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Ágrip 
Markmið verkefnisins er að fylgja eftir þeirri þróun sem hefur átt sér stað í ferskfiskútflutningi 

til Frakklands. Sjávarútvegurinn á Íslandi er ein af grunnatvinnugreinum þjóðarinnar og hefur 

verið mikilvægur í gegnum tíðina fyrir efnahagslífið ásamt því að vera ein af 

lykilútflutningsgreinum þjóðarinnar. Viðskipti með ferskfisk hefur vaxið mikið frá aldamótum og 

þá sérstaklega eftir Íslenska efnahagshrunið árið 2008. Frakkland er stærsti markaður Íslands 

fyrir ferskar sjávarafurðir og hefur vaxið ört á síðustu árum. Þar sem Ísland er eyja úti í miðju 

Atlantshafi eru fiskútflytjendur háðir, annars vegar flugsamgöngum og hins vegar 

skipaflutningum. Það sem er mikilvægast í ferskfiskútflutningi er afhendingaröryggi, þ.e.a.s. að 

varan berist til kaupanda á öruggan og skilvirkan hátt, óháð flutningsmáta. Flugið gefur 

ferskfiskútflytjendum ákveðinn sveigjanleika, betra þjónustustig og aukinn líftíma vörunnar á 

meðan skipaflutningar gera ferskfiskútflytjendur samkeppnishæfari í verðum. 
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Abstract 
The goal of this project is to follow up on the development that has taken place in fresh fish 

exports to France. Iceland´s fisheries sector is one of the most important sectors of the nation 

and has been very important throughout the years for the Icelandic economy as well as being 

one of the nations key export industry. Fresh fish trade has grown a lot since the turn of the 

century, especially after the Icelandic economic collapse in 2008. France is Iceland's largest 

market for fresh seafood. Since Iceland is an island in the middle of the Atlantic Ocean, fish 

exporters are dependent on air transport and shipping. The most important factor in fresh fish 

export is the security of the supply i.e. that the product is delivered to the buyer safely and 

efficiently regardless of the transport mode. The flight provides flexibility, better service levels 

and increased product life while the ships make exporters more competitive in prices. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni í B.S. námi við Auðlindadeild, Viðskipta- og 

raunvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi þessa lokaverkefnis var Guðmundur 

Jónasson, forstöðumaður ferskfisksölu Iceland Seafood og vil ég þakka honum fyrir gagnlegar 

og góðar ábendingar og leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Þá vil ég einnig þakka honum ásamt 

öðrum viðmælendum fyrir gagnlegar og góðar upplýsingar um efni þessarar ritgerðar.  Ég vil 

jafnframt þakka foreldrum mínum og unnustu fyrir góð ráð og hvatningu í gegnum námið. Að 

lokum þakka ég Brynhildi Snorradóttur og Runólfi Bjarka Sveinssyni fyrir yfirlestur. 
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1 Inngangur 
Sjávarútvegur á Íslandi er ein af grunnatvinnugreinum þjóðarinnar og hefur verið mikilvægur í 

gegnum tíðina fyrir efnahagslífið ásamt því að vera ein af lykilútflutningsgreinum þjóðarinnar 

(Sjávarklasinn, 2015). Hafrannsóknarstofnun metur ástand fiskistofna og ráðleggur 

sjávarútvegsráðherra hversu mikið má veiða af hverri tegund fyrir sig á komandi veiðitímabili. Í 

flestum tilfellum er fiskveiðiárið frá 1. september til 31. ágúst (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Fiskveiðistjórnunarkerfið gerir það að verkum að íslenskir fiskútflytjendur hafa stöðugt framboð 

af ferskum fiski allt árið um kring (Iceland responsible fisheries, e.d.). Almennur skilningur er sá 

að þegar talað er um ferskan fisk er átt við afurð sem er glæný og hefur ekki verið fryst (Matís, 

2015). 

Í þessari ritgerð mun ég skoða þann mikla vöxt sem hefur orðið á útflutningi á ferskum fiski 

til Frakklands síðustu ár og leitast við að skýra hver ástæðan sé fyrir þessum vexti. Ég mun byrja 

á að skoða söguleg tengsl Íslendinga við Frakkland tengd fiskveiðum, skoða neyslu sjávarafurða 

almennt og hvar Frakkland stendur í samanburði við önnur lönd. Einnig mun ég skoða hvernig 

þróunin hefur verið í útflutningi á ferskum fiski frá Íslandi til Frakklands frá aldamótunum 2000 

og hvaða afurðategundir standa undir útflutningsmagninu. Erfitt getur verið fyrir íslensk 

sjávarútvegsfyrirtæki að vera samkeppnishæf á erlendum mörkuðum þar sem helstu 

samkeppnisaðilar eru á meginlandi Evrópu og geta flutt afurðir sínar landleiðina og þar af 

leiðandi með lægri kostnaði til kaupenda. Einnig mun ég skoða hvaða áhrif íslenska 

efnahagshrunið hafði á þróun útflutnings á ferskum fiski til Frakklands. Þá mun ég fjalla um 

Boulogne Sur Mer sem er bær í norðurhluta Frakklands þar sem er að finna helstu 

dreifingarmiðstöð fyrir sjávarafurðir í Frakklandi.
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2 Saga 
Franskir sjómenn eiga sér langa sögu í sókn á þorski á Íslandsmiðum sem nær líklega þrjár aldir 

aftur í tímann (Helgi H. Jónsson, e.d.). Fyrstu heimildir um þorskveiðar Frakka við 

Íslandsstrendur er frá árinu 1514 en skjalið sem geymir þær upplýsingar varð til í 

Beauportklaustri á Bretagne þegar fiskimönnum var gert að greiða skatt til klaustursins af öllum 

þeim fiski sem þeir veiddu, hvar sem er í heiminum. Frá árinu 1514 til ársins 1852 er ekki minnst 

á þorskveiðar Frakka við Íslandsstrendur. Þá eru fyrstu beinu heimildirnar um þorskveiðiskip 

Frakka við Ísland frá árunum 1616-1617 þegar Jean De Clerc frá Dunkerque sendi sjö báta til 

Íslands til að veiða þorsk. Áður hafði hann sent skip sín í leit að hvölum í kringum Ísland sem 

varð til þess að menn hans fundu þann mikla, auðveidda þorsk á Íslandsmiðum (Elín 

Pálmadóttir, 2009). Frakkarnir sigldu til Íslands á seglskipum í hundruðatali og þegar mest var 

voru um það bil tvö til þrjú hundruð seglskip við veiðar hér við land með þrjú til fimm þúsund 

mönnum innanborðs. Veiðarnar stóðu hæst frá miðri nítjándu öld og alveg fram á annan áratug 

tuttugustu aldar (Helgi H. Jónsson, e.d.). 

