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Ágrip 
Í þessu verkefni er fjallað um möguleikann á því að flytja fersk fiskflök og hnakka út í margnota 

plastkössum, en það hefur ekki verið gert hingað til. Kassa þessa væri hægt að senda aftur til 

framleiðanda, þrífa og nota á ný.  

Í verkefninu er gerð markaðsrannsókn meðal framleiðenda ferskra fiskafurða á Íslandi og 

notanda erlendis. Athugað verður hvort framleiðendur og notendur umbúða sjái hagkvæmni í 

því að taka á móti færri, og stærri umbúðum sem væru margnota. Framkvæmd er SVÓT-

greining upp úr viðtölum við framleiðendur hérlendis og sölumann íslensks framleiðanda 

erlendis.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að við notkun á nýjum margnota kössum fæst mögulegur 

efnahags- og umhverfislegur ávinningur. Einnig fælist ávinningur í styrk kassans og 

stöflunarhæð. Veikleikar felast helst í kostnaði og flækjustigi við flutninga, geymslu og 

utanumhaldi.  

Tækifæri felast í mögulegu markaðsforskoti sökum umhverfislegs ávinnings, bönnun 

frauðplasts, ímyndarauka og beinum útflutning í umpökkunarstöðvar. Jafnvel væri hægt að fylla 

ónýtt rúmmál gáma sem fullir eru af tómum kerjum, með slíkum kössum, og minnka þannig 

sótspor flutningana. Helstu ógnanir eru möguleg breyting á eftirspurn eftir ferskfiskafurðum, 

og viðhorf kaupenda gagnvart umbúðabreytingum. Niðurstöður sýndu að notkun kassanna væri 

kjörin á markaði þar sem fyrir er; mikil umhverfisvitund, góð siglingaleið og iTub skilastöð. 

Verkefnið er unnið í samvinnu við Matís, Sæplast og Leo Seafood.  

 

Lykilorð: Umbúðir, plastkassar, ferskfiskur,  markaðsgreining, SVÓT 
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Abstract 
This study focuses on the possibility of exporting fresh fish fillets and loins with reusable plastic 

containers, which has not been done so far. These boxes could be sent back to the fish 

producer, cleaned and reused. 

The study carries out a market research amongst producers of fresh fish products in Iceland 

and a French salesman abroad. It examines whether fish producers and packaging users see 

the benefits of receiving fewer, and larger, reusable containers. A SWOT analysis is conducted 

from interviews with producers in Iceland and a salesman from an Icelandic producer abroad. 

The main findings revealed that the use of new reusable containers can provide potential 

economic and environmental benefits. The strength of the box can also benefit stacking height 

during transport and result in fewer damaged packaging. Weaknesses are mainly the cost and 

complexity of the logistics chain, cleaning, storage and maintenance. 

Opportunities include a potential market advantage due to environmental benefits, restrictions 

on Polystyrene usage, brand enhancement and direct export to packaging stations in Europe. 

The unused, empty space of larger rental-tubs on their way back to Iceland could be filled with 

the reusable containers, thus reducing the logistic carbon footprint. The main threats are the 

potential change in demand for fresh fish products, and buyers’ and users’ attitude towards 

changes of packaging. Results showed that usage of the boxes is ideal in markets that contain; 

high environmental awareness, good logistics and an iTub depot. 

The study is done in collaboration with Matís, Sæplast and Leo Seafood. 

 

Keywords: Packaging, plastic containers, fresh fish, market analysis, SWOT 
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1 Inngangur 
Ferskur fiskur hefur verið fluttur út frá Íslandi allt frá upphafi 20. aldar og hefur verið í stöðugum 

vexti með minnkandi saltfiskútflutningi, byggingu íshúsa og aukinni tækniþróun. Útflutningur 

ferskra fiskafurða er sá afurðaflokkur sem hefur verið í hvað mestri sókn á undanförnum árum, 

en útflutningur á ferskum afurðum hefur fjórfaldast á síðustu tuttugu árum. Verðmæti hafa að 

sama skapi margfaldast. Þorskur er þar mikilvægasta tegundin (Hagstofa Íslands, 2020). 

Með aukinni umhverfisvitund þjóða, stofnana, fyrirtækja og almennings hefur ákall verið eftir 

umhverfisvænni fiskikössum undir ferskar útflutningsafurðir. Hnattræn hlýnun og loftlagsmál 

eru þar efst á baugi. 

Ýmsar gerðir umbúða hafa verið notaðar í gegnum tíðina til þess að flytja ferskan fisk út. Þar má 

helst nefna frauðkassa, pappakassa o.fl. Í þessari ritgerð verður fjallað um möguleikann á því að 

flytja fersk flök og hnakka út í margnota plastkössum, en það hefur ekki verið gert hingað til, 

einvörðungu hefur tíðkast að senda út heilan fisk í stórum margnota plastkerum. Kassa þessa 

væri hægt að senda aftur til framleiðanda, þrífa og nota á ný. Jafnvel væri hægt að fylla ónýtt 

rúmmál gáma sem fullir eru af tómum kerjum, með slíkum kössum og minnkað þannig 

sótsporið. Gróflega væri hægt að áætla að meðalkostnaður umbúða í dag sé 25 kr. fyrir hvert 

kíló af afurð. Fyrir 40 þúsund tonn þá reiknast til umbúðakostnaður upp á um 1.000 milljónir kr. 

fyrir fersk kæld fiskflök árið 2018 (Ásgeir Jónsson, 2016). Þá er ótalið önnur notkun á frauði eða 

öðrum umbúðum þar sem margnota plastkassar gætu verið valkostur, t.d. við flutning á 

ferskum eldisfiski. 

Þessu verkefni er ætlað að greina nánar möguleika og hagræna þætti margnota umbúða en út 

frá þessum grófu forsendum liggur fyrir að umbúðakostnaður á þessum vaxandi markaði er 

gríðarlegur í stóra samhenginu. Munu niðurstöður þessa verkefnis því leggja mat á nýja lausn 

sem getur mögulega lækkað þennan kostnaðarþátt mikið og ýtt undir umhverfisvænni 

flutninga. 

Í verkefni þessu verður gerð markaðsrannsókn meðal framleiðenda fyrir stórnotendur, en stór 

hluti fisks sem fluttur er út endar hjá eða er keyptur af stórnotendum, hótelum og 
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verslanakeðjum. Athugað verður hvort framleiðendur og notendur umbúða sjái hagkvæmni í 

því að taka á móti færri, og stærri umbúðum sem væru margnota. Framkvæmd verður SVÓT-

greining upp úr viðtölum við framleiðendur hérlendis og kaupendur erlendis.  

Markmið verkefnisins er að greina hagkvæmni og notkunarmöguleika margnota plastkassa fyrir 

fiskafurðir. Þörf er á umhverfisvænni lausnum í virðiskeðju íslenskra fiskafurða til útflutnings. 

Hugmyndin er að hluti af fiskafurðum sem í dag eru flutt í frauðkössum (EPS) gætu verið 

afhentar í margnota plastkössum. Annað markmið er að kanna bestu mögulegu stærð á slíkum 

margnota kössum í samræmi við þarfir stórnotenda í Evrópu og Ameríku. 

Verkefnið er unnið í samvinnu við Matís, Sæplast og Leo Seafood.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi: 

„Hvaða möguleikar eru í notkun margnota plastumbúða fyrir útflutning á ferskum flökum og 

hnökkum?“ 
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2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla er fjallað um gerðir og þróun pakkninga, ferskfiskafurðir, markaði  og þær 

flutningaleiðir sem Íslendingar notast við. Einnig eru tilgreindar rannsóknir sem aðrir hafa gert 

og tengjast viðfangsefni þessa verkefnis. 

2.1 Þróun pakkninga 
Um heim allan eru umbúðir úr hvers kyns efnum og af öllum stærðum og gerðum notaðar í 

sjávarútvegi allt frá því að vera um borð í skipum, í vinnslu og flutningi. Umbúðirnar eru allt frá 

trékössum í frauðkassa og fara mjög eftir efnahag hverrar þjóðar. 

Lélegar umbúðir og meðhöndlun geta skilað sér í allt að 30% skemmdum og tapi á fiski. Megin 

notkunarmöguleikar á einangruðum kössum um borð í skipum eru auðveldari og betri 

meðhöndlun og varðveisla á gæðum (FAO, e.d.a). 

FAO nefnir þrjá megin þætti til varðveislu á gæðum (FAO, e.d.b): 

- Hreinleiki 

- Vandleg meðhöndlun 

- Hröð kæling 

Umbúðir undir ferskar fiskafurðir hafa tekið stakkaskiptum frá því Íslendingar hófu fyrst 

útflutning á ferskum fiski. Fyrst um sinn var gengið frá fisknum ísuðum í tréstíur ofan í lest 

skipanna. Stíur þessar höfðu hillur og var þannig hægt að stafla aflanum og ísa á milli. Aflanum 

var þannig siglt til meginlands Evrópu og einnig landað ferskum til frystingar í landi (Jón Hlífar 

Aðalsteinsson, munnleg heimild, 9. febrúar 2020).   

Plastkassar tóku við af stíunum í kring um 1970 og var gengið frá aflanum í plastkassa um borð 

og þannig flutt til lands til frekari vinnslu og frystingar í landi (Sigurjón Arason, 2019). Einnig var 

fiskurinn fluttur ísaður út í þessum plastkössum í togurunum og í gámum. Þessir plastkassar 

voru þó opnir og einangruðu illa. Danir notuðust við trékassa um borð við síldveiðar á árum 

áður (Jón Hlífar Aðalsteinsson, munnleg heimild, 9. febrúar 2020).   
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Mynd 1: 3 kg frauðplast kassi og lok 
(Tempra, e.d.). 

Mynd 2: CoolSeal kassi 
(Samhentir, e.d.).     

Fyrir um 30 árum síðan komu svo til sögunnar fyrstu frauðkassarnir, sem voru bylting á sínum 

tíma. Við komu frauðkassanna jókst fersk flaka- og hnakkavinnsla til útflutnings til muna en það 

eru þá ferskar þorsk- og ýsuafurðir sem fara til Bandaríkjanna og Evrópu með flugi og skipum. 

Á undanförnum áratug komu bylgjuplast- og bylgjupappakassar á markaðinn og hafa þeir átt 

erfitt uppdráttar vegna einangrunargildis þeirra, sérstaklega í flugflutningum (Björn 

Margeirsson, Sigurjón Arason og Halldór Pálsson, 2009).  

Frauðkassar (EPS)  

Frauðkassar eru mest notuðu umbúðir til ferskfiskflutninga á 

Íslandi í dag og hafa verið undanfarna áratugi. Ástæðu þess má 

rekja til þess hve kassinn hefur gott einangrunargildi, er léttur, 

sterkur og ódýr. Útblásið frauð er 98% loft og er að fullu 

endurvinnanlegt. Frauðið er steypt úr örsmáum útþöndum 

plastkúlum sem bræddar hafa verið saman (Borgarplast, 2020).  

 

Bylgjuplastkassar (CP)  

Bylgjuplastkassar (t.d. CoolSeal) hafa á undanförnum árum verið 

notaðir í meira mæli, þeir eru léttari en frauðkassarnir og hafa þó 

mun minna einangrunargildi (Samhentir, e.d.).     

 

 

Bylgjupappakassar 

Bylgjupappakassar (t.d. EcoFishBox) eru nýjasta viðbótin í 

umbúðaflóruna (StoraEnso, e.d.). Þeir hafa ekki verið notaðir 

mikið í flutningi á ferskum fiski, þó eru örfáir framleiðendur 

byrjaðir að notast við þá. Kassarnir taka minna pláss en hafa 

lágt einangrunargildi. Auk þess er þægilegt fyrir kaupendur að 

flokka kassana í rusl til endurvinnslu (Oddgeir Þór Gunnarsson, 

2019).  

 

Mynd 3: EcoFishBox (StoraEnso, e.d.). 
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2.2 Ferskfiskafurðir  
Þorskur (Gadus morhua) er án vafa verðmætasti útflutningsfiskurinn frá Íslandi. Þá hefur á 

undanförnum áratugum sú vinnsluaðferð að vinna fiskinn í landi og senda hann ferskan í formi 

flaka, hnakka og bita úr landi, orðið mikilvægari og algengari. Ástæðu þess má rekja til 

verðmætis afurðarinnar, en flökin eru verðmætari en heill fiskur. Einnig reynist það 

hagkvæmara sökum lægri launakostnaðar í landi. Þá hefur tækninni fleytt mikið fram og notast 

flest stærri fiskvinnslufyrirtæki við íslenska hausara, roðfletti- og flökunarvélar og 

vatnsskurðarvélar til flaka og bitaskurðar (Ágúst Einarsson, 2017).  

Ferskfiskafurðum má skipta upp í tvo meginflokka: 

− Óunninn heill fiskur 

− Flök og hnakkar 

 

Á síðustu þrem áratugum hefur vinnsla á ferskum þorskafurðum aukist gífurlega á kostnað 

sjófrystra þorskafurða líkt og sjá má á mynd 4.  

 

 

                  Mynd 4: Þorskafli eftir vinnslutegund frá 1992-2018 (Hagstofa Íslands, 2019.a). 

Á mynd 5 má sjá útflutningsmagn- og verðmæti á ferskum þorskafurðum frá árinu 1999 til ársins 

2018. Þar má bersýnilega sjá hvernig útflutningur hefur margfaldast á tímabilinu. Útflutningur 

á ferskum þorskafurðum var tæplega 12 þúsund tonn árið 1999 og útflutningsverðmæti 
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tæplega 3,8 milljarðar, árið 2018 hefur útflutningur á ferskum þorskafurðum aukist í 40 þúsund 

tonn og útflutningsverðmætið tæplega 39,4 milljarðar. Hlutfallið á verðmætum ferskra 

þorskafurða af heildarútflutningsverðmæti þorsks hefur því aukist um 12%, úr 4% í 16% 

(Hagstofa Íslands, 2020.a). 

 

 

         Mynd 5: Útflutningsmagn- og verðmæti þorskafurða frá 1999-2019 (Hagstofa Íslands, 2020). 

