landvinnslunni. Það er svo fyrst árið 1977 sem er reynt að 

takmarka sókn togara í þorsk og var það upphafið að skrapdagakerfinu en það þýddi í 

upphafi kerfisins að það mátti veiða þorsk í 323 daga á ári en það varð svo að 215 

dögum en þetta kerfi virkaði ekki og var það svo árið 1983 sem var ákveðið að setja á 

aflamarkskerfi þar sem aflaheimildum var úthlutað á skip en hægt var að framselja með 

ákveðnum fyrirvörum (Utanríkisráðuneytið, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta útgerðin til að fjárfesta í nýjum frystitogara var útgerðarfyrirtækið 

Skagstrendingur sem skrifaði undir smíði á nýjum skuttogara frá Slippstöðinni á 

Akureyri, en í miðju smíðaferlinu var tekin ákvörðun um að útbúa skipið til að vinna  

og frysta aflann um borð. Það var svo árið 1982 sem togarinn Örvar HU 2 kom til 

heimahafnar á Skagaströnd sem fyrsti íslenski frystitogarinn. Með komu þessa skips 

Mynd 2 Fyrsti Íslenski frystitogarinn Örvar HU 21 (Snorri Snorrason, e.d) 
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breyttist vinnuumhverfi sjómanna og núna voru þeir líka orðnir fiskverkafólk og var 

farið að vinna aflann um borð og selja beint á markaði erlendis. Fljótlega kom í ljós að 

á frystitogurum voru bæði afköstin mun betri en í frystihúsum með töluvert færri 

mannskap og verðin fyrir aflann voru einnig talsvert hærri en það sem fékkst fyrir fisk 

sem var unnin í frystihúsi á landi (Birgir Hermannsson, 1986).  

 

Fyrst var aðal sóknin í þorsk en fljótlega fóru þessi skip að sækja í þessar helstu tegundir 

sem nýttar eru hér við land, ýsu, ufsa, karfa og grálúðu og í dag eru þessar 5 tegundir 

uppistaðan í afla frystitogara. 

 

Þar sem á þessum tíma var fjárhagstaða útgerðanna bágborin og miklar skuldir í 

greininni, sem að miklu leyti voru tilkomnar vegna fjárfestingar í skuttogurum og var 

botnfiskflotinn rekinn með tapi í heild og nýjustu skipin rekin með miklu tapi. (Ólafur 

Jóhannsson, 1984) 

 

Aflamagn hafði farið minnkandi sem hafði ekki góð áhrif á stöðu greinarinnar og ofaná 

það bættust við aðgerðir ríkisstjórnarinnar með setningu aflamarkskerfisins árið 1983. 

Þetta ýtti útgerðum í að finna leiðir til að auka hagnað en gott gengi Örvars HU og 

einnig Akureyrarinnar frá Samherja sýndi að það var hagnaður af rekstri frystiskipa. 

Mynd 3 Þróun hlutfalls sjófrystingar í heildarafla í Þorsk, ýsu, ufsa, karfa og grálúðu (Hagstofa 
Íslands, e.d. a) 
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Fyrst í upphafi var sóknin mest í þorsk en fljótlega var farið að sækja í aðrar tegundir 

eins og ýsu, karfa, ufsa og grálúðu en í dag eru þetta undirstöðu tegundir sjófrystingar 

Á mynd 3 sést hvernig þróunin var, í upphafi var hún frekar hröð en árið 1985 voru sjö 

skip farin að frysta og vinna afla út á sjó, fimm árum seinna hafði fjöldi skipa sem 

stundað sjófrystingu fjórfaldast eða farið úr því að vera sjö skip yfir í að vera 29 skip 

árið 1990 (Nielsen, M., Hoff, A., Nielsen, R., Andersen, P., Waldo, S., Hammarlund, 

C., ... Ellefsen, H., 2018). 

 

Í upphafi frystitogaravæðingarinnar jókst heildarafli þessa skipa hratt en árið 1986 var 

hann rúmlega 26 þúsund tonn og árið 1990 var heildarafli frystitogara kominn í tæp 

143 þúsund tonn. Sama þróun hélt áfram og aftur 5 árum seinna hafði fjölgað í flotanum 

en árið 1995 voru 47 frystitogarar og heildarafli þessa skipa kominn í 139 þúsund tonn. 

Mest hefur heildarafli frystiskipa náð 167 þúsund tonnum árið 2003 og hefur síðan þá 

dregist nokkuð saman og var árið 2019 tæp 100 þúsund tonn. 
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4. Staða og þróun 

4.1. Yfirlit yfir flotann í dag  
Frá því að frystitogarar voru sem flestir árið 1995 eða 47 að þá hefur mikið breyst en 

bæði hefur togurum fækkað talsvert en í ársbyrjun 2018 voru bara eftir 12 en þegar 

verkefni er skrifað hefur fækkað um enn einn frystitogarann hér við land, en 

Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur selt togarann Guðmund í Nesi til Grænlands og eru þá 

frystitogarar við Ísland orðnir 11 (Birgir Olgeirsson, 2018). 

Í töflu 1 hér að neðan má sjá hvaða frystitogarar eru eftir við veiðar á Íslandi eftir að 

Guðmundur í Nesi hefur verið seldur til Grænlands 

 

 

Það er ekki bara fjöldi togara sem hefur breyst, einnig hefur aflasamsetning breyst en 

fyrst var þorskur uppistaðan í afla frystitogara en í dag hefur hlutur þorsksins í afla 

togarana dregist saman og orðinn núna meðafli hjá flestum skipum við veiðar á öðrum 

tegundum s.s. ufsa, karfa og grálúðu (Gunnar Þórðarson, Arnljótur B. Bergsson, Gísli 

Eyland, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2014). 

 

 
  
 

Skipaskrár 

nr.
Heiti skips Heimahöfn Útgerð ÞÍG kg Smíðaár Aldur

2917 Sólberg ÓF 1 Ólafsfjörður Rammi hf 10,758,545 2017 2

2626 Guðmundur Í Nesi RE 13* Reykjavík ÚR hf 10,704,876 2000 19

2184 Vigri RE 71 Reykjavík HB Grandi hf 6,868,874    1992 27

2182 Baldvin Njálsson GK 400 Garður Nesfiskur ehf 3,272,631    1990 29

1977
Júlíus 

Geirmundsson ÍS 270
Ísafjörður

Hraðfrystihúsið 

Gunnvör
6,241,779    1989 30

2170 Örfirisey RE 4 Reykjavík HB Grandi hf 4,394,656    1988 31

1902 Höfrungur III AK 250 Reykjavík HB Grandi hf 5,627,076    1988 31

1972 Hrafn 

Sveinbjarnarson GK 255

Grindavík Þorbjörn hf 5,446,808    1988 31

2265 Arnar HU 1 Skagaströnd Fisk Seafood ehf 5,663,266    1986 33

1579 Gnúpur GK 11 Grindavík Þorbjörn hf 5,728,570    1981 38

1360 Kleifaberg RE 70 Reykjavík ÚR hf 4,874,814    1974 45

1345 Blængur NK 125 Neskaupstaður Síldarvinnslan hf 5,716,031    1973 46

Tafla 1 Skip sem stunda sjófrystingu við Ísland í dag (Mbl.is, e.d) 
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4.2. Nýsmíðar 
 
Í byrjun árs 2018 var meðalaldur frystitogaraflotans 30 ár en eftir að Guðmundur í Nesi 

fer úr flotanum hækkar meðalaldurinn um 1 ár og er núna orðinn 31 ár. Þessi hái 

meðalaldur flotans er farinn að kalla á endurnýjun en elsta skipið í flotanum er smíðað 

1974 og orðið 45 ára gamalt (Hagfræðideild Landsbankans, 2018). 

 

Síðustu tvo áratugi hefur ekki verið mikið um nýsmiðaða frystitogara en árið 1992 tók 

útgerðin Ögurvík á móti togaranum Vigra RE og útgerðin Skagstrendingur fékk afhent 

togarann Arnar HU sama ár (Ari Arason og Friðrik Friðriksson, 1992 ; Ari Arason, 

Bjarni Kr. Grímsson og Friðrik Friðriksson, 1993). 