 

Mynd 1: Franskir sjómenn sem komu til Íslands til að veiða íslenska þorskinn (Helgi H. Jónsson, e.d., 1) 
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2.1 Fáskrúðsfjörður 
Frönsku sjómennirnir völdu Fáskrúðsfjörð sem höfuðstöðvar þar sem fjörðurinn er rúmgóður 

og djúpur ásamt því að liggja vel að miðum. Á Fáskrúðsfirði er haldin bæjarhátíð til að halda 

uppá þau tengsl sem mynduðust við Frakkana þegar þeir dvöldu í firðinum. Í dag er franski 

bærinn Gravelines vinabær Fáskrúðsfjarðar og sýnir það enn fremur fram á þá sterku tengingu 

sem liggur milli Fáskrúðsfirðinga og Frakka. Einnig má geta þess að götur á Fáskrúðsfirði eru 

skreyttar með frönskum heitum ásamt íslenskum sem sýna þau tengsl sem hafa myndast við 

Frakkana (Helgi H. Jónsson, e.d.). 

2.2 Heimamenn og frönsku sjómennirnir 
Heimamönnum var ekki öllum vel við að sjá Frakkana veiða við strendur Íslands enda mikil 

verðmæti í auðlindinni. En það sem sumir sáu sem ógn sáu aðrir tækifæri. Heimamenn tóku 

upp á því að selja þeim alls kyns vörur, til dæmis prjónles og matvæli og fengu greitt fyrir með 

rauðvíni, blýi og krókum, svo fátt eitt sé nefnt (Helgi H. Jónsson, e.d.). 

2.3 Hættuför 
Frakkarnir sem hingað komu voru ekki allir svo heppnir að komast af heilir á húfi enda mikil 

hættuför að sigla á milli landa á þessum tíma. Líf sjómanna á frönsku seglskipunum var oft á 

tíðum barátta upp á líf eða dauða og einkenndist af kulda, veikindum og slysum. Talið er að um 

það bil fjögur hundruð franskar skútur hafi farist við Ísland ásamt fjögur til fimm þúsund 

sjómönnum. Á Fáskrúðsfirði er grafreitur þar sem 49 franskir og belgískir sjómenn hvíla (Helgi 

H. Jónsson, e.d.). 

2.4 Framkvæmdir á Íslandi 
Þegar Frakkarnir áttuðu sig á því að aðbúnaður sjómanna var ekki boðlegur sendi franski 

sjóherinn spítalaskip til Íslands en þegar í ljós kom að það dugði ekki til var farið í framkvæmdir 

á landi. Á vegum frönsku sjóverkasamtakanna var byggt sjúkraskýli árið 1897 og við hliðina á því 

byggðu þeir kapellu árið 1899. Frakkarnir létu sér ekki nægja að byggja sjúkraskýli því árið 1903 

var byggður spítali á Fáskrúðsfirði og árið 1907 var svo læknahúsið byggt. Frakkarnir voru á 

þessum tíma komnir lengra í læknavísindum og þegar franski spítalinn var reistur var hann sá 

fullkomnasti á Íslandi. Einnig var reist líkhús við franska spítalann (Minjavernd, e.d.). 
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3 Neysla á sjávarafurðum 

3.1 Íslensk gæða vara 
Á mörkuðum víðsvegar um heiminn er íslenskur fiskur eftirsóttur vegna gæða og stöðugleika á 

framboði. Nálægð fiskimiða allt í kringum Ísland, góð meðhöndlun afla og skilvirkni í 

flutningskerfi Íslendinga tryggja gæði á íslenskum fiski um allan heim. Mikil áhersla er lögð á 

rekjanleika afurðar frá veiðum og til markaðar (Iceland Responsible Fisheries, e.d.). 

Erlendar verslunarkeðjur og þjónustuaðilar þeirra gera miklar kröfur við kaup á afurðum 

sem eru tilbúnar til neyslu. Ein helsta ástæðan fyrir þessum kröfum er að ímynd fyrirtækjanna 

getur verið í húfi. Til þess að fylgja þessum kröfum eftir eru fulltrúar sendir frá fyrirtækjunum til 

þess að taka út vinnslur og gæðakerfi seljanda. Þetta er nauðsynlegt til þess að tryggja gæði 

vörunnar ásamt ýmsum huglægum þáttum og má þar nefna veiðisvæði og umhverfisáhrif 

(Matís, e.d.). 

Til þess að tryggja bestu gæði og geymsluþol þarf að meðhöndla og kæla fiskinn á réttan 

hátt þar sem erlendir kaupendur gera sífellt meiri kröfur til þess (Þorsteinn I. Víglundsson, 

2013). Ásamt kælingu og annarrar meðhöndlunar fisksins, bæði fyrir og í vinnslu, þarf að huga 

að veiðitíma, veiðisvæði, næringarástandi og aldri vörunnar. Ef þessum þáttum er fylgt eftir má 

flokka hana sem gæðaafurð. Lykilatriði er að fiskurinn sé kældur á öllum stigum virðiskeðjunnar. 

Þetta eru þeir þættir sem kaupendur leita eftir þegar kaupa á gæðaafurð (Matís, e.d.). 
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3.2 Meðalneysla á sjávarafurðum í Evrópu 

 

Mynd 2: Neysla eldis- og sjávarafurða eftir Evrópulöndum árið 2017 (European Union, 2019, 12) 

Frakkar eru meðal þeirra þjóða í Evrópu sem neyta hvað mest af sjávarafurðum. Þeir sitja í 4. – 

5. sæti ásamt Lúxemborg en fyrir ofan þá eru einungis Portúgalar, Spánverjar og Maltverjar. 