 

Útflutningsverðmæti fersks þorsks hefur þrefaldast eða farið úr um 324.000 krónum á tonnið 

árið 1999 og í 979.000 krónur á tonnið árið 2018, athuga skal að það er hækkun umfram 

verðbólgu. Ferskar þorskafurðir hafa sótt mjög í sig veðrið en heildarútflutningsverðmæti 

sjávarafurða árið 1999 var 98 milljarðar króna og var hlutfall ferskra þorskafurða 4% af því og 

9% af útflutningsverðmæti allra þorskafurða. Árið 2018 var heildarútflutningsverðmæti  

sjávarafurða tæplega 240 milljarðar. Hlutfall ferskra þorskafurða af því var 16% og 42% af 

heildarverðmæti allra þorskafurða. Þannig hefur hlutfall ferskra þorskafurða af 

heildarútflutningsverðmæti allra sjávarafurða aukist um 12% og hlutfall ferskra þorskafurða af 

heildarútflutningsverðmæti (Hagstofa Íslands, 2020.a).   

2.3 Markaðir 
Frakkland, Bretland og Bandaríkin eru langtum stærstu markaðirnir fyrir ferskar fiskafurðir og 

þá einkum þorskflök. Um 90% af ferskum þorski fer á þessa markaði (Matís, 2016). 

Á mynd 6 má sjá fimm stærstu útflutningslönd ferskra þorskflaka og hnakka. 
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   Mynd 6: Fimm stærstu útflutningslönd ferskra, unninna þorskafurða (Hagstofa Íslands, 2019.b) 

 

Bretland hefur lengi vel verið langstærsti markaður fyrir ferskar þorskafurðir. Hins vegar hefur 

útflutningur á ferskum þorski til Bretlands dvínað á undanförnum árum, sala á frosnum 

þorskafurðum hefur þó verið þar stöðug og aukist lítillega. Gæti farið svo að útflutningur minnki 

enn frekar, útganga Bretlands úr Evrópusambandinu setur allavega óvissu í reikninginn. Fram 

til ársins 2008 fluttu Íslendingar mjög lítið út af ferskum afurðum til Frakklands og stóð 

útflutningur lengi vel í stað. Frá árinu 2008 hefur útflutningur á ferskum þorskafurðum til 

Frakklands hins vegar vaxið hratt og örugglega. Árið 2008 fluttu Íslendingar út 1.488 tonn til 

Frakklands. Árið 2014 tók Frakkland fram úr Bretlandi í kaupum á ferskum þorskafurðum frá 

Íslandi og árið 2018 flytja Íslendingar langmest af ferskum þorski á Frakklandsmarkað eða 

14.236 tonn. Útflutningur hefur því tífaldast á 10 árum og Frakkland orðinn gífurlega mikilvægur 

markaður fyrir Ísland (Hagstofa Íslands, 2019.b).  

Útflutningsverðmæti ferskra þorskafurða á Frakklandsmarkað árið 1999 var 82 milljónir króna, 

eða 2% af heildarútflutningsverðmæti ferskra þorskafurða. Árið 2018 hafði það aukist í 17,2 

milljarða króna eða 44% af heildarútflutningsverðmæti ferskra þorskafurða. 
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Sömu sögu má segja af Bandaríkjunum en á síðasta áratug hefur opnast mjög á þennan markað 

og útflutningur til Bandaríkjanna stóraukist. Í dag er hann á pari við Bretlandsmarkað (Hagstofa 

Íslands, 2019.b).   

Notkun á margnota plastumbúðum gæti gefið einhverjum notendum markaðsforskot, þá sér í 

lagi á mörkuðum sem borga há verð (e. „high-value markets“) – þar sem meðvitaðir neytendur 

milli og efri stéttar sækja í auknum mæli í vörur sem eru lítið unnar, sjálfbærar og 

umhverfisvænar (EAT-Lancet Commission, 2019).   

Árlega gefur miðstöð Yale-háskóla í umhverfislögum og stefnum (e. Yale Center for 

Environmental Law & Policy) út vísitölu sem segir til um árangur og stefnu landa í 

umhverfismálum. Vísitalan nefnist Environmental Performance Index eða EPI. Hún er byggð á 

mati á stefnu 180 þjóða og endurspeglar hvort þær standist sett, alþjóðleg umhverfismarkmið 

og hvernig þau standa sig samanborið við aðrar þjóðir. Vísitalan er talin gefa góða sýn á 

umhverfisvitund þjóðanna. Tafla 1 sýnir efstu 20 löndin eftir árangri í umhverfismálum skv. Lista 

Yale-háskóla, Bandaríkin eru í sæti 27 (EPI, 2019). 

Tafla 1: 20 árangursmestu löndin í umhverfismálum (EPI, 2019). 
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2.4 Flutningaleiðir 
Þrjú fyrirtæki annast flutninga á sjávarafurðum til og frá Íslandi skipaleiðis; Eimskip, Samskip og 

Smyril Line. Það er eitt flugfélag sem flytur þorra sjávarfangs frá Íslandi í dag, Icelandair, það 

rekur einnig fraktflug undir formerkjum Icelandair Cargo. Mynd 7 sýnir útflutningsmagn og 

verðmæti kældra flaka og flakabita og hlutdeild flugvéla og skipa í þeim útflutningi frá árinu 

1993 til 2018. 

 

 

Mynd 7: Hlutdeild flugvéla og skipa í útflutningi kældra flaka og flakabita frá 1993-2018 (Matís, 2018). 
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Eimskip 

Eimskip er flutningafyrirtæki sem var stofnað árið 1914 í Reykjavík, hjá félaginu starfa um 1700 

manns (Eimskip, e.d.). Mynd 8 sýnir siglingaleiðir og áfangastaði Eimskips.  

Blá leið:  

 

 

 

 

 

 

 

Gul leið: 

 

 

 

 

 

 

 

Græn leið: 

 

 

 

 

 

 

Rauð leið: 

Gul strandleið: 

 

  

Mynd 8: Siglingaleiðir Eimskipa (Eimskip, 2019, 6. nóvember).    
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Samskip  

Samband íslenskra samvinnufélaga (SÍS) setti á laggirnar eigin skipadeild árið 1943 undir 

formerkjum Samband Line. Árið 2004 var gerð nafnabreyting og varð Samband Line að 

Samskipum hf. Í dag eru starfsmenn Samskipa um 1.700 talsins (Samskip, e.d.a).  

Reykjavík-Rotterdam: 

Reykjavík (fim) – Vestmannaeyjar (fös) – Immingham (mán) – Rotterdam (þri) – Cuxhaven (mið) 

– Varberg (fös) – Aarhus (fös) – Kollafjörður (mán) – Reykjavík (mið) 

Iceland-Rotterdam: 

Beinn útflutningur frá Íslandi til Bretlands, Færeyja og meginlands Evrópu. Beinn innflutningur 

frá Bretlandi og meginlandi Evrópu til Reykjavíkur, Ísafjarðar, Sauðárkróks, Akureyrar, Húsavíkur 

og Reyðarfjarðar. Mynd 9 sýnir siglingaleiðir og áfangastaði Samskipa til meginlands Evrópu. 

 

        Mynd 9: Siglingakerfi Samskipa (Samskip, e.d.b). 

 

Smyril Line  

Smyril Line á og rekur Norrænu, vöru- og farþegaflutningaskip sem hefur heimahöfn á 

Seyðisfirði. Árið 2017 keypti Smyril Line nýtt skip og  settu upp nýja siglingarleið. Skipið heitir 

Mykines og siglir á milli Þorlákshafnar og Rotterdam með vörur. Þá hefur félagið keypt annað 

skip, Akranes, sem siglir á milli Þorlákshafnar og Hirtshals í Danmörku (Smyril Line eykur 

þjónustuna við Ísland með nýju skipi í Þorlákshöfn, 2019). 
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Norræna: 

Seyðisfjörður (fim) – Þórshöfn (fös) – Hirtshals (lau) 

Mykines: 

Þorlákshöfn (fös) – Rotterdam (mán) – Þórshöfn (mið) 

Akranes: 

Þorlákshöfn (mán) – Þórshöfn (þri) – Hirtshals (fim) – Þórshöfn (sun) – Þorlákshöfn (mán). 

Mynd 10 sýnir siglingaleiðir og áfangastaði skipa Smyril Line. 

 

                                   Mynd 10: Siglingakerfi Smyril Line (Smyril Line, e.d.). 

Icelandair 

Flugfélagið Icelandair flýgur til allra heimsálfa og fjölmargra áfangastaða. Ferskur fiskur hefur 

fylgt þeirra sögu allt frá upphafi ferskfiskflutninga í flugi. Icelandair Cargo eru með sérstakar 

fraktvélar sem gagngert eru gerðar út á inn- og útflutning, þær eru alltaf fylltar með vörum og 

fiski þar á meðal. Það sem færri vita er að farangursrými farþegavéla þeirra eru yfirleitt fullnýtt 

og fyllt upp með ferskum fiski sem er fluttur út um heim allan, en þá sérstaklega til meginlands 

Evrópu og Bandaríkjanna (Icelandair Cargo, e.d.).  

iTub skilastöðvar 

iTub, dótturfélag Sæplast, hefur á sínum snærum skilastöðvar til skila á leigukerum sem flytja á 

aftur til Íslands. Skilastöðvarnar eru staðsettar vítt og breytt um alla Evrópu og má segja að iTub 

bjóði þar nokkuð þétt net skilastöðva. Skilastöðvar iTub má sjá í töflu 2: 

Danmörk England Frakkland Holland Ísland Noregur Pólland Skotland Þýskaland

Hanstholm Grimsby Boulogne sur Mer Amsterdam Akureyri Båtsfjord Gdynia Peterhead Bremerhaven

Hvide Sand Brest Reyðarfjörður Stamsund

Vestmannaeyjar

Tafla 2: Staðsetningar skilastöðva iTub 
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2.5 Staða þekkingar 
Staða þekkingar á umbúðum 

Ásgeir Jónsson framkvæmdi hagræna greiningu á flutningum ferskra fiskafurða frá Íslandi í 

meistaraverkefni sínu í matvælafræði frá Háskóla Íslands árið 2016. Í verkefninu kemur fram 

kostnaðarmat á pakkningum fyrir ferskar fiskafurðir, bæði með flug- og sjófrakt. Á mynd 11 má 

sjá áætlaðan umbúðakostnað á hvert kg af afurð. Líkt og vitað er hefur útflutningur á ferskum 

fiskafurðum aukist mikið síðasta áratug og var 39.776 tonn árið 2018. Smærri umbúðir, 

frauðkassar 3-7 kg, eru algengustu umbúðir fyrir ferska hnakka og flök, bæði í sjó- og flugfrakt 

og hafa verið það síðustu áratugi. Eins og sjá má á mynd 11 lækkar umbúðakostnaður verulega 

með því að auka magn fisks sem rúmast í hverri pakkningu. Stór iðnaðarker á markaði, 460 L 

plast ker, eru hins vegar lítið sem ekkert notuð til flutninga á flakaafurðum og hnökkum, heldur 

nær einvörðungu til flutnings á heilum og slægðum fiski. Kerin ganga ekki í flugfrakt sökum 

stærðar og þyngdar. Ætla má að stór hluti þeirra tæplega 40 þúsund tonna af ferskum 

flakaafurðum, sem fluttar voru frá landinu í fyrra, hafi borið umbúðakostnað á bilinu 25-50 

ISK/kg (um 0,2 – 0,37 EUR/kg m.v. EPS kassa af stærð 3-7 kg).  

 

 

Mynd 11: Umbúðakostnaður mismunandi pakkninga (Ásgeir Jónsson, 2016) 

 

Þekkt er að útflutningur á fiski í margnota stórum kerjum er talsvert ódýrara í krónum á kíló 

heldur en í minni, einnota pakkningum. Kostnaður við flutninga er nær helmingi lægri þegar 
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sendir eru út heilir gámar af kerjum annars vegar og frauðkössum hins vegar (Ásgeir Jónsson, 

2016). 

Viðmælendur í lokaverkefni Ásgeirs Jónssonar í sjávarútvegsfræðum frá Háskólanum á Akureyri 

árið 2014 töldu flugfisk afar mikilvægan en að sjóflutningar væru skilyrði til vaxtar 

ferskfiskframleiðslu á Íslandi. Einangrun umbúða þarf að vera góð í flugflutningum en einn 

viðmælandi taldi að 98% af þeim fiski sem færi í flug yrði farinn af vellinum úti innan tveggja 

tíma (Ásgeir Jónsson, 2014). 

Í skýrslu Matís frá árinu 2012 voru gerðar tilraunir með að fylla ker af ýsuhnökkum pökkuðum í 

lofttæmdar umbúðir og dæla í kerið krapaís og senda út í gámum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

það var mjög hagkvæmt og lengdist geymsluþol hnakkanna um 3-4 daga. Í sömu rannsókn kom 

fram að í flugfrakt mætti hagræða með því að pakka ferskum afurðum í stærri 12 kg pakkningar 

í stað þeirra 3 og 5 kg sem þekkist í dag (Björn Margeirsson o.fl, 2012).   

Ingi Hrannar Heimisson og Reimar Viðarsson framkvæmdu rannsókn á möguleikanum á því að 

skipta út frauðkössum fyrir hilluker í ferskfiskflutningum í lokaverkefni sínu í 

sjávarútvegsfræðum árið 2006. Hillukerin voru venjuleg polyethylene ker með rákum í miðjunni 

fyrir milliskilrúm. Þannig voru kerin hólfuð niður, fyrst í átta hólf á tveimur hæðum og svo í tólf 

hólf á tveimur hæðum. Ekki náðu kerin nokkru flugi á markaði en þó komu þau vel út í 

hitastigsmælingum og geymsluþol flakanna virtist gott (Ingi Hrannar Heimisson og Reimar 

Viðarsson, 2006). 

Kælikeðja sjó- og flugflutninga 

Í ferskfiskhandbók Matís má sjá grunnvallarmun á umhverfishitastigi og hitastýringu í sjó- og 

flugfrakt. 
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Mynd 12: Hitastigsferill ferskfiskflutninga í flugfrakt (Matís, 2015). 