 

Það er svo ekki fyrr en árið 2017 sem  Rammi hf tekur á móti nýjasta frystitogara flotans 

Sólberg, sem var þá fyrsti nýsmíðaði frystitogari fyrir íslenska útgerð síðan Vigri og 

Arnar komu árið 1992. Togarinn Sólberg er einnig eini íslenski togarinn sem er útbúinn 

vatnskurðarvél sem var nýjung um borð í frystitogara þegar skipið kom nýtt en þetta 

býður upp á fleiri möguleika í vinnslu á flökum en tíðkast í sjófrystingu við Ísland í dag 

(Ágúst Ingi Jónsson, 2017). 
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HB Grandi er með í smíðum nýjan frystitogara á Spáni og er áætlað að það skip verði 

tilbúið til afhendingar mitt ár 2019 en nýlega fóru að berast fréttir af því að félagið 

íhugaði að selja skipið áður en það kæmi til Íslands. 

Útgerðin Þorbjörn hf í Grindavík tilkynnti nýlega að þeir hefðu fest kaupa á frystitogara 

frá Grænlandi sem smíðaður er árið 1992 (Höskuldur Kári Schram, 2018 ; Sigurður 

Bogi Sævarsson, 2018). 

 

Það eru ýmsir þættir sem hafa valdið því að ekki hefur verið farið í mikla endurnýjun á 

flotanum en einn viðmælandi benti á þá þætti sem hafa stoppað útgerðina hjá þeim í 

því að fjárfesta í nýju skipi en það eru að hans mati fyrst og fremst stífir kjarasamningar 

og ósanngjörn veiðigjöld en einnig að þetta er dýr fjárfesting (Viðmælandi 2, 2019) 

Sem dæmi er áætlaður kostnaður fyrir nýjan togara HB Granda áætlaður 5 milljarðar 

króna. (Höskuldur Kári Schram, 2018) 

Á sama tíma og frystitogaraflotinn eldist og lítil endurnýjun fer fram að þá hefur verið 

gríðarleg endurnýjun í ferskfiskflotanum en undanfarin ár hafa komið til landsins níu 

nýir togarar sem stunda ferskfisk veiðar og eru fleiri í smíðum sem væntanlegir á næsta 

ári. Í þessum skipum hefur verið lagt mikið í að nýta orku sem allra best(Kvótinn, 2017 

; Viðskiptablaðið, 2017) 

Með aukinni fjárfestingu í ferskfisktogurum hafa fyrirtækin verið að auka við 

vinnslu í landi. Með því eru þeir að auka fjölbreytnina í framleiðslunni og auka 

nýtingu hráefnisins en þá á sama tíma draga úr vægi tegunda eins og þorsk og 

ýsu í sjófrystingu í leiðinni (Greining Íslandsbanka, 2016)  
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5. Aflabrögð  
 
Í þessum kafla verður skoðað hvernig þróunin hefur verið í bæði magni og verðmætum 

í þeim helstu tegundum sem frystitogarar sækja í en það eru þorskur, ýsa, ufsi, karfi og 

grálúða. Einnig verður skoðað hvernig skiptingin hefur þróast í magni og verðmætum 

á milli ferskfisktogara og frystitogara.  

 

Í tölugögnum um karfa er búið að sameina djúpkarfa, gullkarfa, úthafskarfa og litla 

karfa í eina heild. Skoðuð voru gögn frá Hagstofu Íslands, afli og verðmæti afla eftir 

tegund löndunar og fisktegundum 1982-2017. Þá verður jafnframt skoðað í þessum 

kafla hvert afurðirnar eru að fara eftir að þeim hefur verið landað 

 

Í gögnum fyrir ferskan fisk eru búið að setja saman tölur aflamagns og verðmæti fyrir 

afla sem er landað í vinnslu, landað á markað innanlands, afla sem er landað í gáma til 

útflutnings og selt úr skipi erlendis. Í þessum tölum er ekkert greint í sundur hver tegund 

skipana er sem landar aflanum eða með hvaða veiðarfærum fiskurinn var veiddur. 

Einungis var skoðað hvort aflinn hafi verið frystur út á sjó eða landað ferskum. 
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5.1 Þorskur 
Á mynd 5 má sjá hvernig þróunin hefur verið á þorsk veiðum og hvernig skiptingin 

hefur verið á því hvort aflinn hefur verið frystur á sjó eða landað ferskum. Einnig á 

þessari mynd má sjá hvernig verðmætið hefur þróast og hvernig skiptingin hefur verið 

á milli ferskfisks og sjófrystum.  

 
 

Rauða línan á mynd 5 sýnir okkur aflamagns þróunina á þorski hjá frystiskipum en 

fjólubláa línan sýnir þróunina í fersku. Svo sjáum við hvernig verðmætið hefur þróast 

í rauðu og bláu súlunum. Blár sýnir heildarverðmæti ferskfisks hvert ár og rauði hlutinn 

sýnir verðmæti sjófrystingar fyrir hvert ár. Við sjáum að þegar byrjað er að skrá töluleg 

gögn í kringum sjófrystingu 1984 að þá eykst magnið og verðmætið hratt en á sama 

tíma dregst saman það sem kemur í land ferskt en það verður mikill samdráttur í 

heildarmagni af þorski til ársins 1996.  

Aflamagn í þorski hjá frystitogurum nær hámarki 1998 þegar landað var rúmlega 56 

þúsund tonnum. Eftir 1999 fer aflamagn frystitogara að dragast saman,  

Mynd 5 Þróun hlutfalls sjófrystingar í heildarmagni og heildar aflaverðmæti þorsks (Hagstofan, 
e.d. a) 
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Eftir nokkuð jafnan samdrátt hefur magnið haldist 

nokkuð stöðugt frá 2007 til 2017 en á þessu tímabili 

hefur aflamagnið verið að meðaltali 32 þúsund tonn.  

 

Þegar þróunin á aflaverðmæti er skoðuð á töflu X sést 

að árið 1998 nær aflaverðmæti frystitogara í þorski 

tæpum 7 milljörðum og til ársins 2017 verður ekki 

mikil sveifla í verðmæti sjófrysts þorsks en meðaltals 

verðmætið frá 1998 til 2017 er 7,7 milljarðar. Þegar 

þróunin er skoðuð þar sem þorski er landað ferskum 

að þá sést að frá 1998 til 2008 var róleg hækkun á 

aflaverðmæti en eftir 2008 jókst verðmætið á þorski 

sem var landað ferskum og árið 2015 var það komið í 

50 milljarða en svo lækkað niður í 40 milljarða árið 

2017.  

Á mynd 6 má sjá meðaltals skiptingu í hvaða 

afurðarflokka er verið að finna sjófrystan þorsk en 

tekið var meðaltal fyrir tímabilið 2000 til 2017 og má 

sjá að vinnsluflokkarnir roðlaust með beini og roðlaus/beinlaus standa á eru lang stærstu 

vinnsluflokkarnir en næst á eftir kemur með roði og beini 

 

  

Ár Ferskt Sjófryst

1998 14,824,311 6,711,355    

1999 18,496,636 8,145,905    

2000 18,052,614 7,646,455    

2001 21,869,677 8,157,011    

2002 21,323,898 7,224,086    

2003 20,286,083 5,574,307    

2004 22,105,089 5,690,506    

2005 19,794,393 4,927,850    

2006 20,591,518 6,764,670    

2007 22,189,890 6,911,508    

2008 24,154,699 7,197,761    

2009 28,356,511 7,719,350    

2010 33,790,163 9,795,936    

2011 36,924,106 8,915,627    

2012 40,156,006 8,981,840    

2013 38,866,939 8,193,633    

2014 44,127,281 8,686,427    

2015 50,047,207 10,663,067 

2016 48,628,166 9,103,481    

2017 40,698,484 7,861,938    

2%

7%

37%53%

1%

Hausskorinn

Með roði/með beini -
flök
Roðlaus/beinlaus

Roðlaus/með beini

Tafla 2 Þróun aflaverðmæti 
þorsks í sjófrystingu og lönduðu 
fersku (Hagstofan, e.d. a) 

Mynd 6 Hlutfallskipting vinnslustigs í sjófrystum þorski 2000-2017 (Hagstofa 
Íslands, e.d. b) 
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Stærsti markaður fyrir sjófrystar þorsk afurðir er Bretland en þar í landi er þorskur 

notaður í hinn fræga fish and chips rétt, næst á eftir er Bandaríkja markaður en 

samanlagt skila þessar þjóðir um 85-90% af verðmæti sjófrystra þorsk afurða frá 

íslenskum frystitogurum. Á mynd 7 sjáum við svo hvernig skipting er á milli þessara 

tveggja aðal markaða af heildar verðmætum 

 

Mynd 7 Skipting útflutningsverðmætis þorsk afurða milli Bretlands og Bandaríkjana (Hagstofa 
Íslands, e.d. d) 
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5.2 Ýsa 
Á mynd 8 má sjá hvernig þróunin hefur verið á afla í ýsu sem hefur verið landað ferskt 

og svo ýsu sem hefur fryst út á sjó. Einnig sést hvernig skiptingin hefur verið í 

heildarverðmæti aflans hvort sem honum hefur verið landað ferskum eða frosnum.  