Frakkar neyta að meðaltali 33,7 kílóa á mann ár hvert en meðaltal Evrópuþjóða er 24,3 kíló á 

mann ár hvert sem þýðir að Frakkar neyta 9,4 kílóum meira á mann heldur en meðaltals 

Evrópuþjóð. Portúgal neytir mest af sjávarafurðum í Evrópu eða 56,8 kíló á mann. Þar á eftir 

kemur Spánn með 45,6 kíló og Malta með 37 kíló á mann (European Union, 2019). 
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3.3 Helstu Sjávarafurðir sem Frakkar neyttu árið 2019 

 

Mynd 3: Helstu sjávarafurðir sem seldar voru í smásölu í Frakklandi í tonnum (France Agrimer, 2019, 50) 

Á mynd 3 hér fyrir ofan má sjá helstu tegundir sjávarafurða sem Frakkar keyptu í smásölu og 

stórmörkuðum árið 2018. Kræklingur var lang mest neytta sjávarafurðin af Frökkum árið 2018 

en þeir borðuðu 38.921 tonn af kræklingi og 24.144 tonn af ostrum. Mikil neysla er á laxi og 

þorski í Frakklandi en þessar tvær fiskitegundir eru í algjörum sérflokki meðal frönsku 

þjóðarinnar. Frakkar borðuðu 22.556 tonn af laxi en 22.797 tonn af þorski. 

 

Mynd 4: Helstu sjávarafurðir sem seldar voru í smásölu í Frakklandi í milljónum evra (France Agrimer, 2019, 
51) 
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Eins og sjá má á myndum 3 og 4 á bls. 6 er ekki samhengi á milli verðs og magns á 

sjávarafurðum í Frakklandi. Þar sem laxinn er númer þrjú í magni þá er hann með yfirburði í 

verðmætum og keyptu Frakkar lax fyrir 417 milljón evrur árið 2018. Þorskurinn var í fjórða sæti 

yfir magn en öðru sæti yfir söluverðmæti og keyptu Frakkar þorsk fyrir 330 milljónir evra árið 

2018. 

3.4 Neysluvenjur í Frakklandi 

 

Mynd 5: Neysluvenjur á sjávarafurðum í Frakklandi (Maria Grimstad de Perlinghi, 2018, 1) 

Frakkland er í dag langstærsti kaupandinn á ferskum íslenskum sjávarafurðum. Frakkar þykja 

kröfuharðir neytendur og er neysla á sjávarafurðum þar mikil. Frakkar vilja í auknum mæli 

ferskar sjávarafurðir í stað frystra (Sjávarklasinn, 2016). Alls búa rúmlega 65 milljónir manna í 

Frakklandi og meðalneysla sjávarafurða árið 2018 var 34 kíló á mann. Af öllum þeim mannfjölda 

sem býr í Frakklandi eru 66% sem neyta sjávarafurða aðeins tvisvar til þrisvar í mánuði eða 

sjaldnar. Aðeins 34% af frönsku þjóðinni borðar ráðlagðan skammt af sjávarafurðum sem er 

tvisvar til þrisvar í viku en það er sá hópur sem skilar 71% af söluverðmætum. 27% neytir 

sjávarafurða aðeins einu sinni í viku og 34% borða mjög sjaldan sjávarafurðir eða frá því að vera 

einu sinni í mánuði og af þeim 34% eru 4% sem neyta aldrei sjávarafurða (Maria Grimstad de 

Perlinghi, 2018).Kafli – Útflutningur frá Íslandi til Frakklands 

3.5 Helstu viðskiptaþjóðir 
Mikil aukning hefur verið á útflutningsverðmæti ferskra sjávarafurða frá árinu 2000. Þá var 

verðmætið u.þ.b. 11% af heildar útflutningsverðmæti sjávarafurða samanborið við árið 2019 
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þar sem það var orðið rúm 27%. Markaðurinn er nú gjörbreyttur þar sem ferskar afurðir eru 

orðnar mun eftirsóttari. Hafa íslensk fyrirtæki náð mun betri tökum á virðiskeðjunni og þar af 

leiðandi náð að uppfylla þá eftirspurn sem hefur myndast á ferskum íslenskum sjávarafurðum. 

Aukin tæknivæðing frá aldamótum er einn af lykilþáttum í aukningu á annars vegar verðmætum 

og magni og hefur hjálpað fyrirtækjum að mæta þessari auknu eftirspurn sem orðið hefur 

(Radarinn, e.d.). 

 

Mynd 6: Sex stærstu kaupendur ferskra íslenskra sjávarafurða árið 2019 og þróun frá 2010 (Radarinn, e.d.) 

Á mynd 6 hér fyrir ofan eru tekin fyrir sex helstu viðskiptaþjóðir Íslendinga með ferskar 

sjávarafurðir. Þar má sjá að Bretland var mikilvægasti markaður Íslands árið 2010 en vægi hans 

hefur dregist mjög mikið saman á þessu tímabili (Radarinn, e.d.). Helsta skýringin á því er að 

Bretar hafa verið að færa sig yfir í uppþýddar afurðir. Með því að byggja upp birgðir af frosnum 

afurðum og þýða upp er hægt bjóða stöðugra afhendingaröryggi, lægra verð en á kostnað 

gæða. Á sama tíma hafa önnur lönd frekar staðið í stað en stóru tíðindin á þessu tímabili eru 

þau að mikilvægi Frakklandsmarkaðar hafa stór aukist fyrir íslenskan ferskfiskútflutning. 

Athyglisvert er að sjá að vægi Ameríkumarkaðar hefur líka aukist mikið á tímabilinu og er það 

að þakka aukinni flugtíðni til og frá Íslandi til Bandaríkjanna. Einungis er hægt að flytja ferskar 

afurðir með flugvélum á þann markað en pláss fyrir fisk í flugvélum hér á árum áður var 

takmarkandi þáttur (Guðmundur Jónasson, munnleg heimild, 21. mars 2020). 
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3.6 Þróun á útflutningi til Frakklands 

 

Mynd 7: Þróun á útflutningsmagni á ferskum fisk til Frakklands (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Á mynd 7 hér fyrir ofan má sjá þróun á útflutningsmagni á ferskum sjávarafurðum til Frakklands. 