Á mynd 12 má sjá hitastigsferil á ferskum fiski í flugflutningum. Mikið rof á sér stað á 

kælikeðjunni víða í flutningskeðjunni en rauða línan táknar umhverfishitastig. Frauðplastið nær 

þó að halda þokkalegu hitastigi í fisknum, allt þar til frauðkassinn stendur úti á erlendum 

flugvelli. Vara sem pökkuð var í -1°C endar í 4°C. Flutningsleiðin er dýrari, óumhverfisvænni en 

tekur þó einungis um einn sólarhring. Á mynd 13 má þá sjá það sama nema í sjóflutningi.  Bláa 

línan táknar hitastig utan og sú rauða innan gámsins. Gula línan er hitastig afurðarinnar. Talsvert 

minna rof er á kælikeðjunni sökum þess að hitastýringin er mun betri. Afurðin fer úr afurðarkæli 

framleiðanda og beint inn í fyrirfram hitastilltan gáminn á rampi og verður því nær ekkert rof á 

kælikeðjunni í gegnum alla flutningskeðjuna. Flutningsleiðin tekur þó mun lengri tíma og getur 

verið allt frá fjórum dögum og upp í sjö daga. Þá eru sjóflutningar, líkt og þekkt er, 

umhverfisvænni og ódýrari (Björn Margeirsson, 2012). 

 

Mynd 13: Hitastigsferill ferskfiskflutninga í sjófrakt (Matís, 2015). 
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3 Aðferðir 
Í þessum kafla er farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem notast var við í vinnslu þessa verkefnis. 

Farið verður yfir framkvæmd hálfopinna eigindlegra viðtala.   

3.1 Viðtöl 
Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð henta vel þegar leitast er eftir reynslu viðmælandans auk þess 

sem markmiðið með viðtölum er að öðlast skilning á viðhorfum og reynslu viðmælenda (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

Hálfopin eigindleg viðtöl  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) í þessu verkefni og tekin 

voru hálfopin viðtöl (e. semi-structured). Eigindleg aðferð er gjarnan notuð þegar lýsa á reynslu 

viðmælandans. Lagður var spurningalisti fyrir viðmælendur sem fylgt var í gegnum viðtalið, 

spurningar voru nokkuð opnar og gátu viðmælendur svarað þeim með frjálslegum hætti. 

Hálfopin viðtöl henta mjög vel til þess að fá sem mestar upplýsingar viðmælenda byggðar á 

reynslu þeirra (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Símaviðtöl 

Símaviðtöl hafa orðið vinsælli og eru notuð bæði í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. 

Þau henta einkar vel þar sem þau eru ekki háð þeim takmörkunum að spyrjandi og viðmælandi 

þurfa ekki að vera staðsettir á sama stað, heldur geta viðtölin verið tekin hvar sem er, svo 

framarlega sem báðir aðilar hafi aðgang að símtæki (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin fóru fram í febrúar 2020. Rannsakandi sendi póst á viðmælendur með 

spurningalistanum og forsendum (sjá í viðauka 1), svo þeir gætu kynnt sér spurningarnar 

fyrirfram og velt þeim fyrir sér og mætt þannig tilbúnir til viðtals. Póstinum var svo fylgt eftir 

með viðtalinu sjálfu um viku síðar. Viðtölin fóru fram símleiðis og voru hljóðrituð.   

Rannsakandi tók viðtöl símleiðis annars vegar við framleiðendur hér heima fyrir og hins vegar 

sölumann erlendis. Framleiðendur hérlendis sem tekin voru viðtöl við eru eftirfarandi; Daði 
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Pálsson, framkvæmdastjóri Leo Seafood, Gestur Geirsson, framkvæmdastjóri landvinnslu 

Samherja, Gísli Kristjánsson, framleiðslustjóri Brims, Þorri Magnússon, framkvæmdastjóri 

landvinnslu Loðnuvinnslunnar og Ægir Jóhannsson, verksmiðjustjóri frystihúss Gjögurs. 

Framleiðendur voru spurðir ýmissa spurninga er varðar styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri 

við að taka upp notkun á margnota plastkössum (Viðauki 1). Niðurstöðurnar eru dregnar fram 

í SVÓT greiningu sem greint er frá í kafla 4 Niðurstöður. 

Einnig var tekið viðtal við Vincent Millet, sölumann fyrir Frakklandsmarkað hjá Leo Seafood.  

SVÓT-Greining 

SVÓT-greining (e. SWOT Analysis) er eitt helsta tólið til markaðsgreiningar. Það er mikið notað 

í stjórnun, rannsóknum, til stefnumótunar og til að ná settum markmiðum.  Gott er að vera með 

eitthvert lokamarkmið eða tilgang með greiningunni og er hún tilvalin til að ákvarða hvort t.d. 

koma ætti með nýja vöru á markað (Pickton, D. W. og Wright, S., 1998).  

SVÓT stendur fyrir greiningu á innri og ytri þáttum viðfangsefnisins: 

Innri þættir: 

– Styrkleikar 

– Veikleikar 

Þegar skoðaðir eru styrkleikar og veikleikar viðfangsefnisins, er horft inn á við. Fyrsta skref er 

að telja upp þau atriði sem viðmælandinn telur vera styrkleika og veikleika viðfangsefnisins.  

Ytri þættir: 

– Ógnir 

– Tækifæri 

Þegar skoðaðar eru ógnir og tækifæri viðfangsefnisins er horft út á við. Ytra umhverfið er greint, 

hindranir og helsta samkeppni. Óvissa á heimsmarkaði, lög og reglugerðir sem ógnað geta 

viðfangsefninu eða veitt því tækifæri til vaxtar. Tækifæri geta einnig falist í lögum og 

reglugerðum, samkeppnisforskoti og greiningu á neysluhegðun. Tækninýjungar, breytingar í 

stjórnsýslu, menningu og valdastjórn, aukin fjölbreytni og alþjóðavæðing geta talist til tækifæra. 

Ógnir og tækifæri tengt viðfangsefninu er eitthvað sem hefur áhrif í ytra umhverfi og maður 

getur ekki haft bein áhrif á (Queensland Government, 2013). 
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Á mynd 14 má sjá skýrt hvernig tólið virkar. Styrkleikum skal halda og veikleikum bæta úr. 

Tækifæri skal nýta og viðfangsefnið skal aðlagað að ógnum eða þær upprættar. 

 

 

Mynd 14: SVÓT greining (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2012) 

 

 





 

 21 

4 Niðurstöður 
Í þessum kafla er fyrst greint frá niðurstöðum viðtala við framleiðendur og síðan við sölumann 

erlendis. Loks eru niðurstöður SVÓT greiningar birtar. 

4.1 Viðtöl við framleiðendur 
Ákveðið var að heyra í fjölbreyttum hópi framleiðenda með mismunandi aðstæður, sem þó allir 

eru með ferskfiskvinnslu og flaka- og hnakkavinnslu á þorski.  

 

Gísli Kristjánsson, Brim 

Gísli gegnir starfi framleiðslustjóra hjá Brim hf. í Reykjavík. Hann hefur lokið MS prófi í 

Iðnaðarverkfræði frá HÍ og unnið hjá Brim frá því árið 2013. Brim landar sínum afla beint til 

vinnslu úti á Granda í Örfirisey í Reykjavík. Brim er stór vinnsla og er öllum ferskum afurðum 

pakkað í frauðkassa. Þeir fá frauðkassa senda frá verksmiðju Tempra í Hafnarfirði. 

Gísli sér aðallega umhverfislegan ávinning við notkun á margnota plastkössum. Eins og staðan 

er í dag sér hann ekki mikla annars konar fjárhagslega hagræðingu.  

Aðspurður út í hagkvæmustu stærð pakkninga segist hann nota mest; 3, 5 og 10 kg umbúðir í 

dag. Það er meiri eftirspurn í minni einingar en stærri. Hann vísar til þess sem rannsakandi segir 

í forsendum viðtalsins „hins vegar eru margir aðrir notendur, s.s. hótel og stóreldhús, sem taka 

á móti um eða yfir 50 kg af vöru og gætu allt eins gert það í stærri pakkningum/ílátum.“ Gísli 

segist hugsa þetta eins, og það væri óskandi að þetta væri svona, menn sem eru að taka mikið 

magn ættu að geta tekið allt í 10+ kílóa kössum.  

„Því miður er það bara ekki þannig, ég skil þetta ekki, kaupendur virðast oft á tíðum bara vilja 3 

kg kassa“ (Gísli Kristjánsson, munnleg heimild, 18. febrúar 2020).  

Hann segir að það sé enginn að biðja sig um stærri einingar en 10 kg, sem þeir svo pakka 

langminnst í, það fer mest í 5 og 3 kg kassa.  
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Aðspurður um helstu veikleika segir hann að það sé bara spurning með einangrunargildið, 

ástæðan fyrir því að þeir noti frauðplast í dag er engin önnur en sú að það er besta einangrunin 

í því. Hans skoðun er sú að það væri alltaf erfitt að vera með hluta framleiðslunnar í margnota 

umbúðum og hluta í frauðplastinu, hann myndi þá vilja skipta alfarið yfir í margnota umbúðir. 

Gísli nefnir utanumhaldið í sambandi við veikleika og að týna kössunum. Gísli gæti mögulega 

hugsað sér að skipta alfarið yfir í margnota umbúðir.  

„En það er þessi flutningskeðja sem skiptir svo rosalega miklu máli, hvert fer kassinn og hvernig 

færðu hann til baka. Þar liggur flækjan, þetta gæti virkað á stöðum þar kassarnir yrðu notaðir í 

vinnslu í lokuðu kerfi. Fiskurinn væri sendur á einn aðila sem myndi svo skila kössunum beint“ 

(Gísli Kristjánsson, munnleg heimild, 18. febrúar 2020).    

Gísli segir svo að kaupendur kaupi 5 til 10 kg af fiski og dreifa áfram í minni einingar. Hann telur 

að mögulega endi fiskurinn alltaf í frauðkössum erlendis hjá endakaupanda. Eitt bretti frá þeim 

getur verið að fara í flug og í dreifingarmiðstöðvar og kössunum svo dreift víða. 

Varðandi endurnýtingu og þann möguleika að þrífa kassana eftir notkun til þess að geta notað 

þá aftur segist Gísli að hann myndi vilja sleppa við að þrífa kassana sjálfur, hann myndi vilja fá 

þá hreina til sín. Hann segir frauðplastið koma hreint og engin þörf á að þrífa það. Ker hafa 

komið til hans skítug og hann hefur þurft að senda þau í burtu. Þar er um að ræða heilan fisk en 

ekki lokaafurð. Flökin eru viðkvæmari en heill fiskur og þyrftu umbúðirnar að vera vel þrifnar. 

Hann bendir á þann möguleika að það yrði stimpill á þeim kössum sem hreinir væru. Að þurfa 

að fara þrífa þá alla aftur væri auka vesen og kostnaður. 

Gísli væri ekki til í að vera með kassana í mismunandi litum eftir afurðum, það myndi bara auka 

lager og flækjustig, hann myndi vilja hafa þá alla eins og jafnvel merkta Brim.  

Ker eru í mismunandi ásigkomulagi og að hans mati myndi kúnninn ekki taka vel í það að taka á  

móti fisknum í hálfslöppum og veðruðum kössum vegna þess hve opin varan er. Hann veltir fyrir 

sér hvort það þyrfti þá að hafa einhvern plastpoka yfir. Þá telur hann að umbúðaframleiðandinn 

myndi alltaf gera ráð fyrir einhverri rýrnun inn í verðinu á leigunni, en hann er viss um að einhver 

afföll yrðu af kössunum.  

Gísli vill ekki borga meira fyrir umbúðirnar heldur en hann gerir í dag. Segir að það sé mikið um 

það að fyrirtæki vilji vera umhverfisvæn og flott en eru svo ekki til í að borga meira fyrir og þá 
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fellur þetta allt um sjálft sig. Brim er með stefnu í umhverfismálum og þess vegna gæti hann 

réttlætt dýrari umbúðir. 

 „Í ímynduðum heimi, ef þetta myndi ganga 100% og virka vel að þá myndi ég mögulega réttlæta 

það að þetta yrði eitthvað aðeins dýrara, en það er erfitt að setja einhverja tölu á það 

nákvæmlega“ (Gísli Kristjánsson, munnleg heimild, 18. febrúar 2020). 

Gísli telur það tiltölulega raunhæft að framkvæma breytingar á vinnslulínu til að aðlaga að 

nýjum umbúðum. Brim er að setja upp sjálfvirkari vinnslu og sjálfvirka pökkun sem aðlöguð er 

að frauðkössum. Hann telur að ef kassinn yrði í sömu málum og frauðkassarnir eru í, þá væri 

mjög raunhæft að aðlaga vinnsluna að umbúðunum. 

Gísla finnst öll umfjöllun á þá leið að frauðið sé á leiðinni út og að það sé svo óumhverfisvænt.  

„Menn eru byrjaðir á því að banna það í einhverjum fylkjum í Bandaríkjunum, en svo taka þeir 

frauðplastið þegar það hentar – eins og þegar það er heitt á sumrin, þeir eru ekki alveg 

samkvæmir sjálfum sér“ (Gísli Kristjánsson, munnleg heimild, 18. febrúar 2020).  

Gísli telur að í framtíðinni verði EPS ekki alveg bannað heldur verði skýrar reglur um að menn 

þurfi að endurvinna frauðplastið og að urðun á því verði bönnuð. Þegar búið sé að pressa EPS 

saman um 98% og hægt að nýta það í eitthvað annað, þá sé þetta ekkert óumhverfisvænna 

heldur en pappi eða öðruvísi plast. 

Gísli telur að kaupendur væru ekki til í að taka við margnota kössum ef Brim myndu ætla að 

senda út í margnota kössum strax á morgun, kaupendur þyrftu aðlögunartíma. Álit hans er að 

það myndi einnig skapa hindranir á mörkuðum sökum íhaldssemi, kaupendur myndu ekki allir 

samþykkja það.  

Gísli telur góð tækifæri liggja í því að það gengi upp að senda afurðir í margnota kössum út í 

góðu samstarfi við góðan kúnna, aðila sem væri í áframvinnslu (e. further processing).  