 

Þegar aflamagnsþróunin í ýsu er skoðuð að þá sést að hlutfall sjófrystingu í aflamagninu 

er ekki mikill en nær hámarki 2007 þegar sjófrysting landaði 25 þúsund tonnum en það 

sama ár var landað fersku 83 þúsund tonnum en hratt dregur úr magninu sem nær 

jafnvægi árið 2014 og hefur haldist mjög svipað í báðum vinnslutegundum.  

  

Mynd 8 Þróun hlutfalls sjófrystingar í heildarmagni og heildar aflaverðmæti ýsu (Hagstofan, e.d. a) 
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Þegar skoðað er aflaverðmætið að þá sést að í sjófrystingu 

eykst verðmætið í samræmi við aukin afla en verður mest 

árið 2007 en náði þá verðmæti í ýsu í sjófrystingu 

rúmum 4 milljörðum en fór svo lækkandi eftir að aflinn 

dregst saman en þetta má betur sjá í töflu 3  

Í þessari sömu töflu sjáum við svo hvernig 

aflaverðmætið í ferskri ýsu þróast en það eykst hratt 

eftir 2004 og nær mest rúmum 12 milljörðum og helst 

nokkuð hátt þó að aflamagnið dragist töluvert saman  

Á mynd 9 má sjá meðaltals skiptingu milli þeirra 

afurðarflokka sem verið er að vinna sjófrysta ýsu á 

árunum 2000 til 2017 og má sjá að vinnsluflokkarnir 

roðlaust með beini og roðlaus/beinlaus eru langstærstu 

vinnsluflokkarnir en næst á eftir kemur með roði og 

beini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðal markaðir ýsu eru þeir sömu og í þorski en stærstur er Bretlands markaður en ýsan 

er líka notuð í þjóðarrétt Breta fish and chips. Næst á eftir kemur Bandaríkja markaður 

en samanlagt eru þessir tveir markaðir á bakvið 90-98 %  heildarverðmætis af útfluttum 

ýsu afurðum af frystitogurum.  

Ár Ferskt Sjófryst

1998 3,351,360    985,119     

1999 4,218,189    1,226,369 

2000 4,227,535    1,302,244 

2001 4,632,921    1,512,183 

2002 4,772,582    2,323,695 

2003 4,242,429    1,597,951 

2004 5,552,261    2,102,790 

2005 6,451,477    2,424,147 

2006 8,854,915    2,555,210 

2007 10,242,850 4,287,997 

2008 11,848,905 3,251,124 

2009 12,449,769 2,926,917 

2010 12,340,999 2,851,903 

2011 9,870,661    2,085,105 

2012 9,599,447    2,501,334 

2013 9,405,808    2,397,637 

2014 8,166,610    1,880,787 

2015 8,809,677    2,482,052 

2016 7,655,951    1,527,071 

2017 6,842,865    1,049,008 

Tafla 3 Þróun aflaverðmæti 
ýsu í sjófrystingu og 
lönduðu fersku (Hagstofan, 
e.d. a) 

5%

6%

44%

45%

Hausskorinn

Með roði/með beini - flök

Roðlaus/beinlaus

Roðlaus/með beini

Mynd 9 Hlutfallskipting vinnslustigs í sjófrystri ýsu 2000-2017 (Hagstofa Íslands, 
e.d. b) 
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Á mynd 10 sjáum við svo hvernig skiptingin er á milli þessara tveggja markaða af 

heildinni 

5.3 Ufsi 
Á mynd 11 má sjá hvernig þróunin hefur verið á afla í ufsa sem hefur verið landað 

ferskt samanborið við sjófrystan ufsa. Einnig sést hvernig skiptingin hefur verið í 

heildarverðmæti aflans hvort sem honum hefur verið landað ferskum eða frosnum

 

Mynd 11 Skipting og þróun á afla og aflaverðmæti í ufsa sjófryst og ferskt (Hagstofan, 
e.d. a) 

Mynd 10 Skipting útflutningsverðmætis ýsu afurða milli Bretlands og Bandaríkjanna (Hagstofa 
Íslands, e.d. d) 
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. 

Rauða línan sýnir okkur þróun magns af sjófrystum ufsa og er fjólubláa línan magn 

ufsa sem er landað ferskum. Einnig sést hvernig þróunin hefur verið í verðmæti aflans 

og hvernig sú skipting er á milli fersks og sjófrysts og 

má sjá að árið 2017 er sjófrysting og ferskt að veiða 

svipað mikið magn. 

Þegar þróun og skipting aflamagns á ufsa er skoðuð á 

mynd 11 sést að mikið bil er á milli fersks og sjófrysts 

í aflamagni og einnig þegar kemur að aflaverðmæti 

sjófrystingar í ufsa nær toppi í aflamagni þegar 2005 og 

2008 er landað 36 þúsund tonnum og á sama tíma er 

landað ferskt 39þúsund tonnum og 33 þúsund tonnum. 

Við sjáum í töflu 4 að þróunin á aflaverðmæti ufsa er 

fyrst þannig að meiri verðmæti eru að koma í land 

ferskt. Árið 2002 er aflaverðmætið nánast eins í bæði 

sjófrystu og fersku en eftir það tekur verður 

aflaverðmæti ufsa meira til 2017 fyrir utan eitt ár.  

Ár ferskt Sjófryst

1998 1,205,400 568,199     

1999 1,123,675 670,798     

2000 963,466     632,353     

2001 992,999     896,800     

2002 1,245,663 1,260,341 

2003 1,241,377 1,245,403 

2004 1,259,834 1,516,566 

2005 1,218,251 1,867,016 

2006 1,867,661 2,815,956 

2007 1,790,373 2,472,077 

2008 2,150,038 4,321,447 

2009 3,216,637 4,595,171 

2010 3,446,088 5,020,825 

2011 3,914,893 5,212,098 

2012 4,604,663 4,835,680 

2013 3,940,096 5,860,415 

2014 4,080,620 3,786,993 

2015 4,289,937 5,238,184 

2016 4,037,201 4,438,934 

2017 2,324,236 4,104,043 

Tafla 4 Þróun aflaverðmæti ufsa í 
sjófrystingu og lönduðu fersku 
(Hagstofan, e.d. a) 
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Þegar skoðað er hvernig ufsi er unnin í sjófrystingu að þá sést á mynd 12  að flök sem 

eru roðlaus með beini eru 90% landaðra afurða en roðlaus beinlaus eru 10%. Mynd 12 

sýnir meðaltal fyrir vinnsluflokkana yfir tímabil frá árinu 2000 til 2017. 