Strax á árunum eftir aldamót hefst þróun á ferskfiskútflutningi með flugi og þar með eykst 

útflutningur ferskra afurða eins og sjá má á mynd 9 á bls. 12. Útflutningsmagn ferskra 

sjávarafurða dróst svo aðeins saman á árunum 2004 – 2005 vegna kvótasamdráttar (Mikael Tal 

Grétarsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2020). Eftir íslenska efnahagshrunið árið 2008 vildu 

fyrirtæki ekki eiga birgðir og fóru þar af leiðandi að færa sig yfir í ferskan fisk þar sem þau fengu 

fyrr greitt, en það er kostnaðarsamt að geyma birgðir. Þegar gengið féll í kjölfar 

efnahagshrunsins var óskastaðan hjá íslenskum framleiðendum að selja fiskinn fljótt til þess að 

fá sem fyrst aðgang að erlendu lausafé. Við þessar aðstæður lá Frakklandsmarkaður vel við 

höggi (Guðmundur Jónasson, munnleg heimild, 21. mars 2020). Í Frakklandi er notuð evra sem 

gjaldmiðill og á mynd 17 á bls. 23 má sjá hvernig kaupmáttur evrunnar gagnvart íslensku 

krónunni jókst eftir íslenska efnahagshrunið. Sjómannaverkfallið sem hófst um miðjan 

desember 2016 og lauk um miðjan febrúar 2017 skýrir þann samdrátt sem átti sér stað á þeim 

tíma eins og sést á mynd 5 hér fyrir ofan. Þegar gengið fellur þá eykst útflutningur gríðarlega á 

ferskum fiski inn á Frakklandsmarkað enda er hann stærsta gátt fyrir ferskan fisk frá Íslandi (Árið 

2017 var erfitt ár fyrir sjávarútveginn, 2017). 
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Mynd 8: Munur á útfluttu magni sjávarafurða og verðmæti þeirra til Frakklands árið 2018 (Hagstofa Íslands, 
e.d.) 

Á mynd 8 hér fyrir ofan má sjá að þorskurinn er 55% af öllum ferskum fiski sem er fluttur á 

markað í Frakklandi árið 2018. Á eftir þorskinum kemur karfi með 23% markaðshlutdeild, ufsinn 

með 8%, steinbíturinn með 7%, ýsan með 1% og aðrar tegundir eru með 6%. Af þessum 

upplýsingum að dæma er með eindæmum sterk hefð fyrir neyslu á þorski í Frakklandi. Eins og 

sjá má á sömu mynd þá var þorskurinn 55% af ferskum útfluttum sjávarafurðum árið 2018 en 

hann stóð undir 80% af verðmætunum. 
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4 Flutningar (flug eða skip) 
Ísland er eyja úti í miðju Atlantshafi.  Öll aðföng til og frá landi þarf að flytja með skipum eða 

flugi. Ísland hefur ekki sama aðgengi að mörkuðum og önnur Evrópuríki. Helsta samkeppnisþjóð 

Íslands er Noregur. Norðmenn þurfa ekki að notast við flugvélar og skip við fiskútflutning innan 

Evrópu heldur flytja þeir ferskan fisk með flutningabílum rétt eins og aðrar þjóðir á meginlandi 

Evrópu sem stunda fiskútflutning (Guðmundur Jónasson, munnleg heimild, 21. febrúar 2020). 

Flugtíðni Icelandair til Frakklands er töluvert meiri heldur en frá öðrum Norðurlöndum. 

Norðmenn flytja allan sinn fisk með flutningabílum innan Evrópu. Frá norður Noregi tekur frá 

tveimur dögum og allt upp í fjóra daga að flytja fiskinn til Frakklands. Frá Íslandi er hægt að flytja 

fisk sem er unninn í dag og hann er kominn á markað í Frakklandi morguninn eftir. Ferskleikinn 

og geymsluþolið verður betra ef fiskurinn er fluttur með flugi en það hefur aukinn kostnað í för 

með sér miðað við skipaflutninga. Flugsamgöngur geta aldrei keppt við flutningabíla eða skip, 

þar sem skipaflutningar eru töluvert ódýrari (Mikael Tal Grétarsson, munnleg heimild, 24. 

febrúar 2020). 

Farþegaflugvélar eru að bera um það bil fjögur til níu tonn af frakt til Boston en til Evrópu 

hækkar sú tala yfirleitt. Það fer eftir vindum og fjölda farþega um borð í vélunum. Fraktvélarnar 

eru að bera um það bil þrjátíu og tvö tonn til Boston en eins og varðandi farþegavélarnar hækkar 

sú tala yfirleitt ef flogið er til Evrópu, en það fer einnig eftir veðri (Haraldur Haraldsson, munnleg 

heimild, 21. mars 2020). 

Geymsluþol skiptir miklu máli þegar ferskar afurðir eru annarsvegar. Töluverð þróun hefur 

orðið og rannsóknir hafa verið stundaðar á útflutningi á ferskum afurðum frá Íslandi með það 

að markmiði að auka geymsluþol á afurðum. Þetta eru allt frá nýtingu hráefnis á togslóð í 

vinnslu, réttri meðhöndlun á hráefni um borð, ekki of mikið magn tekið upp í veiðarfæri, rétt 

meðhöndlun um borð í fiskiskipi, fiskur blóðgaður á réttan hátt og gefinn tími til að blæða og  

fiskur kældur á réttan hátt. Fiskikör hafa einnig verið endurbætt þannig að þau einangri betur 

og taki minna magn (280 kg í staðinn fyrir 480 kg) (Friðrik Blomsterberg, munnleg heimild, 21. 

mars 2020). 
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Þar að auki hafa fiskvinnslur á Íslandi fjárfest í aukinni tækni. Þar má nefna skurðarvélar og 

sjálfvirkar pökkunarvélar sem gera það að verkum að meira magn fer í gegnum vinnsluna á 

styttri tíma. Markmiðið er að hitastig hráefnis fái aldrei að rísa upp í kælikeðjunni. Þessi bætta 

meðferð á afla og það að setja unnar afurðir í frauðkassa með götum og blautum ís, sem 

bráðnar ef hitastig fer upp, jafnframt því að keyra kæligáma á hitastigi -1 til -2 gráður yfir hafið, 

hafa aukið geymsluþol á ferskum þorski með skipum frá Íslandi (Friðrik Blomsterberg, munnleg 

heimild, 21. mars 2020). 