Gísli heldur að Brim myndi ekki kaupa kassana, heldur leigja. Hann telur að það yrði gríðarlegt 

utanumhald um þá. Álit hans er að ef senda ætti lítið magn á aðila innanlands, þá sé rökrétt 

að flytja fiskinn í margnota plastkössum. Norðanfiskur gæti gert slíkt, en Brim sendir fisk til 

þeirra og Norðanfiskur tekur á móti laxi í frauðkössum frá Arnarlaxi á Bíldudal. Það þarf bara 

að þrífa kassana. Hann er efins um það hvernig kúnninn myndi taka við kössunum og skila 

þeim. 
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Gísli er ekki viss um það hvaða markaðir gætu verið móttækilegastir fyrir því að nota kassana. 

Álit Gísla er að umhverfismálin séu stór í Bandaríkjunum en hann hugsar að það sé meira í orði 

heldur en á borði, markaðurinn sé ekki reiðubúinn að borga meira fyrir vöruna þó hún sé í 

umhverfisvænni pakkningum. Oftast eru kaupendur íslensks fisks af framleiðendum milliliðir, 

en ekki endaneytendur. 

Gísli myndi vilja nota kassana bæði í sjófrakt og flugi. Hann telur að ef það væri verra 

einangrunargildi í þessu en í frauðinu að þá myndi hann bara nota kassana í sjóflutningum, það 

ætti að geta nýst þar, þar sem kælikeðjan er nokkuð góð.  

Gísli talar um að fyrst Niceland sendi CoolSeal kassa með flugi á Bandaríkjamarkað þá væri alveg 

eins hægt að nota þessa kassa í flugið, hans tilfinning er að það sé ekki betra einangrunargildi í 

CoolSeal heldur en yrði í þessum margnota kössum.  

Gísli telur að það væri torgert að frysta kassana fyrir pökkun vegna lágrar varmarýmdar. 

 

Þorri Magnússon, Loðnuvinnslan 

Þorri Magnússon er framkvæmdastjóri landvinnslu hjá Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði. 

Loðnuvinnslan landar afla sinna skipa oftast fyrir austan og beint til vinnslu. Loðnuvinnslan 

notast við frauðkassa sem þau fá senda frá Höfuðborgarsvæðinu. 

Þorri telur helsta ávinninginn af því að taka upp notkun á margnota plastkössum vera lækkun á 

kostnaði til langs tíma. Hann telur ekki spurning um það hvort þetta komi, heldur hversu lengi 

sé hægt að tefja komu kassanna. Aukinheldur telur hann að annað hvort verði fiskur fluttur í 

margnota kössum eða í pappa. Hann myndi halda að hann gæti aðallega hagrætt í flutningi með 

notkun kassanna. Loðnuvinnslan notar frauðkassa í dag undir ferskar afurðir og gæti vel hugsað 

sér að skipta yfir í margnota kassa. Það væri háð markaðsvilja, ef markaðurinn færi fram á það 

myndi hann skipta yfir í dag. Hagkvæmustu stærðirnar að hans mati væru; 3, 5 ,7 og 10 kg 

kassar. Ef Loðnuvinnslan ætti dreifingaraðila eða umpökkunarstöð erlendis þá þætti Þorra það 

ekkert mál að senda út í margnota kössum. Þau væru að senda út á marga aðila, stóra sem 

smáa.  

Þorra finnst fáir eða engir óyfirstíganlegir veikleikar til staðar. Aðspurður út í það hversu mikið 

hærri kostnaður mætti vera til þess að hann myndi skipta yfir í margnota kassa sagði hann að 

kostnaður yrði alltaf lægri. Honum þykir raunhæft að framkvæma breytingar á vinnslulínunni 
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og aðlaga hana nýjum kössum. Hann telur að kostnaðurinn yrði óverulegur, það væri aðallega 

þvottastöðin sem myndi kosta.   

Engar þykir honum óyfirstíganlegar hindranir. Hjá sínum viðskiptavinum þykir honum einhverjar 

hindranir standa í vegi, en það fari þó að breytast. Hann hefur ekki hugmynd um hvort lög og 

reglugerðir muni banna notkun frauðkassa í náinni framtíð en telur þó að gerð pakkninga gæti 

skapað hindranir á ákveðna markaði.  

Þorri myndi kaupa eigin kassa en Loðnuvinnslan á öll sín ker í dag.  

Móttækilegustu markaðir fyrir margnota kassa telur hann vera þessa stærstu í Evrópu; 

Frakkland, Bretland, Þýskaland, Pólland og Eystrasaltslöndin. Hann telur að almennt væri ekki 

líklegt að einhverjir markaðir væru tilbúnir að greiða premíu (aukalega) fyrir vöru í 

umhverfisvænni umbúðum.  

Þorri er fullviss um það að notkun kassanna gangi einvörðungu í sjófrakt, sökum einangrunar 

og þyngdar.  

„Ef þeir færu frá afurðakælinum á ramp og beint inn í hitastýrðan kæligám og þannig óslitið í 

sjófrakt að þá myndi þetta ganga upp“ (Þorri Magnússon, munnleg heimild, 18. febrúar 2020).  

Það er álit Þorra að kassarnir fari aldrei í flug. Hann segir það ekki ganga að kassarnir standi úti 

á flugvelli allt upp í þrjá klukkutíma, alveg sama hver einangrunin yrði.  

Spurður út í þrif, segist hann alltaf myndi þrífa kassana aftur sjálfur, það væri ekki nóg að þeir 

kæmu hreinir til hans.  

 

Gestur Geirsson, Samherji 

Gestur Geirsson er framkvæmdastjóri landvinnslu hjá Samherja á Akureyri. Samherji er stór 

vinnsla og framleiðir árlega á Akureyri og Dalvík rúmlega 17.000 tonn samtals af ferskum 

afurðum sem allar fara í frauðkassa. Frauðkassana fá þeir senda úr verksmiðju Tempru í 

Hafnarfirði. 

Aðspurður þótti Gesti hann öðlast markaðslegan og umhverfislegan ávinning með notkun á 

margnota kössum. Hann sér ekki hvar hann myndi hagræða frekar með notkun þeirra. Í dag 

notar hann frauð en hann segist vera reiðubúinn í að skipta yfir í margnota kassa ef þeir virka. 

Hann segir þetta vera spurningu um hvað markaðurinn vilji.  
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Gestur telur 10 kg umbúðir vera hagkvæmustu stærð margnota kassa en segir jafnframt að 

markaðurinn vilji nær eingöngu 3-5 kg. 

Helstu veikleika þess að innleiða nýja margnota flutningskassa fyrir ferskan fisk telur Gestur vera 

kostnaðinn, umstangið og þrifin á kössunum.  Þá þykir Gesti raunhæft að framkvæma breytingar 

á vinnslulínu til að aðlaga að nýjum umbúðum, en þá myndi hann vilja alfarið skipta um 

umbúðir. Hans álit er að erfitt sé að vera með fleiri en eina tegund, það eykur til muna 

flækjustigið. 

Helstu hindranir telur Gestur vera flutningsleiðina. Hann telur mikið umstang í kring um það að 

safna kössunum saman úti og koma þeim aftur til síns heima. Einhver íhaldssemi gæti aftrað 

viðskiptavinum hans í að vilja taka á móti slíkum kössum. 

Gestur telur ekki að lög og reglugerðir muni banna notkun frauðkassa í náinni framtíð en hann 

óttast það þó. 

Aðspurður út í það hvort hann myndi vilja leigja eða kaupa kassana segist Gestur vilja leigja 

kassana í stað þess að kaupa sína eigin.  

„Ég myndi ekki nenna að standa í því að safna þessu saman út í Frakklandi og þrífa þá, ég vil fá 

þá hreina til mín“ (Gestur Geirsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2020).  

Gestur telur að ákveðnir „high value“ markaðir gætu greitt aukalega fyrir vöru í umhverfisvænni 

umbúðum. Kassarnir þyrftu að nýtast bæði í sjó- og flugflutninga til þess að hann myndi skipta 

yfir í þá. Hann telur tækifæri í laxaútflutningi og nefnir að Samherji sé að framleiða tæplega 20 

þúsund tonn af ferskum afurðum í frauð en um 2 milljónir tonna af laxi á heimsvísu fari í frauð.  

Gestur áætlar að einungis um 5% af þeirra útflutningi á ferskum fiski fari í verksmiðjur tengdum 

Samherja erlendis.  

 

Daði Pálsson, Leo Seafood 

Daði Pálsson er forstjóri og eigandi Leo Seafood í Vestmannaeyjum. Leo Seafood er nokkuð lítil 

vinnsla sem framleiðir um 5000 tonn af ferskum afurðum árlega. Afurðunum er pakkað í 

frauðkassa sem vinnslan fær sent til sín frá Reykjavík og til Vestmannaeyja. Leo Seafood vinnur 

megnið af afla Þórunnar Sveinsdóttur VE 401 og kaupir svo eitthvað af markaði. 
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Daði vonast eftir því að geta fengið kassana ódýrari og á móti sparað með lægra kolefnisfótspori. 

Aukinheldur telur hann að með því að merkja kassana, leggi menn meira í vörumerkið sitt og 

geti þannig bætt ímynd vörumerkisins og gert það sterkara. Hann segir fáa framleiðendur 

merkja kassana sína í dag, flestir sem eru í frauði eru bara með hvíta kassa. 

Aðspurður um hvar hann gæti hagrætt með notkun á nýjum margnota kössum segir Daði að 

hann sé að borga mikið í flutningskostnað í dag, sér í lagi verandi með fyrirtæki í 

Vestmannaeyjum. Daði gæti hugsað sér að skipta alfarið yfir í nýja margnota kassa. Í dag flytur 

hann 99% af sínum afurðum út í 5 og 7 kg umbúðum, hann setur þó 3 kg af fiski í 5 kg kassa og 

5 kg af fiski í 7 kg kassa til þess að eiga pláss fyrir ísinn. 

Meðal veikleika sem Daði nefnir eru að fá kaupendur erlendis til þess að samþykkja notkunina 

á nýju kössunum. 

 „Það verður erfitt að sannfæra Frakkana, þeir eru sérlega íhaldssamir“ (Daði Pálsson, munnleg 

heimild, 21. mars 2020).  

Daði telur þó að komandi kynslóðir séu opnari gagnvart umhverfisvænum nýjungum. Sér í lagi 

þegar kaupendur sleppa við förgunarkostnað líkt og þeir búa við í dag með frauðkassana. 

Daði álítur þrifin á kössunum vera veikleika. Hann segir að þrífa þurfi kassana vel og ítarlega, því 

fylgir kostnaður. Þá telur hann endurheimtina á kössunum oft erfiða. Kassar gætu fallið til við 

útflutning og rýrnun getur orðið. Hann segir að sekta þurfi ef upp kæmist um misnotkun á 

kössunum.  

Aðspurður út í það hversu mikið hærri kostnaður við kassana mætti vera segir Daði það ráðast 

mikið til af; stærð framleiðslunnar, endingartíma, flutnings- og stofnkostnaði.  

Daði segir kassann ekki mega vera of dýran í upphafi, svo að einhver hafi áhuga á að hefja 

notkun þeirra. Hann telur mikil tækifæri í áframþróun á kassanum. Daði telur að kassarnir yrðu 

ekki lengi að komast í gagnið hjá framleiðendum erlendis.  

Daði þarf ekki að framkvæma breytingu  á pökkunarlínu til að aðlaga að nýjum umbúðum vegna 

þess að hann er ekki með sjálfvirka framleiðslu. Hann telur þó að Marel og Valka væru ekki lengi 

að aðlaga kassana að vinnslukerfum með sem minnstum tilkostnaði. 

Daði sér engar ytri hindranir í fyrirstöðu fyrir notkun kassana. Sumir aðilar sem Daði selur til eru 

að endurnýta frauðkassana. Það er álit hans að frauð verði ekki bannað. Hann telur að á það 
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verði lagðar miklar álögur, tollar og urðunargjöld. Sem verður til þess að það er ekki raunhæfur 

möguleiki að nota jafn mikið magn af frauði og gert er í dag. 

Þá telur Daði að notkun kassana gæti skapað hindranir á markaði ef ekki er rétt staðið að 

hönnuninni á þeim. Hann segir kaupendur vera með mismunandi kæla og aðstæður. Hans álit 

er að ef kassarnir einangra ekki nægilega og eru ekki í svipuðum málum og núverandi kassar þá  

sé mjög líklegt að kaupendur neiti þeim.  

Aðspurður um aukin tækifæri með notkun nýrra kassa telur hann vera talsvert af þeim. Ef 

einangrun er góð er hægt að flytja út á markaði sem eru víðs fjarri. Hann telur að mögulegt væri 

að notast við loftskipti eða setja einhver efni ofan í kassann til þess að auka geymsluþol. 

Daði myndi kaupa kassana en ekki leigja. Þá álítur hann tækifæri fyrir fyrirtækin í 

Vestmannaeyjum; Ísfélag Vestmannaeyja, Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum og Leo Seafood að 

eiga sameiginlega þrifastöð og lager þar sem kassarnir yrðu þrifnir og geymdir. 

Daði álítur Bretlandsmarkað vera móttækilegan gagnvart notkun margnota kassa. Hann telur 

einnig að stórir kaupendur í; Frakklandi, Belgíu og Sviss gætu verið líklegir. Daði telur að 

nauðsynlegt væri að velja ákveðið fyrirtæki og þróa kassann með þeim, gera prófanir og senda 

út. Telur hann að aðrir aðilar muni fylgjast með ferlinu, og væru ekki lengi að skipta yfir í kassann 

ef vel gengi. Hann telur að ákveðnir markaðir gætu greitt premíu (aukalega) fyrir fisk í 

umhverfisvænni umbúðum, þá helst Belgía og Sviss. Almennt greiðir markaðurinn urðunargjald 

eða endurvinnslukostnað fyrir frauðplastið, ef markaðurinn sleppur við það gjald er það álit 

Daða að sterkari vilji væri fyrir því að borga aðeins hærra verð. 