 

Mynd 12 Hlutfallskipting vinnslustigs í sjófrystum ufsa 2000-2017 (Hagstofa Íslands, e.d. b) 

Stærsti markaður fyrir sjófrystan ufsa er í Evrópu og er Þýskaland stærsti kaupandinn 

en svo eru önnur lönd sem eru stór eins og Spánn, Pólland og Tyrkland en markaður 

þess síðastnefnda hefur verið vaxandi á síðastliðnum árum.. Á mynd 13 má sjá 

útflutningsmagn þessara landa í samanburði við heildar útflutningsverðmæti sjófrysts 

ufsa afurða 

 
Mynd 13 skipting ufsa afurða á helstu markaði í Evrópu (Hagstofa Íslands, e.d. d) 
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5.4 Karfi 

 

Á mynd 14 sjáum við hvernig skipting er í aflamagni og aflaverðmæti í karfa á milli 

sjófrystingar og ferskfisk. Í þessari mynd er búið að sameina gögn fyrir úthafskarfa og 

svo karfa sem svo inniheldur gögn um gullkarfa, djúpkarfa og litla karfa

 

Mynd 14 Skipting og þróun á afla og aflaverðmæti í karfa sjófryst og ferskt (Hagstofan, 
e.d. a) 

 

Við sjáum svo á mynd 14 að þá líður ekki langur tími frá því að sjófrysting byrjar og 

hún hefur náð sama magni og tekið fram úr karfa sem er landað ferskum og hefur hefur 

sjófrysting átt yfirhöndina í karfaveiðum bæði í aflamagni og verðmætum. Það er svo í 

veiðum á karfa eins og í ufsa þar sem afla sem er landað ferskum er ekki með hærra 

verðmæti og meira magn 
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Á töflu 5 sést svo hvernig þróun hefur verið í verðmæti frá 

árinu 2008 til 2017 en þar sést að verðmæta aukning varð á 

árunum 2009 til 2013 á bæði sjó og á landi en hefur svo 

dregist saman.  

Þegar er skoðað hvernig skiptingin er í vinnsluaðferðum 

í karfa að þá sést á mynd 15 að meðaltals skipting fyrir 

tímabilið 2000 til 2017 er þannig að 92% af öllum 

lönduðum karfa var hausaður og heilfrystur þannig næst 

á eftir kom óslægt/heilfryst með 5% hlutdeild og næst 

roðlaus flök með beini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ár Ferskt Sjófryst

1998 2,729,787 5,586,370    

1999 2,832,685 5,095,530    

2000 2,653,488 5,775,913    

2001 2,570,074 5,344,105    

2002 3,551,712 5,925,327    

2003 2,721,218 5,190,422    

2004 2,435,410 3,920,163    

2005 2,736,893 4,395,030    

2006 3,053,838 6,612,910    

2007 3,321,207 4,319,650    

2008 3,635,300 6,500,641    

2009 4,642,330 8,957,158    

2010 4,941,775 10,680,085 

2011 5,566,325 13,405,569 

2012 5,323,664 11,159,732 

2013 5,542,813 10,444,733 

2014 5,495,749 8,240,146    

2015 5,695,319 8,301,316    

2016 5,472,934 6,238,243    

2017 3,805,490 5,362,323    

92%

5% 3%

Hausskorinn/heilfryst

Óslægt/heilfryst

Roðlaus/með beini

Tafla 5 Þróun aflaverðmæti karfa í 
sjófrystingu og lönduðu fersku 
(Hagstofan, e.d. a) 

Mynd 15 Hlutfallskipting vinnslustigs í sjófrystum karfa 2000-2017 
(Hagstofa Íslands, e.d. b) 
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Aðal markaðir fyrir karfa skiptast á milli Evrópu og Asíu en þær afurðir sem fluttar 

eru til Asíu fara aðalega til Japans og Kína en síðustu 10 ár hafa þessi lönd keypt 

86% af sjófrystum karfa sem hefur farið beint til Asíu en þessa þróun má sjá á 

mynd 16 

 

Mynd 16 Skipting sjófrystra karfa afurða á Japan og Kína með heildar verðmæti Asíu markaðar 
(Hagstofa Íslands, e.d. d) 

 

Skipting á Evrópumarkaði 

er fjölbreyttari en á  

Asíumarkað en þar eru 8 

þjóðir sem eru nokkuð stórir 

kaupendur að sjófrystum 

karfa en á mynd 17 má sjá 

hver meðaltals hlutdeild 

hverrar þjóðar var á árunum 

2008 til 2017. Við sjáum að 

þarna er Rússland með 27% 

en eftir að Rússland lokaði 

fyrir innflutning á sjávarafurðum frá Íslandi árið 2015 að þá hefur markaður fyrir 

sjófrystan karfa nánast þurrkast upp í Rússlandi.  
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Mynd 17 Skipting sjófrystra karfa afurða á helstu markaði 
Evrópu 2008-2017(Hagstofa Íslands, e.d. b) 
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5.5 Grálúða 
Grálúða er verðmætasta fisktegundin sem frystitogarar veiða per kíló hér á landi en á 

mynd 18 sést hvernig skiptingin er á aflamagni og verðmæti. Einnig sést hvernig aflinn 

og verðmætið skiptist á milli sjófrystingar og svo landað fersku. 

 

Mynd 18 Skipting og þróun á afla og aflaverðmæti í karfa sjófryst og ferskt (Hagstofan, e.d. a) 

 

Á myndinni hér að ofan sést að eftir árið 2007 er nánast öll grálúða sem er landað 

sjófryst og verðmætið einnig hátt á móti hversu mikið er veitt af grálúðu. Mest varð 

heildar afli frystitogara í grálúðu 24 þúsund tonn árið 1993 og var þá verðmætið aflans 

3.8 milljarðar en árið 2017 lönduðu frystitogarar 9.6 þúsund tonnum af grálúðu en 

aflaverðmætið var þá 4.8 milljarðar. 
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Á mynd 19 má svo sjá hvernig skiptingin er í afurðaflokka í grálúðu í sjófrystingu en 

þarna sést að á þessu tímabili frá 2000 – 2017 hefur að meðaltali 98% af allri grálúðu 

bara verið hausuð og sporð 

skorin. Aðrir flokkar eiga 2% 

en það eru t.d. flokkar eins og 

heilfrysting 

Stærstu markaðir fyrir grálúðu 

afurðir eru í Asíu en 

útflutningur þangað síðustu 10 

ára stendur undir 92% alls 

verðmætis sem flutt hefur 

verið út af grálúðu. Stærstu 

kaupendur í Asíu eru Japan, Kína, Taívan og Víetnam. 

 

Mynd 20 Skipting sjófrystar grálúðu á helstu markaði í Asíu og heildar verðmæti Asíu markaðar 
(Hagstofa Íslands, e.d. d) 
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Mynd 19 Mynd 15 Hlutfallskipting vinnslustigs í sjófrystri 
grálúðu 2000-2017 (Hagstofa Íslands, e.d. b) 



 
 

 26 

6. Samkeppni 
 
Ísland er ekki eina sjávarútvegsþjóðin og íslenskar útgerðir ekki þær einu sem frysta 

fisk út á sjó en aðrar Evrópskar þjóðir eins og Rússland, Noregur, Frakkland, Grænland, 

Færeyjar, Þýskaland, Bretland og Holland gera einnig út frystitogara (Kvótinn, 2014). 

 

Þegar þeir aðilar sem rætt var við í tengslum við þetta verkefni voru spurðir hvaða 

þjóðir væru helstu samkeppnisaðilar Íslands í sjófrystum afurðum að þá voru þessir 

aðilar sammála um að það væru fyrst og fremst Rússland og Noregur en í Noregi hefur 

sjófrysting verið að breytast yfir í að vera mest heilfrysting (viðmælandi 1,2 og 3) 

6.1. Rússland 
Í dag eru Rússar að veiða þær sömu tegundir og íslensk skip og eins og sést á mynd 21 

Við sjáum að árið 2017 veiða þeir tæp 700 þúsund tonn og meira en helmingur af því 

þorskur. Rússar eru einnig að veiða ýsu, karfa, ufsa og grálúðu sem þýðir að þeir eru 

með samkeppnis afurð í öllum þeim tegundum og íslenskir frystitogarar eru að veiða. 

 

Mynd 21 Þróun heildarafla Rússlands í völdum tegundum (FAO. e.d.) 