 

Mynd 9: Út flutt magn ferskfisk eftir flutningsleiðum (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Á mynd 9 hér fyrir ofan má sjá þróunina sem hefur átt sér stað í flutningi á ferskum fiski frá 

Íslandi á árunum 2000 til 2018. Gríðarleg aukning hefur orðið á ferskfiskflutningi með 

vöruflutningaskipum frá aldamótunum 2000 á meðan útflutningur með flugvélum jókst til 

ársins 2004 en hefur nokkurn veginn staðið í stað síðan þá. Það sem mynd 9 segir okkur er að 

allur vöxtur í útfluttu magni á ferskum fiski á þessu tímabili hefur átt sér stað í gegnum 

skipaflutninga. Þar er pláss ekki takmarkandi þáttur eins og í fluginu. 
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Mynd 10: Útflutningsverðmæti á ferskum fisk eftir flutningsleiðum (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Ef við skoðum mynd 10 hér fyrir ofan sem sýnir útflutningsverðmæti á ferskum fiski eftir 

flutningsleiðum sést að hærra verð fæst fyrir fiskinn með flugi. Draga má þá ályktun að ferskar 

afurðir sem fara með flugi eru að fara inn á verðmætari markaði, þar sem neytandinn er tilbúinn 

að borga meira fyrir vöruna. Kaupandinn vill eiga möguleika á að panta afurð með styttri 

fyrirvara og fá hana fyrr afhenta til sín og þar af leiðandi ferskari og með lengra geymsluþol. 

4.1 Icelandair 
Icelandair Cargo er dótturfélag Icelandair og var stofnað í byrjun árs 2000. Árið 2001 opnaði 

Icelandair Cargo nýtt vöruhús á Keflavíkurflugvelli til þess að anna eftirspurn. Tvær Boeing 757 

fraktvélar eru í notkun í dag og býður Icelandair Cargo uppá flutninga til 54 áfangastaða um 

allan heim, annars vegar með fraktflugi og hins vegar með farþegaflugi. Icelandair Cargo er 

alþjóðlegt fyrirtæki en höfuðstöðvar félagsins eru í Reykjavík (Icelandair Cargo, e.d.). 
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Mynd 11: Áfangastaðir Icelandair (Icelandair Cargo, e.d., 1) 

Þróun á ferskfiskútflutningi með flugi frá aldamótum 

Mjög mikill vöxtur var á útflutningi á ferskum fiski á árunum eftir aldamótin 2000 þar til það 

kom kvótasamdráttur á árunum 2004 - 2005. Stuttu seinna kom aukning og hefur sú aukning 

haldið áfram síðustu ár og á síðasta ári var slegið met í ferskfiskútflutningi en hluti af því var lax 

og eldisfiskur. Eldið hefur verið að draga þróunina síðustu ár frekar en hvítfiskur (Mikael Tal 

Grétarsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2020). 

Flugtíðni frá Íslandi samanborið við önnur norðurlönd 

Flugtíðni frá Íslandi er töluvert minni heldur en frá öðrum Norðurlöndum ef á heildina er litið. 

Á Norðurlöndunum búa 24 milljónir og á Íslandi 360 þúsund manns. Aftur á móti er flugtíðnin 

vestur um haf meiri frá Íslandi heldur en frá öllum hinum Norðurlöndunum samanlagt. Flugtíðni 

til Frakklands er það mikil að hún er oft vannýtt og væri hægt að flytja mun meira þangað ef 

þörf væri á (Mikael Tal Grétarsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2020). 

Aukið flugframboð og tími sem það tekur fyrir vöruna að komast á 
markað 

Þróunin hefur verið sú að með auknu farþegaframboði hefur dregið úr fraktflutningum enda er 

hagstæðara fyrir Icelandair að nýta plássið í farþegafluginu. 70% af fraktflutningum Icelandair 

er komið í farþegaflug en árið 2008 var 70-80% flutt með fraktflugi. Á rúmlega 10 árum hefur 



 

 15 

dæmið snúist við. Það tekur frá 6-8 tímum og allt upp í 24 tíma að flytja ferskan fisk frá Íslandi 

til Frakklands. Oft tekur 12 klukkustundir frá því að afurðin er í vinnslunni og þar til hún er komin 

á markað. Þetta er í rauninni bara sama vara og við kaupum úti í búð á Íslandi nema hún er 

kominn til Frakklands (Mikael Tal Grétarsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2020). 

4.2 Upphaf skipaflutninga á ferskum unnum afurðum 
Útflutningur á ferskum unnum afurðum með skipum byrjaði þannig að Maersk skipafélag flutti 

grænmeti til landsins með gasgámum. Þá kom upp sú hugmynd að flytja fiskinn ferskan með 

gasgámum á erlendan markað. Ákveðið var að gera tilraun á þessu og var fenginn sérfræðingur 

frá Matís til liðs við þá sem unnu að tilrauninni. Búið var að kynna sér kjörhitastigið og gámurinn 

var því stilltur á -2 gráður því þá frýs fiskurinn ekki vegna saltinnihalds. Eftir þessa tilraun fóru 

hjólin að snúast. Tilraunin fór í blöðin og vakti mikla athygli. Eftir þessa tilraun opnuðust dyr á 

aðra markaði og menn fóru að senda fersk flök og unnar afurðir í gasgámum með 

skipaflutningum. Þessar afurðir voru að skila sér á 4 til 5 dögum, en skipin fóru aðeins einu sinni 

til tvisvar í viku. Þessi þróun varð til þess að farið var að geyma fiskinn lengur sem skilaði sér í 

lakari gæðum heldur en þegar fiskurinn var sendur með flugi þar sem það tekur aðeins 1 til 2 

daga að skila vörunni á markað (Mikael Tal Grétarsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2020). 