Daði myndi vilja nýta kassana í hvoru tveggja, sjó- og flugfrakt. Hann segir ekkert mál að flytja 

þá út á Evrópumarkað, í sjófrakt báðar leiðir.  

„Jafnvel þó þeir fari í flug inn á Evrópu,  þá eru þetta mest sömu kúnnarnir sem eru að kaupa 

flug- og gámafiskinn. Flugfiskinn panta þeir bara með minni fyrirvara ef gámafiskurinn þeirra 

hefur selst upp“ (Daði Pálsson, munnleg heimild, 21. mars 2020).  

Hann segir að hins vegar þurfi að fljúga kössunum á Bandaríkjamarkað, safna þeim saman og 

flytja þá með skipi heim. Þá veltir hann sér hönnuninni á flugkössunum. Margir aðilar í dag nota 

bleyjur, sem draga í sig drip-vökvann. Hann álítur svo að hægt væri að nota þær eða falskan 

botn, einskonar upphækkun sem fiskurinn lægi á og vökvinn myndi safnast saman í botni 

kassans. 
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Ægir Jóhannsson, Gjögur 

Ægir Jóhannsson er verksmiðjustjóri í frystihúsi Gjögurs á Grenivík. Gjögursskipin landa mikið 

fyrir sunnan, þá sér í lagi í Grindavík, og flytja fiskinn til vinnslu norður á Grenivík. Frauðkassa fá 

þeir einnig senda frá höfuðborgarsvæðinu til Grenivíkur. 

Ægir telur að með notkun á margnota plastkössum myndi hann helst öðlast umhverfislegan 

ávinning, hann myndi þó vonast til efnahagslegrar hagræðingar. Gjögur notast við frauðkassa í 

dag. Ægir gæti ekki hugsað sér að skipta alfarið yfir í nýjar margnota umbúðir eins og staðan er 

í dag, hann segist ekki vilja vera tilraunadýrið. Ef kassinn væri tilbúin vara, búið væri að þróa 

hann, ávinningur fælist í notkun kassanna eða Ægi stillt upp við vegg þá myndi hann skipta yfir 

í margnota kassa. 

Gjögur framleiðir eingöngu í 3 og 5 kg umbúðir en Ægir telur að 7-10 kg væri hagkvæmasta 

stærðin á margnota kössum.  

Þá segist hann ekki vita hversu mikið hærri kostnaðurinn mætti vera til þess að hann myndi 

skipta yfir í þá. Hann telur það vera raunhæft að framkvæma breytingar á vinnslulínunni til að 

aðlaga að nýjum umbúðum. Hann myndi þrífa kassana sjálfur aftur og jafnvel setja poka inn í 

þá. Helstu veikleika telur Ægir vera gæðaþáttinn en hann er hræddur við hreinlætið.  

Ægir telur að íhaldssemi sé ein af hindrunum í vegi fyrir sínum viðskiptavinum í að vilja eða geta 

tekið á móti slíkum kössum. Hann segir þá t.d. ekki hafa viljað sjá CoolSeal kassana. Hann segir 

að kaupendum finnist ekki vera sömu gæði í flutningum.  

Ægir heldur að stærstu markaðirnir væru móttækilegastir gagnvart notkun nýrra umbúða og 

nefnir helst Frakkland í því samhengi. 

Ægir telur að það sé tímaspursmál hvenær það gerist að lög og reglugerðir muni banna notkun 

frauðkassa. Hindranir að mati Ægis er flutningsleiðin. Kassarnir eru sendir til Evrópu og 

Bandaríkjanna og svo þessu dreift mjög víða. Hann er efins með það hvernig gengi að safna 

kössunum aftur til baka, sér í lagi á Bandaríkjamarkaði.  

„Sumu er umpakkað, annað fer beint í verslanir“ (Ægir Jóhannsson, munnleg heimild, 21. mars 

2020). 
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4.2 Viðtal við sölumann erlendis 
Tekið var viðtal við Vincent Millet, sölumann Leo Seafood í Frakklandi. Daði Pálsson setti 

rannsakanda í samband við Vincent, sem svaraði spurningalista (Viðauki 2) í gegn um 

tölvupóstsamskipti. 

 

Vincent Millet, Leo Seafood 

Vincent Millet er sölumaður Leo Seafood í Frakklandi og hefur verið frá því árið 2013. 

Frakklandsmarkaður er stærsti einstaki markaður Leo Seafood í dag.  

Vincent telur að eini ávinningurinn af nýjum margnota kössum sé umhverfislegur. Hann heldur 

ekki að hans viðskiptavinir myndu hljóta nokkurn beinan ávinning. Hann telur að 3 kg kassi 

sambærilegur frauðkössunum myndi henta best, enda selur hann mest af þeim. Þá telur hann 

gott við margnota kassanna hversu sterkir þeir væru og að hlutfall brotinna og skemmdra kassa 

minnki.  

Aðspurður um veikleika nefnir hann fyrst lagerutanumhaldið og flækjustig því tengt. Þá þykir 

honum flutningskeðjan við að koma tómum kössum til Bolougne og svo til Íslands vera dýr og 

flókin. 

,,Hver á að standa straum af þeim kostnaði? Ég held að viðskiptavinir mínir séu ekki klárir í það 

að svo stöddu. Það þarf einnig að kanna hvort flutningafyrirtækin séu viljug í að taka þessa kassa 

til baka. Í dag t.d. kvarta kannski einhverjir viðskiptavinir undan gæðavandamálum og vilja 

endursenda kassana, en flutningurinn tilbaka er ómögulegur, flutningafyrirtækin vilja ekki flytja 

kassana til baka‘‘ (Vincent Millet, munnleg heimild, 26. mars 2020) 

Vincent telur stærð og gerð geymslupláss hjá mismunandi viðskiptavinum ógni komu kassans 

inn á markað. Þá álítur hann að notkun frauðkassa verði bönnuð í framtíðinni og að gerð 

umbúða geti skapað hindranir inn á ákveðna markaði. 

Vincent finnst ferskur fiskútflutningur stefna í átt að margnota umbúðum. Helsta vandamálið 

telur hann vera að aðlaga umbúðirnar að markaðnum. Leo Seafood eru með alls kyns 

kaupendur; heildsölur, verslunarkeðjur, götumarkaði og veitingastaði.  
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„Það fer allt eftir viðhorfi og aðstæðum viðskiptavina minna, geta þeir tekið á móti umbúðunum 

eða hafa þeir áhuga á að aðlaga sína aðstöðu að nýjum umbúðum“ (Vincent Millet, munnleg 

heimild, 26. mars 2020).  

Vincent telur þá ekki geta séð fyrir þörfum hvers og eins og að það fari eftir viðhorfi 

viðskiptavina hans og viðskiptavina þeirra 

Vincent segir verslunarkeðjuna Carrefour vera þeir einu sem kaupi þorskhnakka í 5 kg kössum. 

Í hverri viku gera þeir ráð fyrir tveim vörubrettum fyrir keðjuna. Hann segist aldrei vera 100% 

viss um að keðjan muni taka brettin. Það hefur ekki skeð í langan tíma segir hann en einn daginn 

gæti keðjan ákveðið að taka þau ekki. Vincent á í raun í erfiðleikum með að finna viðskiptavini 

sem geta tekið hnakka í 5 kg umbúðum. Heildsölur og götumarkaðir vilja bara sjá 3 kg umbúðir. 

Hlutdeild viðskiptavina Leo Seafood í Frakklandi skiptist svona: 

− Heildsölur 65% 

− Verslunarkeðjur 30% 

− Götumarkaðir 4% 

− Veitingastaðir 1% 

Vincent telur að lönd eins og Sviss og Þýskaland séu mun framar í umhverfisvitund samanborið 

við Frakkland. Hann heldur að þeir markaðir séu mun móttækilegri fyrir margnota kössum og 

að þessi bylting muni eiga sér stað mun fyrr þar en í Frakklandi. Þá er einnig vandamál að margir 

kaupendur af sjávarafurðum í Sviss og Þýskalandi, kaupa af birgjum í Frakklandi.  
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4.3 SVÓT greining 
Styrkleikar og veikleikar í SVÓT greiningunni snúa að innri þáttum fyrirtækjanna en tækifæri og 

ógnir snúa að þeim ytri, greint út frá notkun á margnota plastkössum. Í töflu 4 má sjá SVÓT-

greiningu fyrir margnota plastkassa. 

Tafla 3: SVÓT-tafla fyrir margnota kassa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styrkleikar 

Framleiðendur voru á eitt sammála um það að vonast til einhvers umhverfislegs ávinnings af 

því að taka upp margnota kassa. Þá gæti orðið talsverð hagræðing í umbúðakostnaði með 

notkun þeirra. Sparnaður gæti skapast í flutningskostnaði, ekki eru allir framleiðendur staddir á 

höfuðborgarsvæðinu nálægt frauðplastverksmiðju. Margir hverjir þurfa að fá senda kassa langt 

út á land í vinnslur sínar. Með nýjum margnota kössum getur þessi flutningsleið styst verulega. 

Hvað eru framleiðendur til í að borga fyrir einn margnota kassa? 5.000 kr? 10.000 kr? 15.000 

kr? 30.000 kr? Setjum upp einfalt reikningsdæmi. 

 

 

 

 

 

 

SVÓT - greining 
-margnota plastkassar- 

Styrkleikar Veikleikar 

Umhverfislegur ávinningur Slit, skemmdir og rýrnun 

Styrkur og stöflunarhæð Þyngd og einangrunargildi 

Efnahagslegur ávinningur, sparnaður í 

flutningi og umbúðakostnaði. 

Flækjustig, flutningsleið og 

utanumhald 

  

Ógnir Tækifæri 

Íhaldssemi kaupenda Orðspor og ímynd 

Skyndilega breyting á eftirspurn 
Senda í eigin 

umpökkunarstöðvar 

   Útflutningur á laxfiski 
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Listaverð Tempru á einum 3 kg einnota frauðkassa með loki er 237 kr. Þó má taka fram að flestir 

kaupendur fá afslátt af listaverði sem dæmigert er að sé um 25-30%. Miðað við þær forsendur 

að flutningsferill í sjófrakt taki um tvær vikur til og frá meginlandi Evrópu, þá væru margnota 

kassar að fara um 26 ferðir á ári. Til að ná 10 ára endingartíma þarf þá um 260 ferðir.  Kaupin á 

slíkum margnota kassa myndu þá borga sig upp að 52.000 kr. (kostnaðurinn við 260 frauðkassa 

væri 52.000 kr.). Þetta má sjá betur á mynd 15, þ.e. upp að hvaða verði ávinningur fæst út frá 

endingartíma í samanburði við það að ein ferð í frauðkassa þ.e. einn einnota frauðkassi kosti 

200 kr. Í þessum einföldu útreikningum er vitaskuld ekki tekið tillit til þjónustukostnaðar við 

plastkassann (þrif, lager, rýrnun o.fl.). Einnig myndu þessar forsendur og endurheimt kassa 

gjörbreytast út frá flugflutningum en hugmyndin er að fá grófa tilfinningu fyrir verðbili. 

Rannsakandi telur að verðið á einum margnota kassa gæti verið vel fyrir neðan 52.000 kr. En 

minnsti PE kassinn sem Sæplast framleiðir í dag er 65 lítra og kostar um 22.000 kr. auk/vsk 

(Sævaldur Jens Gunnarsson, munnleg heimild, 31. mars, 2020). 

Stafla mætti tveimur brettum ofan á hvort annað í flutningavagna sem flytja vörur í flugfrakt. 

Hæð flutningavagnskassa er 2,70 m og hæð flugbretta er 1,2 m (DSV, e.d.).  Þannig væri hægt 

að hagræða um mjög og stafla tveimur brettum ofan á hvort annað, sem hefur hingað til verið 

bara eitt bretti sökum þess hve veikburða frauðplastið er við slíkt álag. 

 

Mynd 15: Hvenær það borgar sig að kaupa margnota kassa, útfrá 
endingartíma og m.v. að einnota frauðkassi m/loki kosti 237 kr/stk. 
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Veikleikar 

Framleiðendur hér heimafyrir eiga sjaldnast dreifingaraðilann eða umpökkunarstöðina 

erlendis. Ef svo væri telja margir að upptaka á margnota kössum væri auðsótt, þá myndu 

vinnslurnar senda beint út í stöðina sem tekur á móti þessum kössum og senda þá beint til baka.  

Flestir framleiðendur eru sammála um það að flækjustig vinnslunnar er eitthvað sem þeir í 

sífellu reyna að lágmarka. Því vilja flestir einungis notast við eina gerð pakkninga en ekki flytja 

út hluta framleiðslunnar í þessum nýju kössum og hluta í frauðkössum, það eykur flækjustig, 

umfang og lager. Þá þyrfti að aðlaga þær vinnslur sem aðlagaðar eru að frauðkössum eða annars 

konar umbúðum að nýjum margnota kössum.  

Margir smáir kaupendur erlendis kaupa fiskinn af íslenskum framleiðendum. Við þess háttar 

útflutning getur skapast flækjustig og kostnaður við að safna kössunum aftur saman og koma 

þeim til Íslands.  Flutningskeðjan er flókin og fisknum oft dreift víða í breytilegu magni, oft mjög 

litlu. Það þarf að flytja kassana heim aftur og því fylgir kostnaður sem kaupendur eru líklega ekki 

til í að taka á sig. 

Einangrunargildi kassanna er ekki vitað á þessu stigi ferlisins. Ef það er ekki nógu hátt gætu 

kassarnir ekki hentað í flugfrakt vegna þess að rof kemur þar oftar á kælikeðjuna. Þá mega 

kassarnir ekki vera of þungir, svo þeir henti í flugflutninga. 

Ógnir 

Rýrnun á margnota kössum gerir það að verkum að framleiðendur vilja síður kaupa kassana, 

frekar leigja þá. Erfitt gæti reynst að endurheimta kassanna sökum flókinnar flutningskeðju. Þá 

gætu kassarnir sýnst álitlegir til eigu og fólk og fyrirtæki stolið þeim, það gæti reynst talsvert 

umfangsmikið og kostnaðarsamt vandamál. Sölufélag Garðyrkjumanna notast við margnota 

grænmetiskassa og hefur þetta vandamál verið þeim hvimleitt (Freyr Bjarnason, 2016). 