Rússneskur sjávarútvegur og útgerð hafði dregist aftur úr gagnvart öðrum 

sjávarútvegsþjóðum og var ákveðið að setja í gang áætlun til að fara í endurnýjun í bæði 

vinnslum og skipum og koma rússneskum sjávarútvegi í forystu.Eitt að því sem var gert 
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var að þegar ný kvóta úthlutun sem átti að gilda í 15 ár var gerð voru tekin frá 20% og 

þau fyrirtæki sem fóru í endurnýjun myndu fá hluta af þessum 20% (Húni Jóhannesson 

og Þór Sigfússon, 2018). 

Þetta hefur gert það að verkum að gríðarleg umbótabylgja er í gangi í rússneskum 

sjávarútvegi og eru núna rússneskur sjófrystur fiskur sem áður var talinn ekki sérstök 

vara núna kominn jafnfætis afurð frá íslenskum togurum  (viðmælandi 3, 2019).  

Þróunin hefur svo verið þannig að frá árinu 2008 til 2014 fjölgaði frystitogurum við 

Rússland úr 12 í 20 (Eiríkur Óli Dagbjartsson, 2014). 

 

Það eru svo fleiri þættir sem spila inn í samkeppnina frá Rússlandi en það er að 

launakerfi á rússneskum skipum er fastlaunakerfi en það gerir þeim kleift að gera 

langtíma samninga með afhendingu og hvaða verð kaupandinn fær fyrir vöruna. Svo 

hafa rússneskir togarar verið að færa sig yfir í að  skera flök í bita til að auka 

fjölbreytileika vörunnar sem framleidd er um borð (munnleg heimild viðmælandi 3 

ISI). 

 

Á Íslandi er það hins vegar þannig að það þarf að gera upp eftir hverja veiðiferð þar 

sem íslenskir sjómenn fá borgað hlutfallslega í samræmi við aflaverðmætið og á það að 

gerast upp í lok hverjar veiðiferðar (Sjómannasamband Íslands, 2017).  
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6.2. Noregur 
Noregur er samkeppnis aðili Íslands þegar kemur að sjófrystum afurðum en þegar 

kemur að fjölda frystitogara að þá hefur sú þróun átt sér stað að flakafrystitogurum 

hefur fækkað eins og á Íslandi en í Noregi hefur þróunin verið í þá áttina að fiskurinn 

er hausaður og frystur heill um borð. Þessi hausaði heilfrysti fiskur er svo fluttur út til 

annara landa þar launakostnaður er lægri en í Noregi til dæmis Kína (viðmælandi 1, 

2019). 

Útflutningur á óunnum þorski til Kína næstum tvöfaldaðist milli 2013 og 2014 en árið 

2014 var magnið komið í 14.300 tonn af þorski sem voru flutt út óunnin til Kína 

(kvótinn, 2014).  

Eitt af þeim atriðum sem hafa verið nefnd til að auka viðri norskrar sjávarafurða 

er að auka vinnslu á þeim í Noregi en árið 2017 fluttu Norðmenn 69% af öllum 

sýnum sjávafarafurðum óunnið úr landi (Norwegian seafood council, 2018). 

 

Í dag eru bara 3 skuttogarar og 5 línubátar sem stunda veiðar við Noreg og flaka og 

vinna aflann um borð. Meðalaldur þessara þriggja skuttogara er tæpur 4 ár og tveir af 

þessum togurum eru með vatnsskurðarvél um borð sem býður upp fleiri möguleika 

þegar kemur að því að vinna fiskflak (The Norwegian fishing vessel owners  

Assosiation, e.d). 
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7. Rekstrarumhverfið  
Í þessum kafla verður skoðað hvernig tekju og gjalda skiptingin er í rekstri frystitogara 

og farið í hverjir eru aðal útgjaldaliðir í rekstri frystitogara  

7.1. Tekjur og gjöld  
Samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands voru heildar tekjur frystitogara útgerðar 

árið 2017 rétt rúmlega 24 milljarðar króna og heildar gjöld námu 20 milljörðum 

Á mynd 22 má sjá hvernig þróunin hefur verið í heildartekjum og heildargjöldum í 

rekstri frystitogara á tímabilinu 1997 til 2017 

 

Mynd 22 Þróun heildar tekna og gjalda hjá í útgerð frystitogara 1997-2017 (Hagstofa Íslands 
e.d, e) 
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Þegar skoðað er rekstraryfirlit frystitogara fyrir árið 2017 er aflahlutur 34% af 

heildartekjum. Næst á eftir kemur olíukostnaður en hann er 9%, 

Veiðarfærakostnaður um 4%, frystikostnaður 3%, viðhaldskostnaður 10%. Í 

flokkinn önnur gjöld er t.d. veiðigjöld en einnig er í þessum flokk sölukostnaður, 

löndunarkostnaður, tryggingar, laun og kostnaður vegna skrifstofu og 

flutningskostnaður. 

Heildartekjur fyrir árið 2017 voru eins og áður sagði rúmir 24 milljarðar en 

heildargjöld af heildartekjum voru 83% sem er hátt hlutfall tekna í gjöld 

 

Mynd 23 Hlutfall útgjalda liða af heildartekjum frystitogara árið 2017 (Hagstofa Íslands e.d, e) 

 

7.2. Olíukostnaður 
 
Stór útgjaldaliður í frystitogara útgerð á eftir launaliðnum er olíu kostnaður en 75% 

olíueyðslu frystitogara verður við veiðar og svo 25% við siglingu. Olíu-kostnaður hefur 

undan farin ár verið í kringum 10% af heildarútgjaldalið í útgerð frystitogara (Samtök 

fyrirtækja í sjávarútvegi, 2017). 
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Þróun olíuverðs undanfarin þrjú ár hefur verið þannig að verðið á skipagasolíu hefur 

farið úr því að vera 311$ á hvert tonn af gasolíu í að vera 579$ fyrir hvert tonn af gasolíu 

í apríl 2019.  

Á mynd 24 má svo sjá hvernig þróunin hefur verið síðustu 3 ár. Ofan á þessa 

heimsmarkaðsverðs hækkun leggst svo ofan á kolefnisgjald en áramótin 2017/2018 

hækkaði þetta gjald um 50% og gera áætlanir stjórnvalda að þetta gjald hækki um 10% 

2019 og önnur 10% (Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 2018).  

  

Mynd 24 verðþróun á skipagasolíu (Ship&Bunker, 2019) 

Í kjarasamningum sjómanna við útgerðina er svo kallað olíuverðsviðmið en samkvæmt 

því getur skiptaprósentan verið frá því að vera 72% upp í 77% ef gert er upp í FOB en 

ef gert er upp í CIF getur skipta prósentan verið frá 66.5% upp í 71.5. Þetta 

olíverðsviðmið reiknast mánaðarlega. Í dag er skiptiprósentan í 72% og hefur olíuverð 

hækkað undan farið og ekki útlit fyrir að skiptaprósentan muni breytast út frá 

olíuviðmiðinu (Sjómannasamband Íslands, 2017). 
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7.3. Hlutaskiptakerfið 
 
Þeir viðmælendur sem rætt var við, við vinnslu þessa verkefnis voru allir á sömu skoðun 

og þeirri umræðu sem hefur verið gagnvart kjarasamningar sjómanna, að þeir séu ein 

af megin ástæðu fyrir því að útgerðir leggja ekki í þær fjárfestingar sem kaup á nýjum 

frystitogara kallar eftir. 

 

Laun sjómanna byggjast á því hversu verðmæt veiðiferðin er í hvert skipti. Hvernig 

aflahlutnum er svo skipt byggist á lögum um skiptaverðmæti en þar segir: 

Þegar seldur er afli fiskiskips sem frystir bolfisk um borð, heilan eða flakaðan, 

er skiptaverðmætið 74,5% af fob-verðmæti framleiðslunnar við útflutning. Þetta 

skiptahlutfall skal þó vera 69% af cif-verðmætinu sé þannig samið um sölu 

framleiðslunnar (Lög um skiptaverðmæti nr. 24/1986). 

 

Í kjarasamningum sem skrifað var undir 2017 var samið um ýmis bætt kjör.  