Í dag þykir afhendingaröryggi á ferskum íslenskum fiski vera mikið og er það það sem skiptir 

mestu máli við sölu á ferskum fiski ásamt því að vera eitt af aðalsmerkjum íslensks sjávarútvegs 

að geta afhent fyrsta flokks ferskan fisk með hátt geymsluþol. Á undanförnum árum hefur verið 

unnið mikið rannsóknar- og frumkvöðlastarf hér á landi er varðar kælingu, meðhöndlun og 

flutning á ferskum fiski og hafa bæði háskólar, rannsóknarstofnanir og sjávarútvegsfyrirtæki 

unnið að bættum árangri á veiðum, meðhöndlun, nýtingu, kælingu, vinnslu og flutningi 

(Sjávarklasinn 2014 ).  
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4.3 Smyril Line Cargo  

 

Mynd 12: Siglingaráætlun Smyril Line Cargo (Smyril Line Cargo, e.d., 1) 

Smyril Line Cargo er færeyskt flutningafélag sem býður upp á flutninga til og frá Norður 

Atlantshafi. Skipafloti Smyril Line samanstendur af 5 skipum sem sigla vikulega á milli Íslands, 

Færeyja, Danmerkur, Sankti Pétursborgar og Hollands (Smyril Line Cargo, e.d.). 

Hjá Smyril Line eru settir vagnar um borð í skip sem eru svo keyrðir beint út úr skipinu og á 

markað og virkar í rauninni eins og ferja. Ekki þarf að bíða eftir að hífa gáminn upp úr lestinni 

og með ferjukerfinu minnkar bið og gengur allt flutningsferlið betur fyrir sig (Björgvin 

Arnaldsson, munnleg heimild, 24 febrúar 2020).  

Norræna 

Norræna fer frá Seyðisfirði með ferskan fisk á miðvikudögum og er afhent í Boulogne Sur Mer 

á mánudögum. Skipið siglir til Færeyja og þaðan til Danmerkur og svo er fiskurinn fluttur 

landleiðina með flutningabíl á markaði í Evrópu (Smyril Line Cargo, e.d.). 

Mykines 

Mykinesið fer á föstudögum með ferskan fisk frá Þorlákshöfn til Færeyja og siglir þaðan til 

Rotterdam í Hollandi. Þaðan er hann fluttur landleiðina til Boulogne Sur Mer og er afhentur á 

þriðjudögum (Smyril Line Cargo, e.d.). 
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4.4 Eimskip 

 

Mynd 13: Siglingaráætlun Eimskips (Eimskip, e.d., 1) 

Eimskipafélag Íslands var stofnað árið 1914 og var þá kallað óskabarn þjóðarinnar af fjölmiðlum. 

Eimskip er eitt elsta skipafélag Íslands og eru höfuðstöðvar félagsins í Reykjavík. Eimskip rekur 

63 skrifstofur í 20 löndum, hefur 1850 manns í vinnu og rekur 21 skip. Eimskip býður 

viðskiptavinum sínum upp á flutningsþjónustu á Norður Atlantshafi ásamt því að búa yfir nútíma 

kæligámum sem henta vel fyrir ferskfiskútflutning (Eimskip, e.d.).  

Mest af þeim ferska fiski sem Eimskip flytur fer til Boulogne Sur Mer í gegnum Immingham 

á Bretlandi. Þegar fiskurinn kemur til Immingham er hann nánast alltaf tekinn úr gámnum og 

settur í flutningabíla sem flytja fiskinn á leiðarenda. Einnig flytur Eimskip ferskan fisk í gegnum 

Rotterdam en þá er fiskurinn ekki tekin úr gámnum heldur er gámurinn ferjaður á leiðarenda 

(Matís, 2016). 
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4.5 Samskip 

 

Mynd 14: Siglingaráætlun Samskipa (Samskip, e.d., 1) 

Samskip er eitt af stærri flutningafyrirtækjum í Evrópu með starfstöðvar í 26 löndum. Hjá 

fyrirtækinu starfa um það bil 1700 manns um allan heim. Höfuðstöðvar félagsins eru í Hollandi 

og er megin starfsemi fyrirtækisins gámaflutningar í Evrópu, flutningar yfir Norður Atlantshaf 

og hitastýrðir flutningar um allan heim (Samskip, e.d.). 

Ferski fiskurinn fer í gáma sem eru stilltir á núll eða mínus eina gráðu til þess að vera sem 

næst frostmarki en þó án þess að fiskurinn frjósi. Samskip býður upp á tvær leiðir en þær eru 

annars vegar frá Reykjavík á fimmtudagskvöldi og er komið til Hull í Bretlandi á sunnudegi og 

þaðan er varan flutt landleiðina til Frakklands. Hin leiðin sem þeir bjóða upp á er frá Reykjavík 

á fimmtudegi og komið til Rotterdam á sunnudegi. Fiskurinn er síðan fluttur landleiðina til 

afhendingar í Boulogne Sur Mer á mánudagsmorgni (Ásgeir Jónsson, Björn Margeirsson, 

Sigurjón Arason, Ögmundur Knútsson og Magnea G. Karlsdóttir, 2016). 
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5 Frakklandsmarkaður og dreifing 
Frakkar eru miklir matgæðingar, í raun svo miklir að matarmenning þeirra vekur athygli um allan 

heim. Mörgum finnst frönsk matarmenning aðdáunarverð og eru Íslendingar engin 

undantekning þar á. Frönsk matargerð er bæði þekkt og virt um heim allan. Fyrir Frakka eru 

máltíðir afar mikilvægar, ekki síst í félagslegum tilgangi. Eins og áður hefur komið fram eru 

Frakkar þekktir fyrir að bera mikla virðingu fyrir matnum og er hann ofarlega í huga þeirra allan 

daginn enda tala þeir mikið um hann. Það skiptir þá ekki einungis máli hvað þeir borða heldur 

einnig hvenær og hvers vegna (Frönsk matargerð er engu lík, 2013). 

Sjávarréttir skipa stóran sess í matarmenningu Frakka. Þá hafa Frakkar mikla skoðun á því 

hvort um er að ræða ferska eða frosna sjávarafurð en Frakklandsmarkaður einkennist af 

ferskum sjávarafurðum (Maria Grimstad de Perlinghi, 2016). 

5.1 Mikilvægi Frakklandsmarkaðar 

 

Mynd 15: Átta mikilvægustu markaðir Íslands fyrir ferskan þorsk árið 2018 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Mikilvægi Frakklandsmarkaðar fyrir Ísland er töluvert eins og sjá má á mynd 15 hér fyrir ofan. Á 

árinu 2019 voru flutt 14.236 tonn af ferskum þorski á Frakklandsmarkað sem er rúmlega 
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helmingi meira heldur en á næst stærsta markað Íslendinga sem er Bretland, en þangað voru 

flutt 7.099 tonn. Bandaríkjamarkaður hefur vaxið undanfarin ár og fylgir nú fast á eftir 

Bretlandsmarkaði en flutt voru 6.731 tonn til Bandaríkjanna árið 2019. 