Íhaldssemi kaupenda gæti ógnað nýjum umbúðum. Kaupendur ráða sjálfir hvaða kassar eru 

notaðir enda gleymist oft að kaupandinn er ráðandi í vali á umbúðum undir fiskinn sem hann 

kaupir, markaðurinn ræður. Kaupendur erlendis endurpakka oft í smærri umbúðir og mögulega 

endar fiskurinn í frauðplastkössum þar. 

Flutningskostnaður og kolefnisspor verða í hærra lagi ef fylla á gám af tómum margnota kössum 

og senda til Íslands.  Flutningsgjöld gætu hækkað. Almennar ógnir á heimsvísu gætu haft veruleg 

áhrif á eftirspurn fersks fisks.  
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Tækifæri 

Óneitanlega er talsvert af tækifærum sem opnast með notkun á margnota kössum undir ferskar 

fiskafurðir. Meðal tækifæra sem viðmælendur sjá eru að senda fisk í litlu magni til 

umpökkunaraðila innanlands í kössunum. 

Framleiðendur óttast sumir hverjir að lög og reglugerðir muni í framtíðinni banna notkun 

frauðplasts, ef svo reynist gæti það orðið tækifæri til notkunar á margnota kössum. 

Tækifæri til hagræðingar væri að fylla gáma sem innihalda tóm ker af þessum  kössum og senda 

til Íslands, þeir fengju þannig „frían flutning“ heim til Íslands þar sem ekki er borgað í sjófrakt 

eftir vigt, heldur eftir gáma eða rúmmetrafjölda. Tækifæri gætu legið í styrk kassanna því að 

mögulega gætu þeir þolað einhver efnasambönd sem frauðið þolir ekki og bæta mætti 

einhverjum efnum t.d. CO2 í kassana sem auka myndi við geymsluþol fisksins. Með því að 

fyrirtæki merki kassana skapast tækifæri á sterkari og bættri ímynd vörumerkis síns. Tækifæri 

gætu orðið fyrir einkaaðila að stofna hreinsistöðvar fyrir kassana. Notkun í lokuðu kerfi væri 

hentugur notkunarmöguleiki fyrir kassana. Þar sem sent er beint í eigin eða tengda 

umpökkunarstöð og kassarnir fara allir í eina verksmiðju. Þeir eru svo þrifnir og sendir beint til 

Íslands. 
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5 Umræður 
Í þessum kafla eru umræður um niðurstöður. Fyrst  er fjallað um helstu niðurstöður viðtala út 

frá þeim spurningum sem lagðar voru fyrir viðmælendur og síðan um SVÓT greiningu. 

5.1 Viðtöl við framleiðendur 
Styrkleikar 

Hvaða ávinning telur þú að þú öðlist með notkun á margnotanlegum plastkössum? 

Gísli, Gestur, Daði og Ægir telja að ávinningur sem fylgir notkun margnota kassa sé helst 

umhverfislegur. Þorri og Daði eru vissir um það að ávinningur fælist í lækkun á umbúðakostnaði 

til lengri tíma litið. Rannsakandi er sammála þessu og þá töldu Gestur og Daði að þeir öðlist 

einnig markaðslegan ávinning af notkun kassanna. Rannsakandi telur að umhverfisvænar 

umbúðir gætu falið í sér einskonar markaðsforskot á vel borgandi mörkuðum.  

Á hvaða sviðum telur þú að þú gætir hagrætt með notkun slíkra kassa? 

Gísli og Gestur sjá ekki hvar þeir hagræði með notkun á margnota kössum. Ægir hins vegar 

vonast til þess að sjá fjárhagslega hagræðingu með notkun þeirra. Daði og Þorri sjá talsverða 

hagræðingu í flutningum með notkun kassanna. Gula strandleiðin hjá Eimskip kemur við á 

heimleiðinni frá meginlandi Evrópu á; Reyðarfirði, Húsavík, Akureyri, Sauðárkróki, Ísafirði og 

loks Reykjavík. Loðnuvinnslan er stödd á Fáskrúðsfirði, stutt frá Reyðarfirði, og hentar 

flutningsleiðin því vel að mati rannsakanda. Loðnuvinnslan og fleiri vinnslur í kring um þessa 

staði gætu sparað mjög í flutningskostnaði með því að fá kassana beint aftur til baka. Þær sleppa 

þá við að þurfa að fá kassana senda frá Reykjavík líkt og þekkist með frauðkassana í dag. Það er 

þó háð því að á staðnum sé hreinsistöð fyrir kassana. Rannsakandi telur einnig að 

umbúðakostnaður geti lækkað umtalsvert með notkun kassanna, líkt og sýnt var fram á með 

einföldum útreikningum í SVÓT-greiningunni. 
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Hvaða tegund af pakkningum notar þú í dag? Gætir þú hugsað þér að skipta alfarið yfir í nýjar 

margnotanlegar pakkningar? 

Allir viðmælendur notast við frauðkassa í sinni framleiðslu í dag. Gísli segist mögulega vera 

reiðubúinn í að skipta alfarið yfir í margnota umbúðir, en hann álítur flutningskeðjuna flókna. 

Þorri og Gestur eru sammála því að geta hugsað sér að skipta yfir í margnota kassa. Þeir segja 

það háð markaðsvilja. Daði segist vel geta hugsað sér að skipta yfir í margnota kassa en Ægir er 

ósammála, gæti ekki hugsað sér að skipta í dag og væri ekki til í að vera tilraunadýr fyrir nýja 

kassa. 

Gísli og Þorri telja að besti möguleikinn á notkun nýrra margnota kassa væri í lokuðum kerfum 

þar sem framleiðendur hérlendis senda beint út í eigin umpökkunar- og dreifingarstöð og 

kössunum svo skilað beint aftur til Íslands. Þá nefndu Gísli og Gestur að þeir vildu halda 

vinnslunni eins einfaldri og mögulegt er með því að notast bara við eina tegund pakkninga. Þar 

af leiðandi þyrftu umbúðirnar væntanlega að ganga í bæði flug- og sjófrakt en notast er við 

hvoru tveggja í útflutningi á ferskum fiski. Þeir reka mjög umfangsmiklar vinnslur. Gestur sem 

kemur mjög stórri og sérhæfðri þorskvinnslu þarf að mati rannsakanda að halda henni einfaldri 

á meðan að möguleiki væri fyrir Daða og Þorra að nota tvær gerðir umbúða, en þeir töluðu ekki 

sérstaklega um að vilja einungis notast við eina gerð umbúða. Daði framleiðir lítið magn og Þorri 

rekur vinnslu þar sem ekki er lögð jafn mikil áhersla á eina tegund afurða, þorskinn, líkt og hjá 

Gesti.  

Rannsakandi telur hönnuði standa frammi fyrir gríðarlegri áskorun ef til þess kemur að hanna 

eigi margnota kassa. Kassinn þarf að; leysa af núverandi lausnir bæði í sjó og flugi og sannfæra 

framleiðendur um að skipta. 

Hvaða stærð/stærðir telur þú að séu hagkvæmastar fyrir slíkar pakkningar? 

Hagkvæmustu stærðirnar að mati Þorra væru; 3, 5 ,7 og 10 kg kassar. Ægir telur 7-10 kg 

hagkvæmustu stærðina á margnota kössum. Gestur telur 10 kg umbúðir vera hagkvæmustu 

stærð margnota kassa en markaðurinn vill eingöngu 3-5 kg. Gísli telur 3, 5 og 10 kg umbúðir 

hagkvæmastar og Daði telur 5 og 7 kg umbúðir vera hagkvæmastar. Rannsakandi telur að 

viðmælendur svari spurningunni svolítið eftir því af hvaða stærðum þeir selji mest af, en ekki 

hvaða stærð væri hagkvæmust efnahagslega. Þá telur rannsakandi að hagkvæmasta stærðin 

væri líklega í kring um 5-10 kg kassar, vegna þess að því stærri sem kassinn er, því hagkvæmari 
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er hann í kr./kg. af afurð, líkt og sést á mynd 11, einnig þarf hann að passa inn í þau kerfi sem 

fyrir eru. Þó að stærri kassar séu hagkvæmari þá þarf kassinn að mati rannsakanda að vera 3-5 

kg eins og staðan er í dag vegna þess að mikill meirihluti kaupenda kýs þessar stærðir. 

Neyslumynstur og hegðun kaupenda gæti þó breyst á komandi árum.  

Aðrir styrkleikar/ávinningur? 

Viðmælendum fannst ekki vera annars konar ávinningur eða styrkleikar en rannsakandi telur að 

styrkur felist í því því hve umhverfisvænir kassarnir geti orðið, þeir gætu gengið vel inn á markaði 

með háa umhverfisvitund.   

Mat rannsakanda er að bæði framleiðendur og kaupendur þurfi að vera opnir fyrir því að notkun 

plast kassa taki óvænta þróun og gæti verið framtíðin. Þegar stóru plastkerin komu fyrst á 

sjónarsviðið um 1980 þá sáu menn það ekki fyrir hvernig notkun og markaðurinn myndu þróast, 

þ.e. kerin hafa minnkað mikið til að auka gæði hráefnisins og einnig er farið að leigja þau út 

o.s.frv.  

Veikleikar 

Hverja telur þú helstu veikleika þess að innleiða nýja margnota flutningskassa fyrir ferskan fisk, 

flök og hnakka? 

Allir viðmælendur eru sammála um það að þrifin á kössunum séu veikleiki, þeim fylgir 

kostnaður. Þeir sem kjósa að leigja kassana þurfa að fá þá hreina frá umbúðaleigjanda. Þeir sem 

aftur kaupa sína kassa þurfa að þrífa kassana, hvort sem er í eigin vinnslu, í samráði með öðrum 

vinnslum eða hjá utanaðkomandi aðila. Ef umbúðakostnaður reynist lægri með nýjum kössum 

en þekkist í dag má áætla að framleiðendur gætu vel réttlætt þrifakostnað á móti.  

Gísli nefnir einangrunargildið í sambandi við veikleika, en á þessum tímapunkti er það ekki vitað. 

Mjög skiljanlegt er að Gísli óttist einangrunargildi kassans, en það veltur á því hvort kassarnir 

gangi í flugfrakt eða ekki. Gísli og Gestur eru sammála um það að flutningskeðjan geti verið 

flókin og það kostnaðarsamt að koma kössunum heim til Íslands. Framleiðsla þeirra eru þær 

stærstu á Íslandi og eru þeir að senda fisk út á marga aðila. Þeir vilja leigja kassana og möguleiki 

væri fyrir hendi að senda kassana frá kaupendum og í skilastöðvar iTub í Evrópu og auðvelda 

þannig flutningskeðjuna.   
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Rannsakandi telur að þó að framleiðendum þyki þrif á kössunum vera veikleika, þá eru þrifin 

óhjákvæmilegur þáttur í notkun kassanna og ef kassarnir borga sig með þjónustugjaldi inniföldu 

verða þrifin líkast til ekkert tiltökumál meðal framleiðenda, einungis partur af notkun kassanna. 

Þorra finnst fáir eða engir óyfirstíganlegir veikleikar til staðar. Daði telur rýrnun kassanna vera 

veikleika og að taka þurfi upp á viðurlögum við misnotkun á kassanum líkt og þekkist með kerin 

í dag. Enda vill hann leigja kassana og með viðurlögum sporna við rýrnun og þjófnaði. 

Hversu mikið hærri, ef nokkuð hærri, mætti kostnaður slíkra umbúða vera til þess að þú myndir 

skipta yfir í þá? 

Gísli og Gestur eru sammála um það að kostnaður á umbúðunum megi helst ekki vera hærri en 

hann er í dag, nógu hár er hann fyrir. Ef þeir horfa á umhverfissjónarmiðin gætu þeir réttlætt 

örlitla hækkun. Bæði fyrirtækin eru með skýrar umhverfisstefnur og mati rannsakanda hefur 

umhverfisvitund í heiminum aldrei verið sterkari. Þorri er viss um að kostnaðurinn við 

umbúðirnar verði lægri. Ægir segist ekki vita hversu mikið hærri kostnaðurinn mætti vera. Daði 

nefnir að kassinn þurfi að vera þokkalega ódýr fyrst um sinn, til þess að hvetja til notkunar 

þeirra. Rannsakandi er sammála því og telur að samspil umbúðaframleiðanda og vinnsluaðila í 

þróunarferlinu skipti höfuðmáli upp á framtíð kassans að gera. 

Rannsakandi bindur vonir til þess að nýir kassar yrðu hagkvæmari fyrir alla aðila. Það ræðst allt 

af stofnkostnaði, þ.e. framleiðslukostnaði umbúða, endingartíma, flutningskostnaði og 

innreiknaðri ákveðinni rýrnun vegna týndra eða stolinna kassa og þrifakostnaði sem fellur á 

kassana.  

Er raunhæft að framkvæma breytingar á vinnslulínu til að aðlaga að nýjum umbúðum? 

Allir framleiðendur eru sammála um það að raunhæft sé að framkvæma breytingar á vinnslulínu 

til að aðlaga að nýjum umbúðum. Kassinn verði þó að vera í sömu málum og frauðkassarnir eru. 

Til þess að einfalda aðlögun að öllum kerfum, bæði vinnslu- og flutningskerfum. Þá myndu flestir 

vilja alfarið skipta um umbúðir. Það er mat rannsakanda að fleiri en ein tegund umbúða auki 

flækjustig og óþarfa lagerhald. Í þróun á kassanum mætti þó finna framleiðanda sem væri með 

nokkuð smáa og einfalda vinnslu, gott lagerrými og væri tilbúinn til þess að notast við tvær 

gerðir umbúða, allavega í þróunarferlinu svona fyrst um sinn. 

Aðrir veikleikar? 



 

 41 

Engum framleiðanda þykir aðrir veikleikar vera til staðar. Það er þó mat rannsakanda að mikil 

áskorun fellur á hönnuði kassans að uppfylla misjafnar þarfir og að leysa af hólmi núverandi 

lausn sem mörgum þykir býsna góð. 