Skiptaprósentan hjá skipum sem frysta afla um borð eru þannig að skip með 20 manna 

áhöfn miðast við 30,5%, 21 manna áhöfn er 31%, 22 til 24 manna áhöfn er 31.5%. Svo 

fyrir hvern áhafnarmeðlim sem er umfram 24 að þá hækkar skiptaprósentan um 0,5% 

að 27 mönnum eftir það hækkar skiptaprósentan um 0.1% um hvern áhafnarmann sem 

bætist við en er það breyting frá fyrri kjarasamningum þar sem hækkunin var 0,5%. 

Ofan á hlut sjómanna bætist svo við 7% frystiálag og er það einungis hjá skipum sem 

frysta aflann um borð. Svo í lok veiðiferðar eiga áhafnarmeðlimir að fá greitt 90% af 

áætluðum hlut og síðustu 10% eiga koma í síðasta lagi í lok næstu veiðiferðar 

(Sjómannasamband Íslands, 2017) 

 

Í kjarasamningum sem skrifað var undir 2017 er búið að bæta inn lið sem hafði síðast 

verið inn í kjarasamningum sem runnu út árið 2011. þar er sagt að útgerð og áhöfn er 

heimilt að semja um tímabundna eða ótímabundna lækkun á skiptaprósentu en þetta á 

þá við um áhafnir sem eru á skipum sem skráð eru í fyrsta skipti á íslenska skipaskrá 

fyrir eða eftir 1.1.2004. Þegar samkomulag er gert um lækkun á skiptaprósentu er hægt 

að horfa til nokkra atriða t.d. Afkastagetu skips og búnaðar um borð, fjölbreyttari 

vinnsla og betri afla meðhöndlun sem getur aukið aflaverðmætið, það sé tryggt 

lágmarksaflaverðmæti og/eða tekjur og svo betri aðbúnaður um borð fyrir áhöfnina 

(Sjómannasamband Íslands, 2017). 
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Annað atriði sem tengist hlutaskiptakerfinu er svo kallað nýsmíða álag en um þetta álag 

segir eftirfarandi í kjarasamningum sjómanna.  

 „Í sjö ár eftir að skip er fyrst tekið í notkun, skal skiptaprósenta vera 10% lægri 

en samningsákvæði veiðigreina kveða á um, enda tryggi útgerð að aflahlutir séu 

á heilu ári yfir meðaltali í þeim skipaflokki sem um ræðir.“  

Í nýjasta samningi sjómanna og útgerðar var samþykkt að taka út þetta nýsmíða álag en 

í skrefum og verði þá að fullu komið út úr samningum sjómanna árið 2031 

(Sjómannasamband Íslands, 2017). 

7.4. Veiðigjöld 
 
Sjávarútvegur er samofin sögu og efnahag þjóðarinnar sem undirstöðu atvinnugrein 

landsins. Áður en frjálst framlag aflaheimilda var tekið upp árið 1990 hafði verið lítill 

sem enginn hagnaður í greininni og var samdráttur í afla (Stefán B. Gunnlaugsson og 

Hörður Sævaldsson, 2016). 

 

Með innleiðingu aflamarks og ITQ byrjaði íslenskur sjávarútvegur að einblína meira á 

gæði en magn til að hámarka hvað fékkst fyrir hvert veitt kíló. Einnig fór fram 

niðurskurður á bæði skipum vinnslum og fór greinin að sýna fram á bata en rólega til 

að byrja með (Stefán B. Gunnlaugsson og Hörður Sævaldsson, 2016). 

 

Frá því að ITQ var tekið upp hefur ekki verið einróma sátt með þetta kerfi bæði 

meðal almennings og hinu pólitíska sviði. Hefur rödd þeirra sem eru ósátt með 

þetta kerfi orðið háværari með árunum í kjölfari þess að sjávarútvegsfyrirtækin 

hafa orðið betri í því að nýta sér kosti ITQ kerfisins og fjárhagur greinarinnar 

lagast ( Stefán B. Gunnlaugsson, Daði Kristófersson og Sveinn Agnarsson, 2018). 

 

2004 var svo sett sérstakt veiðigjald á Íslenskan sjávarútveg Íslenskur sjávarútvegur og 

var tilgangur þess gjald eftirfarandi.  

Veiðigjald er lagt á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, 

stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja 

þjóðinni í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum 

sjávar. (Lög um veiðigjald nr. 145/2018). 



 
 

 34 

 

Þetta gjald var tiltölulega lág eða um 1.5% af aflaverðmæti ársins 2004 og 0,2% af 

aflaverðmæti ársins 2008. Í kjölfar hruns bankakerfisins og fall krónunnar var mikill 

halli á rekstri ríkissjóðs en fall krónunnar hafði gert það verkum að hagur sjávarútvegs 

hafði vænkast töluvert og voru háværar kröfur um að lagt yrði hærra gjald á 

sjávarútveginn. Á sama tíma kom til valda ríkisstjórn sem hafði jákvætt viðhorf 

gagnvart auknu veiðigjaldi og var svo árið 2012 sem nýtt veiðigjalda kerfi kom fram. ( 

Stefán B. Gunnlaugsson, Daði Kristófersson og Sveinn Agnarsson, 2018) 

 

Það hafa svo verið ýmsar breytingar gerðar á veiðigjalda kerfinu en það hafa verið 

tvennskonar útgáfur af veiðigjöldum, almennt veiðigjald sem var frá fiskveiðiárinu 

2004-2005 og svo sérstakt veiðigjald sem var fyrst sett á 2012. Breytingar voru gerðar 

á veiðigjaldalögunum til einföldunar en samkvæmt lögum nr. 73/2015 reiknast gjaldið 

sem ákveðin krónutala á hvert landað kíló sem er breytilegt eftir tegundum og árum. 

Þessi lög breyttu eldri lögum nr. 74/2012 þar sem gjaldið hafði reiknast sem ákveðin 

krónutala pr. þorskígildis kíló út frá úthlutuðu aflamarki. 

 

Nú síðast voru gerðar breytingar á veiðigjöldunum í desember 2018. Útgerðir sem 

höfðu keypt aflaheimildir á einhverjum tímapunkti til ársloka 2011 gátu átt rétt á 

lækkun veiðigjalda til að koma á móts við vaxtarkostnað sem fylgdi kaupum á þessum 

aflaheimildum. Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 2017-2018 var 11,2 milljarðar. 

Álagt veiðigjald fyrir fiskveiðiárið 2016-2017 var 4.6 milljarðar en þetta gerir þá 

hækkun um 6.6 milljarða (Fiskistofa, 2018). 

 

Útgerðin hefur sagt að hún sé tilbúin að borga gjald en passa þurfi að þetta gjald sé 

hófsamt og komi ekki í veg fyrir að útgerðina hafi tækifæri til að fjárfesta í bæði 

viðhaldi á búnaði og skipum en einnig til að hægt sé að standa í fjárfestingum á nýjum 

búnaði. Þá þarf að hafa í huga að stilla gjaldið þannig að útgerðir sem eru skuldugar 

geti staðið undir gjaldinu og að gjaldið verði ekki til þess að útgerðum fækki. (Gunnar 

Þórðarson, Arnljótur B. Bergsson, Gísli Eyland, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón 

Arason, 2014). 
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7.4.1 Hvernig gjaldið er reiknað 
 
Grunnur er búinn til með að nota allan hagnað, EBT, af fiskveiðum og svo er notað 5% 

af EBT af vinnslueiningum, Því næst er notað 33% af reikningsgrunninum til að finna 

út veiðigjaldið fyrir greinina. Þetta er hægt að túlka með sérstakri jöfnu.   

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = (𝑆𝑉% + 𝑃𝐹𝑉% ∗ 𝑃%) ∗ 33%  

SV er hlutfallið af heildar verðmætasköpuninni sem verður út á sjó, PFV er hlutfallið 

af verðmætasköpuninni sem verður til í landvinnslu og P er prósentan sem notuð til að 

reikna út veiðigjalda grunnin. (Húni Jóhannesson og Þór Sigfússon, 2019) 

Til að sýna svo hver munurinn er svo á útreikningi á gjaldinu á frystitogara og svo 

ferskfisktogara. 