5.2 Boulogne Sur Mer 

 

Mynd 16: Flutningar frá Íslandi til Boulogne Sur Mer og dreifing þaðan (Vincent Ribo, 2014, 3) 

Boulogne Sur Mer er bær í norðurhluta Frakklands og er leiðandi miðstöð í Evrópu fyrir vinnslu 

og markaðssetningu sjávarafurða. Höfnin í Boulogne Sur Mer sameinar alla starfsemi 

atvinnugreinarinnar á einum og sama stað og má þar nefna framleiðslu og sölu afurða. Um það 

bil 200 sjávarútvegsfyrirtæki eru með starfsemi í Boulogne Sur Mer enda er höfnin útbúin með 

kæli- og frystigeymslum ásamt því að hafa mjög skilvirka flutningskeðju. Hundrað og tólf 

löndunarpláss eru í höfninni og því mjög gott aðgengi (Port Boulogne Calais, e.d.). Til að flytja 

ferskan fisk til Boulogne Sur Mer eru í boði ýmsar umbúðalausnir en mest eru notaðir 

frauðplastkassar til að pakka ferskum flökum og bitum (Ásgeir Jónsson, Björn Margeirsson, 

Sigurjón Arason, Ögmundur Knútsson og Magnea G. Karlsdóttir, 2016). Höfnin í Boulogne Sur 

Mer er þar sem Liane áin rennur til sjós á Nord-Pas-de-Calais svæðinu í Norður Frakklandi, 

einungis 45 kílómetrum suður af Folkestone sem er bær á Englandi (World Port source, e.d.). 
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Söluskrifstofur og Heildsala fiskafurða 

Um það bil fjörutíu söluskrifstofur eru staðsettar Í Boulogne Sur Mer höfninni. Þessar 

söluskrifstofur selja fjölbreyttar sjávarafurðir inn á Frakklandsmarkað og einnig á 

Evrópumarkað. Þessar skrifstofur eru meðal annars að selja ferskan, frosinn og unninn fisk (Port 

Boulogne Calais, e.d.). Í Boulogne Sur Mer er að finna húsnæði sem er 4000 m2 og er sérhannað 

fyrir heildsölu fiskafurða. Húsnæðið er staðsett nálægt fiskmarkaðnum og dreifingarstöðunum 

(Port Boulogne Calais, e.d.). 

Flutningaþjónusta 

Boulogne Sur Mer höfnin er helsta miðstöð siglinga og fisklöndunar í Evrópu. Allar helstu 

flutningaþjónustur Evrópu eru með starfsemi á höfninni og hafa kæligáma til flutninganna. Á 

hverju ári eru flutt þrjú hundruð og þrjátíuþúsund tonn af sjávarafurðum  til Boulogne Sur Mer 

hafnar. Helstu þjóðir sem flytja fisk til bæjarins eru frá Norður Evrópu og má þar nefna Ísland, 

Danmörku, Noreg, Írland og Holland. Fiskinum sem kemur í höfnina er svo dreift um allt 

Frakkland, Spán og Ítalíu á innan við sólarhring (Port Boulogne Calais, e.d.). 

5.3 Sala sjávarafurða til neytenda í Frakklandi 
Franskir neytendur kaupa 90%, af þeim sjávarafurðum sem þeir neyta, í stórmörkuðum og 

matvöruverslunum. Því meira magn sem neytt er af sjávarafurðum, því meiri líkur eru á að 

kaupandinn versli í svokölluðum sælkeraverslunum þar sem verðlag er mun hærra heldur en í 

stórmörkuðunum og matvöruverslunum. Þetta eru þeir neytendur sem eru tilbúnir að borga 

meira fyrir betri afurð (Norwegian Seafood Council, 2019).
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6 Íslenska efnahagshrunið árið 2008 
Í október árið 2008 skall á ein dýpsta fjármálakreppa sem um getur á friðartímum. Á Íslandi 

hrundu til að mynda þrír stærstu bankarnir, Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, allir í sömu 

vikunni (Gylfi Zoega, Jon Danielsson, 2009). Efnahagshrunið leiddi til þess að mörg fyrirtæki 

urðu gjaldþrota sem hafði ekki einungis slæm áhrif á efnahagslífið heldur einnig á fólkið í 

landinu. Áður en kreppan skall á hafði efnahagur landsins vaxið mikið og erlendar fjárfestingar 

náðu áður óþekktum hæðum (Hilmar Þór Hilmarsson, 2013). 

Einkavæðing Íslensku bankanna hafði átt sér stað stuttu eftir aldamótin 2000 sem varð til 

þess að bankarnir stækkuðu mjög hratt. Erlendar fjárfestingar jukust til muna og bankarnir fóru 

að opna útibú erlendis. Íslenskir bankar nýttu sér aðild að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) sem 

gerði þeim kleift að starfa undir sömu reglum og erlendir bankar (Ingimundur Friðriksson, 

2009). 

Eins og sjá má á mynd 7 á bls. 9 hafði efnahagshrunið jákvæð áhrif á útflutning 

ferskfiskafurða og jókst útflutningur hratt í kjölfar hrunsins. Sjávarútvegurinn hefur nær allar 

sínar tekjur í erlendum gjaldmiðlum og því hefur gengi íslensku krónunnar mikil áhrif fyrir alla 

þá sem tengjast sjávarútvegi en gengi krónunnar er stærsti áhrifavaldur um rekstrarskilyrði og 

afkomu sjávarútvegsfyrirtækja fyrir utan afla og verð (Sjávarklasinn, 2016). 

6.1 Styrking evrunnar gagnvart íslensku krónunni 
Gengisþróun hefur mikil áhrif á fyrirtæki í fiskútflutningi á Íslandi enda fá þau greitt í erlendri 

mynt. Á mynd 17 á bls. 23 hér fyrir neðan má sjá þróun á evru gagnvart íslensku krónunni. 

Stærsta markaðssvæði íslenskra sjávarafurða er svokallað evrusvæði. Gengisþróun hefur ekki 

bara áhrif á fyrirtæki í útflutningi heldur hafa þessar breytingar einnig áhrif á aflahlut sjómanna. 