Ógnir 

Hvaða hindranir í ytra umhverfi sérð þú í vegi fyrir notkun margnota plastkassa? 
 
Flestir framleiðendur eru á því að flutningskeðjan sé flókin. Það krefst töluverðrar vinnu að safna 

kössunum saman hjá kaupendum og flytja þá heim. Þeir eru að senda út á marga misstóra aðila. 

Þá gæti flutningskostnaður ógnað kössunum, en mat rannsakanda er að ef kassarnir fá ekki „frítt 

far heim“ í tómum kerum í gámaflutningi, þá borgi notkun þeirra sig ekki. iTub eru með nokkuð 

þétt net skilastöðva (e. depot) á meginlandi Evrópu, sú þjónusta gæti lækkað kostnað. 

Rannsakandi telur erfitt að koma kössunum á markaði þar sem ekki eru skilastöðvar iTub til 

staðar.  

Gísli nefnir að fisknum sé dreift víða og sumir taki hluta úr kössunum og sendi áfram, þá endar 

varan mögulega alltaf í einnota kössum. Það er mat rannsakanda að breytt neyslumynstur gæti 

ógnað kössunum. Öllum ferskum fiskafurðum gæti t.d. í framtíðinni verið pakkað í 

neytendaumbúðir hjá framleiðanda eða jafnvel ferskfiskvinnsla lagst af og eingöngu hægt að 

kaupa frosinn fisk á netinu. Þorri sér engar óyfirstíganlegar hindranir. Gísli rekur mun stærri 

vinnslu en Þorri og gæti Þorri því mögulega haldið auðveldar utan um hvern kaupanda og safnað 

kössunum auðveldar saman.  

Hvaða hindranir sérð þú í vegi fyrir þínum viðskiptavinum, í að vilja eða geta tekið á móti slíkum 

kössum? 

Flestir framleiðendur eru sammála um að aðstæður kaupenda séu misjafnar og þeir mistilbúnir 

í að taka við kössunum og skila þeim. Þá telja Gísli, Gestur, Ægir og Daði að íhaldssemi kaupenda 

gæti ógnað nýjum kössum. Markaðurinn er ráðandi í vali á umbúðum og lætur ekki bjóða sér 

hvað sem er. Þorri telur engar hindranir vera til staðar sem ekki eru yfirstíganlegar. Ægir telur 

að ef gæði og einangrun sé ekki nægjanleg þá taki kaupendur ekki við kössunum. Rannsakandi 

telur að Þorri og Daði, rekandi smáar vinnslur og verandi mögulega í nánum og góðum 

samskiptum við sína kaupendur, gætu mögulega sannfært þá auðveldar um að vilja taka á móti 

slíkum umbúðum. 

Telur þú að lög og reglugerðir muni banna notkun frauðkassa í náinni framtíð? 
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Fáir framleiðendur halda að frauðplast verði bannað í framtíðinni. Flestir telja þó að notkun 

þess verði þrengt mjög og settar miklar skorður. Rannsakandi telur að tollar, urðunar- og 

förgunargjöld gætu þá hækkað frekar. Þá hafa fylki í Bandaríkjunum og verslanir um heim allan 

tekið upp á því að neita móttöku frauðkassa.  

Gæti gerð pakkninga skapað hindranir á ákveðna markaði? 

Gísli telur að nýjar umbúðir gætu skapað hindranir á ákveðna markaði ef hann myndi senda allt 

út í þeim strax á morgun. Flestir eru sammála um það að ef koma ætti nýjum kössum á markað 

og í notkun þurfa kaupendur erlendis að vera þess samþykkir. Rannsakandi telur líklegt að þeir 

þurfi að sjá hagkvæmnisjónarmið skýrt og á eftir fjárhagslegum hvötum koma svo 

umhverfismálin. 

Aðrar ógnir? 

Ægir nefnir að sumu sé umpakkað og annað fari beint í verslanir. Mat rannsakanda er að litlum 

verslunum og götumörkuðum þykir eflaust þæginlegt að farga frauðkössunum og erfitt væri 

fyrir þá aðila að koma margnota kössum frá sér eða geyma, sökum aðstöðuleysis. 

Tækifæri 

Hvaða tækifæri sérð þú við notkun margnota kassa? 

Daði nefnir að kassinn geti annað hvort verið með fölskum botni eða bleyju. Einnig mætti hafa 

drengöt á kössunum fyrir flug, sem mætti loka með skrúftöppum fyrir sjóflutninga. Það myndi 

lágmarka kostnað og lagerhald. Einnig myndu merktir umhverfisvænir kassar geta gefið 

markaðslegt forskot að mati Daða. Fáir aðilar merkja sína kassa og rannsakandi telur að með 

því að merkja kassana, bæta ímynd vörumerkisins og gera það meira áberandi geti það falið í 

sér markaðslegt forskot. Vinnslurnar eru jú alltaf að færast nær endaneytandanum.    

Gísli telur tækifæri liggja í því að senda á aðila sem væri í áframvinnslu. Einnig ef verið er að 

senda fisk í litlu magni innanlands. Norðanfiskur, sem vinnur íslenskar fiskafurðir í 

neytendapakkningar á Akranesi gæti til dæmis vel tekið á móti margnota kössum að mati 

rannsakanda, bæði í bolfisk frá Brim í Reykjavík og lax frá Arnarlaxi. 

Það er mat rannsakanda að mikil tækifæri séu í notkun á margnota kössum í útflutningi á 

ferskum laxi, bæði frá Íslandi og Noregi. Mjög mikið magn af laxi er fluttur heill og ferskur í 

frauðkössum á heimsvísu. Einnig telur rannsakandi afleidd störf og tækifæri fylgja notkun 
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kassanna. Sem dæmi mætti nefna sjálfstæðar þrifastöðvar og sérstakar þvottavélar sem gætu 

við svipaðar og þær keraþvottavélar sem þekkjast í dag, nema minni í sniðum.  

 

Sæirðu fyrir þér að kaupa eða leigja slíka kassa? (sambærilegt við iTUB) 

Gísli, Gestur og Ægir eru sammála um að þeir myndu leigja kassana. Með því vilja þeir reyna að 

komast hjá umstangi við utanumhald og þrif á kössunum. Daði og Þorri myndu kaupa sína kassa 

til eignar. Gísli og Gestur reka stóra vinnslu og ætla má að mikið umstang fylgi því að safna 

saman öllum kössunum hjá kaupendum erlendis og koma þeim til Íslands. Rannsakandi telur að 

með því að vilja leigja kassana geta þeir mögulega einfaldað flutningskeðjuna mjög með því að 

kössunum sé öllum safnað saman í skilastöðvum iTub, t.d. í Bolougne Sur Mer. Mögulega gæti 

það reynst Daða og Þorra auðveldara að safna saman kössunum erlendis, en þeirra framleiðsla 

er minni og kaupendur færri. 

Hvaða markaðir telur þú að væru móttækilegastir fyrir því að nota slíka kassa? 

Gísli telur umhverfisvernd í Bandaríkjunum vera nokkuð yfirborðskennda. Þorri og Daði telja að 

helstu markaðir í Evrópu séu móttækilegastir; Frakkland, Bretland, Þýskaland, Pólland, Belgía, 

Sviss og Eystrasaltslöndin. Ægir telur Frakkland vera móttækilegasta markaðinn vegna þess að 

hann er stærstur. Rannsakandi er sammála því að Frakkland sé mjög fýsilegur markaður fyrir 

kassana enda eru þeir í öðru sæti á lista Yale-háskóla yfir umhverfisvitund þjóða. Ætla myndi að 

helstu markaðir í Evrópu gætu verið nokkuð móttækilegir gagnvart notkun margnota kassa, en 

umhverfisvernd er gjarnan í hávegum höfð í þessum stærstu Evrópulöndum.  

Gætu ákveðnir markaðir greitt premíu fyrir vöru í umhverfisvænni umbúðum? 

Flestir framleiðendurnir eru á því að almennt séu markaðir ekki reiðubúnir til þess að greiða 

aukalega fyrir vöru í umhverfisvænni umbúðum. Óveður í upphafi árs gerði það að verkum að 

verð á mörkuðum hefur verið mjög hátt. Verðið þykir kaupendum eflaust vera nógu hátt nú 

þegar. Gestur telur þó að vel borgandi markaðir og hærri stéttir gætu mögulega greitt aukalega 

fyrir vöru í umhverfisvænni umbúðum. Það er mat rannsakanda að aukin umhverfisvitund og 

meðvitund um sjálfbærni gæti hvatt almenning til þess að versla frekar umhverfisvænni og 

sjálfbærri vörur, og mögulega borga eitthvað aukalega fyrir þær. 

Ef þú telur þig geta nýtt slíka kassa, hvernig myndu þeir nýtast þér, í flugi, sjófrakt eða hvoru 

tveggja? 
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Flestir framleiðendur vilja bara notast við eina gerð pakkninga og þurfa nýju kassarnir því að 

geta hentað bæði í flug- og sjófrakt. Rannsakandi telur að það væri lang hagkvæmast að það 

væri einn og sami kassinn, sem hægt væri að breyta fyrir flug, annað hvort með fölskum botni 

eða bleyju. Einnig mætti hafa drengöt á kössunum fyrir flug, sem mætti loka með skrúftöppum 

fyrir sjóflutninga. Það myndi lágmarka kostnað og lagerhald. Rannsakandi telur að raunhæfast 

væri að hafa falskan botn, þar sem vökvinn myndi safnast saman á botni kassans. Drengöt og 

skrúftappar myndu að mati rannsakanda auka slit á kössunum, minnka endingartíma og fela í 

sér óþarfa lagerhald á íhlutum. Þorri telur þó að kassarnir geti ekki gengið í flug vegna þess að 

einangrunin yrði ekki nægjanleg og þyngd of mikil. Rannsakandi telur of snemmt að afskrifa 

notkun kassanna í flug, fyrst þarf að hanna kassann og finna út einangrunargildið. Einnig gætu 

forsendur flugflutninga og fraktflugs breyst í ekki svo fjarlægri framtíð. T.d. gætu flugflutningar 

mögulega lagst alveg af sökum þess hve mengandi þeir eru á miðað við sjóflutninga. 

Önnur tækifæri? 

Daði sér tækifæri fyrir vinnslurnar í Vestmannaeyjum að hagræða með því að reka saman 

þrifastöð sem myndi þrífa og geyma kassana. Þá telur hann einnig að mögulegt væri að setja 

einhver efni í kassann sökum styrktar hans. Að mati Daða gæti stöflunarhæð veitt tækifæri og 

falið í sér hagræðingu, þ.e. að stafla tveimur brettum þegar flytja á kassana í flutningavagni. 

Framleiðendur eru sammála um að tækifæri séu til staðar í að senda út til stórkaupenda og 

stórra verksmiðja. Rannsakandi telur það mögulegt en hlutdeild þeirra er því miður mjög lítil í 

heildarsamhenginu. Flestir kaupendur erlendis vilja afurðina í 3-5 kg umbúðum, þó þeir taki 

mikið magn. Að mati rannsakanda mætti athuga það meðal kaupenda hvort ekki væri áhugi á 

að taka við meira magni per kassa í margnota kössum, en þannig mætti bæði spara peninga og 

kolefnispor virðiskeðjunnar minnkar stórlega. 
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5.2 Viðtal við sölumann erlendis 
Styrkleikar 

Hvaða ávinning telur þú að þú öðlist með notkun margnota kassa? 

Vincent telur að hann myndi helst öðlast umhverfislegan ávinning af notkun kassanna. 

Rannsakandi er sammála því. Umhverfislegur ávinningur felst í því að kassarnir séu margnota 

og því hægt að nota aftur og aftur. Þær einnota umbúða sem þekkjast í dag er hent eftir notkun.  

Á hvaða sviðum telurðu að þú gætir hagrætt með notkun margnota kassa? 

Vincent sér enga beina hagræðingu. Rannsakandi telur þó að ætla mætti að kaupendur í 

Frakklandi gætu mögulega hagrætt með notkun kassanna, á þann hátt að spara sér 

úrvinnslugjald við förgun sem þeir búa við í dag við notkun frauðkassanna.   

Hefðir þú hafa áhuga á að taka við margnotanlegum kössum? Af hverju / af hverju ekki? 

Vincent telur að ekki væri áhugi á því eins og staðan er í dag. Rannsakandi telur nauðsynlegt að 

fá móttakendur og notendur kassanna með í þróunarferli og kanna betur áhuga. 

Hvaða ákjósanlegasta stærð væri best? 

Vincent telur 3 kg kassa, sambærilega frauðkössunum henta best. Rannsakandi telur að sjái 

kaupendur sér fært að taka við stærri umbúðum, 5-10 kg, væri það mjög hagkvæmt. 

Rannsakandi er sammála en mynd 11 sýnir þessa lækkun svart á hvítu. Flestir kaupendur kjósa 

þó minni einingar þrátt fyrir að stærri umbúðir séu mun hagkvæmari í kr./kg af afurð. Mat 

rannsakanda er að því minna magn sem er í umbúðunum, því lengra hillulíf öðlast varan. 

Kaupandinn opnar bara einn kassa í einu og hendir, í stað þess að opna 5-12 kg kassa og hafa 

hann opinn í nokkra daga. Í hvert skipti sem frauðkassi er opnaður, hækkar hitastig afurðanna 

og geymsluþol styttist til muna.  

Aðrir styrkleikar/ávinningur? 

Vincent telur að hlutfall brotinna og skemmdra kassa í móttökunni ætti að lækka. Rannsakandi 

er sammála því þó frauðplastið sé þokkalega sterkt, þá sé nokkuð hlutfall af kössum sem brotnar 

og verða ónýtir. 

Veikleikar 

Hverjir eru helstu veikleikar þess að taka upp nýja margnota kassa fyrir fersk fiskflök? 
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Vincent telur vandamál tengt geymslu á kössunum geta háð þeim. Einnig nefnir hann 

flutningsstjórnina á kössunum, hún getur verið erfið, að koma tómum kössum til Bolougne og 

svo til Íslands. Hann telur að markaðurinn sé mögulega ekki reiðubúinn að greiða aukakostnað 

við flutninginn. Flutningskeðjan er flókin og fisknum oft dreift út um allt í hvers kyns magni.  