Segjum að aflaverðmætið sé 1000 milljónir EBT en jafnan er þá mjög einföld fyrir 

frystitogara. Hjá ferskfisktogurum er skiptingin á verðmætasköpuninni oft 45% og svo 

55%. Þá lýtur reikningsdæmið svona út fyrir frystitogara: 

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = (1000 ∗ (100% + 0% ∗ 5%)) ∗ 33% 

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = 330 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑗ó𝑛𝑖𝑟 

Fyrir ferskfisktogara lýtur dæmið þá svona út: 

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = (1000 ∗ (45% + 55% ∗ 5%)) ∗ 33% 

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = (1000 ∗ (57,25$)) ∗ 33% 

𝑉𝑒𝑖ð𝑖𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑 = 188,9 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑗ó𝑛𝑖𝑟 

Þarna sést að það er töluverður munur á hversu mikið fyrirtæki borgar ef það rekur 

frystitogara og svo ef það myndi bara reka ferskfisktogara og vinnslu  

(Húni Jóhannesson og Þór Sigfússon, 2019). 

 

7.4.2 Áhrif veiðigjalda á frystitogara 
 
Fyrirtæki sem reka frystitogara hafa bent á að veiðigjaldið er beinlínis ósanngjarnt 

gagnvart frystitogara útgerð. Tekin hafa verið dæmi að borga þarf fullt veiðigjald af 

afla sem veiddur er í Barentshafi en það er mjög kostnaðar samt að sækja afla þangað 

eða um 5 daga sigling aðra leiðina á miðin.  (Gunnar Þórðarson, Arnljótur B. Bergsson, 

Gísli Eyland, Jónas R. Viðarsson og Sigurjón Arason, 2014). 
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Þá hafa forsvarsmenn útgerða í landinu jafnframt gagnrýnt mismun í álagningu á til 

dæmis djúpkarfa og gullkarfa en þessar tvær tegundir hafa verið að seljast á mjög 

svipuðu verði og svo er dýrara að sækja djúpkarfan en bæði þarf að fara lengra út og 

veiðist á meira dýpi sem krefst meiri olíu við veiðarnar (Viðmælandi 2, 2019). 

Veiðigjald fiskveiðiárið 2017/2018 fyrir gullkarfa var 13.23 kr per kíló og 17.23 krónur 

per kíló á djúpkarfa (Reglugerð um fjárhæð, álagningu og innheimtu veiðigjalds 

fiskveiðiárið 2017/2018). 

Tafla 6 Álagt veiðigjald fyrir janúar mánuð 2019 (Fiskistofa, 2018. b) 

 

 

Þegar skoðað er álögð veiðigjöld fyrir janúar mánuð en þau voru 471 milljón kr að þá 

sést að af 10 hæst greiðandi útgerðum eru 7 útgerðir sem gera út frystitogara en eru 

veiðigjöldin hjá þeim samanlagt 290 milljónir eða 38% af heildinni og af þeim eru  2 

útgerðir sem eru bara með frystitogara, Útgerðarfélag Reykjavíkur og Ögurvík. Álögð 

veiðigjöld fyrir þessar tvær útgerðir eru samtals 47 milljónir eða 6% sem verður að 

teljast nokkuð mikið (Fiskistofa, 2018b) 

 

  

Eigandi jan.19 Samtals

HB Grandi hf. 45,580,698 45,580,698

Þorbjörn hf. 40,882,717 40,882,717

Samherji Ísland ehf. 35,800,098 35,800,098

FISK-Seafood ehf. 34,180,592 34,180,592

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf*. 33,188,940 33,188,940

Nesfiskur ehf. 24,359,202 24,359,202

Vísir hf. 22,476,889 22,476,889

Rammi hf. 21,001,905 21,001,905

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. 18,928,405 18,928,405

Ögurvík ehf*. 13,783,718 13,783,718



 
 

 37 

8. Niðurstöður 

Upphaf sjófrystingar má rekja til þess að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki stóðu illa og 

mikill taprekstur í gangi. Sáu fyrirtækin tækifæri í þeirri nýjung sem kom fram með 

togaranum Örvar HU frá Skagaströnd en þar var allt í einu hægt að hafa skip lengur úti 

og vinna aflann út á sjó með færra starfsfólk en þurfti í landi. Fyrirtækin voru fljót að 

taka við sér og fljótlega var hlutdeild sjófrystingar í þessum fimm tegundum sem 

skrifað var um í verkefninu orðin rúm 30% og varð mest 37% árið 2003.  

Við upphaf þessa verkefnis var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar  

1. Hver er samkeppnisstaða sjófrystingar á Íslandi? 

 

2. Hvaða þættir þurfa að breytast til að styrkja samkeppnisstöðu frystitogara 

 
Niðurstöður rannsóknarspurningar 1. Sýna það að frystitogurum hefur fækkað töluvert 

síðustu 20 ár og núna eru einungis 11 skip sem stunda sjófrystingu Heildar lönduðum 

afla í þeim fimm tegundum sem teknar voru fyrir í verkefninu hefur aukist frá árinu 

2008 en hlutdeild sjófrystingar hefur dregist saman. Árið 2017 var hlutur sjófrystingar 

í lönduðum afla komin niður í 24%.  

Með tilkomu nýrra ferskfiskskipa og aukinni fjárfestingu í landvinnslum hefur aukið 

vinnslustigið með bættri  nýtingu á afurðinni leitt til þess að dregið hefur úr hlutdeilt 

sjófrystingar í þorsk og ýsu þar sem vinnslustigið er lægra á sjó. Í ufsa, karfa og grálúðu 

hefur lágt vinnslustig á sjó ekki orðið til þess að hlutdeilt sjófrystingar þar hafi dregist 

mikið saman.  

Samkeppni frá öðrum hefur verið að breytast og aukast. Samkeppni frá Rússlandi hefur 

verið að aukast í kjölfarið á því að þar er í gangi mikil fjárfestingarbylgja sem hefur 

leitt til þess að aukning hefur orðið í sjófrystingu í Rússlandi. Á rússneskum skipum er 

fastlaunakerfi en það hefur gert rússneskum útgerðum kleift að gera langtíma samninga 

með verð á afurðum en það er eitthvað sem er erfitt að gera á Íslandi þar sem gera þarf 

upp við áhöfnina á löndunardegi. 

 

Samkeppni frá Noregi hefur einnig verið að breytast en þar hefur útgerð frystitogara 

verið meira að færast yfir í að heilfrysta aflann um borð en þau fáu skip sem eftir eru 

hafa reynt að styrkja samkeppnishæfni sína með því að auka sjálfvirkni um borð og 

auka vinnslustigið á afurðunum 
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Hækkun olíuverðs en verð hefur hækkað um 86% á 3 árum og svo hefur hækkað 

svokallað kolefnisgjald en gert er ráð fyrir að það hækki um 10% á þessu ári og 10% 

næsta ár. Þetta gerir það að verkum að olíuhluti rekstursins hækkar en sjófrysting byggir 

á því að brenna olíu til að sækja og vinna aflann. Svo er það ekki til betrunar að flotinn 

er orðinn gamall og erfitt að segja hvort skip sem er orðið 30 ára gamalt sé að nýta 

orkuna jafn vel og skip sem er smíðað 2017. 

Í kjarasamningum sjómanna er ákveði sem gefur útgerðinni ákveðið svigrúm til að 

lækka skiptaprósentuna ef olíuverð verður hátt en í dag er þetta ákvæði fullnýtt. 

Eftir innleiðingu veiðigjalda 2005 hafa verið gerðar nokkrar breytingar á kerfinu en í 

dag er það þannig að skip sem veiðir og vinnur aflann um borð er að borga um 75% 

meira í veiðigjöld sé reiknað út frá því að aflaverðmæti sé 1000 milljónir. Þessi munur 

getur leitt til þess að sum fyrirtæki leiti frekar í það að veiða aflaheimildir sínar með 

ferskfisktogurum og vinna aflann í landi þar sem vinnslustigið er hærra.   