Ástæðan fyrir því er að sjómenn fá greitt hluta af þeim verðmætum sem veiðast og breytist því 

í samræmi við verðbreytingar á erlendum mörkuðum (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 2016). 

Um það bil 98% af íslenskum sjávarafurðum er flutt á erlenda markaði og verðið ræðst því 

af þeim mörkuðum. Gengi íslensku krónunnar er mjög mikilvægur þáttur í íslenskum 
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sjávarútvegi og hefur mikil áhrif á verðvísitölu íslenskra sjávarafurða. Oft hentar vel að skoða 

verðþróunina í erlendri mynt og hafa í huga áhrifin sem gengið hefur. Mikill misskilningur ríkir 

meðal margra sem halda að þegar búið er að veiða fiskinn sé búið að gera úr honum verðmæti. 

Raunin er hins vegar sú að það er aðeins fyrsta skrefið í virðiskeðjunni (Radarinn, e.d.). 

 

Mynd 17: Kaupmáttur Evrunnar gagnvart Íslensku Krónunni (Landsbankinn, e.d.) 

Mynd 17 hér fyrir ofan segir okkur að íslenska efnahagshrunið hafði gífurleg áhrif á það að 

byggður var upp ferskfiskmarkaður í Frakklandi eftir hrun. Hægt var að bjóða afurðir ódýru verði 

í evrum, skipta þeim yfir í íslenskar krónur og hafa afkomu af því.  Það er ekki fyrr en í kringum 

2014 að kaupmáttur Evrunnar fór að minnka.  Á þessum fimm árum gafst tækifæri til að koma 

frönskum neytendum á bragðið á íslenska þorskinum. 
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6.2 Verðmætaaukning eftir íslenska efnahagshrunið 

 

Mynd 18: Verðþróun á útflutningi á þorski til Frakklands samanborið við magn (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Á mynd 18 hér fyrir ofan er tekin fyrir mikilvægasti nytjafiskur á Íslandsmiðum og áhrif íslenska 

efnahagshrunsin á útflutning á ferskum þorski. Eins og sjá má þá jókst útflutningur gríðarlega í 

kjölfar hrunsins og verðmætaaukning átti sér stað á árunum 2009 til 2013.  
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7 Lokaorð 
Eins og lesa má í ritgerðinni hefur sala á ferskum fiski til Frakklands aukist gríðarlega á síðustu 

árum og er Frakkland orðinn lang stærsti markaður Íslands fyrir ferskan fisk. Sá vöxtur sem hefur 

orðið á undanförnum árum til Frakklands á sér margar skýringar. 

Það sem hjálpaði til við að byggja upp þennan markað var að það var til staðar sterk hefð 

fyrir neyslu á þorski samanber fyrsta kaflann þar sem að sagt er frá veiðum Frakka við 

Íslandsstrendur. 

Frakkar eru miklir sælkerar og borða mikið af sjávarfangi og eru í  4. – 5. sæti í Evrópu í 

neyslu sjávarafurða og þar að auki mjög stór þjóð, en 65 milljónir búa í Frakklandi.  Fólksfjöldi 

og mikil neysla á mann var mikið tækifæri til að búa til stærri markað fyrir ferskan íslenskan fisk. 

Íslendingar búa yfir ákveðnu samkeppnisforskoti vegna stöðugleika í framboði á ferskum 

fiski allt árið um kring ásamt því að geta státað sig af íslenskri gæðavöru. Stutt fjarlægð frá 

fiskimiðum allt í kringum landið og góð meðhöndlun afla tryggir enn fremur gæði og geymsluþol 

sem kaupandi leitast eftir. Skilvirkni í flutningskerfi frá Íslandi hefur aukist og eru samgöngur 

mjög góðar frá landinu. 

Á síðustu árum hefur átt sér stað mikil þróun á umbúðum fyrir ferskan fisk ásamt því að 

kælitækni er orðin betri en hún var hér áður fyrr. Þessi framför ásamt betri meðhöndlun á 

aflanum hefur leitt af sér lengra geymsluþol á ferskum sjávarafurðum sem gerir það að verkum 

að gífurleg aukning hefur orðið á skipaflutningum með ferskar sjávarafurðir. Kostirnir við að 

flytja fiskinn með skipum er að það er mun ódýrara heldur en flugið og gerir útflytjendum kleift 

að keppa við okkar helstu samkeppnisaðila sem eru Norðmenn. Það er ekki einungis ódýrara að 

flytja fiskinn með skipum heldur er ekki um takmarkað pláss að ræða eins og í flugvélunum. 

Íslenska efnahagshrunið sem skall á í október árið 2008 hafði gífurleg áhrif á útflutning á 

ferskum íslenskum sjávarafurðum. Krónan féll gagnvart evrunni og þar af leiðandi varð mjög 

hagstætt fyrir Íslendinga að selja ferskar afurðir til Frakklands og í kjölfarið varð mikil aukning á 

útflutningi á ferskum afurðum á Frakklandsmarkað. Mikill kostnaður er við að geyma birgðir og 

með því að selja ferskan fisk fær fyrirtækið betra verð fyrir afurðina ásamt því að fá fyrr borgað. 



 

 26 

Veiking íslensku krónunnar í kjölfar efnahagshrunsins hjálpaði til við að koma Frökkunum á 

bragðið á ferskum íslenskum fiski en á árunum 2008-2014 voru mjög hagstæð skilyrði til að 

byggja upp þennan markað. 

Á meðan þessi ritgerð er skrifuð lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) yfir 

Neyðarástandi vegna Covid-19 veirunnar sem síðar varð að heimsfaraldri. Þetta ástand leiddi til 

þess að helstu viðskiptalönd Íslands með ferskan fisk þar á meðal Frakkland lokuðu 

veitingastöðum, hótelum og fiskborðum og ferskfiskmarkaðir Íslands nánast hrundu. Höfundur 

telur það ekki tímabært að bæta kafla um áhrif Covid-19 inn í þessa ritgerð vegna skorts á 

upplýsingum en áhugavert verður að fylgjast með hvernig markaðurinn og fyrirtæki munu taka 

við sér á ný eftir þetta áfall sem skekur heimsbyggðina. 
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