Niðurstaðan er því þannig að samkeppnistaða sjófrystingar hefur veikst töluvert síðustu 

ár. Má þá fyrst nefna aukinn sjálfvirkni í landvinnslu og áhersla á ferskar afurðir sem 

hefur leitt til  aukinnar verðmætasköpunar í landi.  Í öðru lagi má telja meiri samkeppni 

við erlenda aðila sérstaklega Rússa í flakavinnslu þar sem gæði hráefnis og afurða 

þeirra hefur batnað mikið undafarin ár og launakostnaður er töluvert lægri en á Íslandi. 

 

Hvað getur þá íslensk sjófrysting gert til að laga samkeppnistöðu sýna gagnvart þessum 

þáttum sem hafa veikt hana. Niðurstöður rannsóknarspurningar 2, sýna að einn helsti 

þátturinn til að sjófrysting geti verið samkeppnishæf í vinnslu á tegundum eins og þorsk 

og ýsu, að auka þurfi sjálfvirkni og hækka vinnslustig um borð í frystitogurum til að 

auka verðmætasköpunina. Til þess að hægt sé að fara í þær breytingar að auka 

vinnslustig um borð í skipum þarf að fara í nýsmíði þar sem flotinn er orðinn gamall og 

voru frystitogararnir sem nú eru í notkun aldrei hannaðir upprunalega til að bera þann 

búnað sem aukin sjálfvirkni hefur í för með sér. Fjárfestingar sem útgerðir þurfa að 

leggjast í vegna nýsmíða getur hlaupið á 5 til 6 milljörðum króna, til þess að þær séu 

tilbúnar í slíkt verkefni þarf að skapa umhverfi þar sem fyrirtækin sjái sér fært að standa 

undir svo miklum fjárfestingum. Í þeim efnum hefur til að mynda verið talað um 

endurskoðun á veiðigjöldum með því móti að auka samræmi milli gjaldtöku á útgerðir 

sem gera út frystitogara og þær sem gera út ferskfisktogara og landa fisknum í vinnslur 

eða á markað. Með nýrri skipum og þá nýjum vélbúnaði kæmi möguleiki að lækka 

olíukostnað útgerðarinnar en þar sem olíuverð er alltaf óvissuþáttur í rekstri útgerðar 
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að þá er mikilvægt að orkan sé vel nýtt við veiðar og vinnslu.  Annar þáttur sem hefur 

verið nefndur til að létta undir með fyrirtækjunum að endurnýja flotann eru 

kjarasamningar sjómanna, honum þyrfti að breyta með einhverju móti til að auðvelda 

útgerðum að takast á við þá samkeppni sem kemur bæði frá landvinnslum og erlendum 

frystitogurum. Hefðu útgerðirnar betri möguleika á að gera framvirka samninga og/eða 

selja aflann þegar eftirspurn væri best, en ekki samdægurs og skipið kemur í land, 

myndi það skapa öruggara rekstrarumhverfi og geta aukið samkeppnishæfni gagnvart 

erlendum aðilum sem hafa þessa möguleika.   

Til að samkeppnisstaða íslenskra frystitorgara eflist má því ráða að nauðsynlegt sé að 

fara í endurnýjun á flotanum en til þess eru utanaðkomandi áhrifaþættir í 

rekstrarumhverfi útgerðanna hér á landi sem þurfa að taka breytingum ef að vel á að 

takast til í þeim efnum og fyrirtækin í greininni treysti sér til að leggja í þessar miklu 

fjárfestingar sem um ræðir. 

Í framhaldi af þessu verkefni væri að skoða hversu mikil áhrif þessi uppbygging í 

rússneskum sjávarútvegi er að hafa á íslenskan sjávarútveg en það var heftandi þáttur í 

verkefinu að nálgast ítarlegt talnaefni um framleiðslu og markaði rússneskra 

sjávarafurða 
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9. Umræður 

Upphafleg hugmynd verkefnisins var að skoða hver almenn staða sjófrystingar væri við 

Ísland. Þegar farið var að vinna verkefnið breyttust áherslur og var ákveðið að skoða 

hvernig samkeppnisstaða sjófrystingar er í dag. Sjófrysting er „ung“ atvinnugrein í 

þeim skilningi að hún byrjar ekki af alvöru við Ísland fyrr en 1982. Miklar breytingar 

hafa orðið á útgerð frystitogara við landið, skipunum hefur fækkað og aflasamsetningin 

hefur breyst. Það verður líklegast alltaf þörf fyrir sjófrystingu en útgerðir á íslandi eiga 

aflaheimildir í Barentshafi og svo eru tegundir sem þarf að sækja lengra og dýpra eins 

og grálúða og djúpkarfi. Spurningin er samt þá hvort það sé nóg að endurnýja skipin en 

HB Grandi áætlaði að taka á móti nýjum frystitogara á þessu ári en núna er er útgerðin 

að athuga með að selja skipið. Mun landvinnsla áfram auka vinnslustigið eða hefur hún 

náð hámarki og eru núna tækifærin í að efla sjófrystingu. Eitt sem má ekki gleymast að 

ef sjófrysting myndi leggjast af að þá missir sjávarútvegur ákveðinn sveigjanleika sem 

hann hefur til að bregðast við breytingu sem verða á mörkuðum eða í 

rekstrarumhverfinu. 

Það eru þá nokkrar spurningar hvernig sjófrysting mun þróast í kringum aukna 

gjaldtöku í gegnum veiðigjald og kolefnisskatt, mikil óvissa í kringum kjarasamninga 

sjómanna sem losna í haust og aukna samkeppni frá Rússlandi. Mun skipunum fækka 

enn þá frekar, Munum við sjá heilfrysting aukast og vinnsluna færast meira í land eða 

mun vinnslustig aukast eins og er að gerast um borð í togaranum Sólberg og það verða 

bara nokkur skip sem verða með sama vinnslu form og Sólberg?  

Það er óhætt að segja það að á næstu 10 árum munum við sjá frekari breytingar í 

sjófrystingu við Ísland sem ómögulegt er að spá til um nákvæmlega hverjar þær verða. 
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Viðauki 
 
Spurningalisti til viðmælenda 
 
-Hvernig telur þú samkeppnishæfni frystitogara vera gagnvart landvinnslu 

-Verður þörf fyrir frystitogara í framtíðinni 

-Hverjir eru hindrandi þættir á nýsmíði togaraflotans 

Hver er stærsti þáttur í fækkun frystitogaraflotans ? 

-Hvaða lönd telur þú vera helstu keppinauta Íslands á markaði fyrir sjófrosinn fisk 

-Hvernig hefur samkeppni þróast á undanförnum árum 

-Hvaða fjárfestingar telur þú nauðsynlegar til þess að færa sig ofar í virðiskeðjunni 

með sjófrystar afurðir 

-Telur þú raunhæft að hægt sé að selja fisk frá frystitogara beint til neytenda 

-Þarf að fækka milliliðum 

-Hvernig telur þú að útgerð frystitogara muni þróast á næstu 10 árum 

-Telur þú að eftirspurn eftir sjófrystum afurðum muni koma til með að aukast 

-Sérð þú fram á aukna eftirspurn eftir fullunum sjófrystum afurðum 

-Hvaða þætti telur þú vega þyngst í rekstri frystitogara 

-Launakostnaður 

-Veiðigjald 

-Markaðsaðstæður 

-Olía 

-Ert þú sáttur við núverandi hlutaskiptakerfi sjómanna 

-Telur þú raunhæft að breyta núverandi hlutaskiptakerfi 

-Hvaða breytingar þurfa að koma til  
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Núverandi staða 

-Hvaða lönd telur þú vera helstu keppinauta Íslands á markað fyrir sjófrystan fisk 

-Hvernig hafa markaðir fyrir sjófrystan fisk þróast á undanförnum árum 

-Telur þú raunhæft að hægt sé að selja fisk frá frystitogara beint til neytenda og fækka 

milliliðum? 

-Hvernig hefur verð á sjófrystum afurðun þróast síðustu 5 ár 

Telur þú að eftirspurn eftir sjófrystum afurðum muni koma til með að aukast 

-Sérð þú fram á aukna eftirspurn eftir fullunum sjófrystum afurðum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