Vincent telur að flutningurinn frá kaupandanum og til Bolougne Sur Mer gæti kostað og er ekki 

viss um að kaupandinn væri til í að borga þann flutning. Rannsakandi telur að ef kassarnir fari í 

tóm leiguker á leið til Íslands, að þá séu þetta óþarfa áhyggjur og að kaupendur muni finni ekki 

fyrir auknum kostnaði við notkun kassanna.  

Ógnir 

Hvaða hindranir í ytra umhverfi sérðu fyrirbyggja notkun margnotanlegra plastkassa?  

Vincent telur stærð og geymslupláss hjá kaupendum ógna komu kassans á markað. Pláss getur 

verið takmarkandi þáttur og aðstæður kaupenda mjög misjafnar. Rannsakandi skilur skoðun að 

Vincent óttist plássleysi og mismunandi aðstæður hjá kaupendum. Séu þeir ekki samþykkir 

kössunum, geta þeir sleppt því að taka við þeim.  

Telur þú að lög og reglur muni banna notkun EPS kassa á næstunni? 

Vincent telur að notkun frauðkassa verði bönnuð í framtíðinni og margnota umbúðir séu 

framtíðin. Hann er sá eini af öllum sex viðmælendum sem heldur því fram, það er mjög jákvætt 

að skoðun hans sé þessi fyrir áframhaldandi þróun á margnota umbúðum að mati rannsakanda. 

Umhverfisvitund er öllu meiri í Frakklandi en á Íslandi ef marka má EPI-vísitöluna og skoðun 

sölumanns í Frakklandi sem er í miklum tengslum við notendur kassana gæti reynst áhrifaríkari 

en skoðun íslensku framleiðendanna. 

Gæti umbúðagerð skapað hindranir á tilteknum mörkuðum? 

Vincent telur mismunandi aðstæður vera hjá kaupendum. Rannsakandi er sammála því. Sumir 

eru vel búnir kælum og með mikið lagerrými og pláss. Aðrir hafa takmarkað af plássi, svo það 

getur verið erfitt að geyma tóma kassana þangað til þeir eru sóttir aftur. Í dag henda kaupendur 

bara frauðkössunum, eða skila til endurvinnslu. Kaupendur gætu með nýjum kössum sparað sér 

förgunargjöld. Stærð og gerð geymslupláss hjá mismunandi viðskiptavinum ógna komu kassans 

inn á markað. 
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Mat rannsakanda er að notkun frauðplasts verði sett þungar skorður í framtíðinni. Þeir 

framleiðendur sem ætla að flytja fisk út í frauðplasti til lengdar geta lent á vegg og ákveðnir 

markaðir neitað að taka á móti umbúðunum. 

Aðrar ógnir? 

Vincent telur engar aðrar ógnir steðja að. Það kemur rannsakanda á óvart að Vincent óttist ekki 

mögulega breytingu í eftirspurn á ferskum fiski. 

Tækifæri 

Hvaða tækifæri heldurðu að þú eða framleiðandi gætir öðlast með notkun á margnota kössum? 

Vincent segist ekki sjá tækifæri að svo stöddu. Rannsakandi telur notkun á margnota kössum 

bera með sér ýmis tækifæri. Ef frauðplast verður bannað, líkt og Vincent heldur, telur 

rannsakandi að mikil tækifæri liggi í notkun margnota kassa. Einnig gæti notkun þeirra bætt 

ímynd fyrirtækja. 

Hvaða markaðir væru móttækilegastir fyrir því að nota slíka kassa? 

Vincent telur ekki að Frakkland, stærsti markaðurinn fyrir ferskar afurðir frá Íslandi í dag sé 

móttækilegastur gagnvart nýjum margnota kössum, heldur lönd eins og Sviss og Þýskaland. Þau 

hafa sterkari umhverfisvitund heldur en Frakkland. Rannsakandi er ósammála og telur að 

Frakkland sé kjörinn markaður til notkunar á margnota kössum. Frakkland er ofarlega á lista yfir 

umhverfisvitund þjóða, flutningsleiðir góðar og markaðurinn stór. 

Hlutdeild heildverslana er um 65% af öllum kaupendum fisks frá Leo Seafood og veitingastaða 

um 1%. Það er líklegra að margnota kassar séu raunhæfir inn á veitingastaði og mögulega 

heildsölur. Þessir aðilar gætu aðilar með breyttu viðhorfi, keypt fiskinn í stærri og þ.a.l. 

hagkvæmari umbúðum. Mat rannsakanda er að kassarnir gætu nýst götumörkuðum best, þ.e. 

þar yrði hann notaður í enda keðjunnar. Götumarkaðirnir gætu tekið á móti kassanum, opnað 

hann og stillt upp og stungið verðmiða í fiskinn í kassanum. Líklegt er þó að erfitt sé fyrir marga 

aðila á götumörkuðum að koma kassanum í flutning til baka og geyma þá. 

 
Gætu einhverjir markaðir borgað premíu fyrir vöru í umhverfisvænni umbúðum? 

Að mati Vincent er það óraunhæft, allavega í Frakklandi í dag. Rannsakandi er nokkuð sammála 

því. Verð á mörkuðum hefur verið nokkuð hátt, sér í lagi í upphafi árs sökum ótíðar á veiðimiðum 
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og minna framboðs og hærri eftirspurnar eftir ferskum fiski. Rannsakandi telur kaupendur 

finnast þeir vera að borga nógu hátt verð fyrir afurðirnar nú þegar.  

 
Önnur tækifæri? 

Vincent þykir engin önnur tækifæri vera til staðar og rannsakanda finnst vera búið að fara yfir 

þá helstu þætti sem skipta máli. 

 

5.3 SVÓT-greining 
Í töflu 3 má sjá SVÓT fyrir margnota umbúðir undir ferskar fiskafurðir. Ljóst er að miklar 

vendingar eiga sér stað í sjávarútvegi á Íslandi. Eftirspurn eftir ferskum afurðum er sífellt að 

aukast. Umbúðir virðast þó að einhverjum hluta til staðið í stað, þ.e. erfitt hefur reynst að finna 

umbúðir sem eru samkeppnishæfar frauðkössunum. Margir framleiðendur væru þó til í að flytja 

fersku afurðirnar sínar út í margnota kössum. 

Áhugavert er að sjá hvort og hvaða framleiðendur vilja kaupa eða leigja kassa. Aðstæður milli 

vinnslna eru mjög ólíkar og áherslur fyrirtækjanna einnig. Til dæmis myndu Þorri og Daði vilja 

kaupa kassana en þeir reka smærri vinnslur með áherslu á að halda virðisauka í sveitarfélaginu 

sínu á meðan að Gestur, Gísli og Ægir myndu frekar vilja leigja kassana. 

Styrkleikar 

Nýjir margnota kassar gætu veitt framleiðendum umhverfislegan ávinning í því formi að 

umbúðirnar séu umhverfisvænni og mögulega væru kaupendur tilbúnir að borga aukalega fyrir 

það. Aukin umhverfisvitund í þjóðfélögum heimsins gerir það að verkum að aðalumbúðir undir 

ferskan fisk í dag gætu farið út. Ef frauðplast verður bannað þurfa aðilar að vera klárir með nýja 

lausn. Nú þegar eru þjóðir, fyrirtæki, verslanir og annað farin að banna eða takmarka mjög 

notkun og móttöku frauðplasts.  

Styrkur og stöflunarhæð kassans gæti gefið ávinning í flutningi í flutningavögnum og í færri 

skemmdum kössum. Samkvæmt aðferðafræði SVÓT skal halda í styrkleika. 

Skilastöðvar iTub einfalda flutningskeðjuna til muna og eru þær allar, fyrir utan eina, staðsettar 

í löndum sem eru ofarlega í umhverfisvitund. 
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Veikleikar 

Slit og skemmdir á kössunum veita þeim skemmri endingartíma. Flutningskeðjan er flókin og 

allt utanumhald um kassana krefst vinnu. Oft er verið að senda á marga aðila, stóra og smáa. 

Erfitt getur reynst að endurheimta kassana og kostnaðarsamt. Þá fylgja kössunum 

þrifakostnaður. Einangrunargildið er ekki vitað að svo stöddu, en sé það mikið lakara en í 

frauðkössunum henta kassarnir líkast til ekki í flug. Ef kassarnir eru of þungir getur reynst erfitt 

að flytja þá með flugi. Samkvæmt aðferðafræði SVÓT skal bæta úr veikleikum, til dæmis reyna 

að hanna kassann með háu einangrunargildi. Einnig ætti að fara vel með kassana til að hámarka 

endingartíma.   

Ógnir  

Íhaldssemi kaupenda ógnar komu kassans á markað þar sem flestir framleiðendur hérlendis 

væru tilbúnir í að nota kassana. Kaupendur hafa mikið um það að segja í hvers konar umbúðum 

fiskurinn er í sem þeir kaupa. Aðstæður kaupenda eru mjög misjafnar. Sem dæmi henta 

kassarnir líklega vel til þeirra götumarkaða sem eru 4% kaupenda Leo Seafood. Þeir hins vegar 

ættu mögulega í erfiðleikum með að koma þeim frá sér aftur. Kaupendur erlendis endurpakka 

oft í smærri umbúðir og mögulega endar fiskurinn í frauðplastkössum þar. Óvissa um útflutning 

verður ef ekki tekst að semja við Bretland um fríverslunarsamning að aðlögunartíma Brexit 

loknum. 

Almennar ógnir á heimsvísu gætu haft verulega áhrif á eftirspurn eftir ferskum fiskafurðum. Þar 

má sérstaklega nefna Covid-19 kórónuveirufaraldurinn, sem nú geisar. Óvissa honum tengdum 

er mikil ógn við margnota kassa. Einna helst vegna þess að það er ódýrara að stoppa pöntun af 

frauðkössum en að sitja uppi með magn af margnota kössum sem áttu að skapa ávinning með 

notkun yfir langt tímabil. Hlutabréf á mörkuðum hafa hríðfallið og staðan breytist dag frá degi. 

Ferskfiskframleiðsla hefur snarminnkað og sumar útgerðir hafa gert alfarið hlé á þeim um stund. 

Möguleg lokun markaða í Evrópu gæti gert svo að verkum að ferskfiskútflutningur leggist alfarið 

af sökum óvissu og útgerðir gætu farið í að frysta og salta fiskinn eingöngu. 

Samkvæmt aðferðafræði SVÓT skal viðfangsefnið aðlagað að ógnum eða þær upprættar. Sem 

dæmi mætti safna kössunum saman í skilastöðvar iTub í Evrópu og fylla tóm leiguker af 

kössunum á leiðinni til Íslands. Þannig væri hægt að minnka flækjustig flutningskeðjunnar. 
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Tækifæri 

Fyrirtæki gætu merkt kassana og notað þá þannig til ímyndarauka. Framleiðendurnir færast jú 

sífellt nær endaneytandanum. Tækifæri felast í notkun í lokuðu kerfi þar sem kassarnir eru 

sendir á einn aðila í áframvinnslu í Evrópu og kassarnir fara beint aftur til baka. Því miður er of 

lítið um slíka starfsemi. Takmarkanir og auknar álögur á notkun frauðplasts gæti reynst tækifæri 

fyrir innkomu margnota kassa á markaðinn.  Þá væri hægt að fylla tóm ker á leiðinni heim með 

gámum til Íslands, með margnota kössunum. Hagræða mætti þannig í flutningskostnaði, 

kassarnir fengju „frítt far heim“.   

65% kaupenda Leo Seafood eru heildverslanir og um 1% veitingastaðir. Gera mætti ráð fyrir því 

að raunhæft sé að stór hluti þessara aðila gætu tekið við margnota plastumbúðum. En síður 

götumarkaði og litlar verslanir sem vilja örugglega mun frekar frauðkassa, sem aðilarnir henda 

auðveldlega. Á götumörkuðum, sem eru 4% kaupenda, myndi kassinn nýtast best. Þar yrði hann 

notaður í enda virðiskeðjunnar. Aðferðafræði SVÓT segir til um að tækifæri skuli nýta. Það er 

mat rannsakanda að finna mætti framleiðanda sem væri með nokkuð smáa og einfalda vinnslu, 

gott lagerrými og tilbúinn til þess að notast við tvær gerðir umbúða, allavega í þróunarferlinu 

svona fyrst um sinn. 
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6 Samantekt 
 

Sífelld naflaskoðun og þróun, bæði í tækni, veiðum og vinnslu einkennir mjög sjávarútveg á 

Íslandi, þá sér í lagi ferskfiskvinnslu. Meginmarkmið verkefnisins var að greina hagkvæmni og 

notkunarmöguleika margnota plastkassa fyrir ferskfiskafurðir. Annað markmið var að kanna 

bestu mögulegu stærð á slíkum margnota kössum í samræmi við þarfir stórnotenda í Evrópu og 

Ameríku. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi: 

„Hvaða möguleikar eru í notkun margnota plastumbúða fyrir útflutning á ferskum flökum og 

hnökkum?“ 

Í ljós kom að framleiðendur voru ekki sammála um það hvaða umbúðir séu hagkvæmastar. 

Kaupendur virðast þó í dag nánast eingöngu hafa áhuga á 3-5 kg umbúðum og þótti flestum 

framleiðendum það því vera bestu mögulegu stærðirnar. Ef koma á nýjum umbúðum á markað 

þarf að vinna undirbúningsvinnuna. Hönnun kassans þarf að vera lík frauðkassanum þar sem 

gætt er sérstaklega að góðri einangrun. Þá þarf kassinn að passa í flug- og sjófrakt. Bæði til að 

annast eftirspurn kaupenda og einnig vilja framleiðendur takmarka flækjustig vinnslurnar með 

notkun einnar tegundar umbúða. Þá þarf kassinn að vera þokkalega léttur svo að 

flutningakostnaður verði ekki of hár. 

Nýjum margnota kössum gætu fylgt mögulegur efnahags- og umhverfislegur ávinningur. 

Notkunarmöguleikar felast í styrk kassans og stöflunarhæð. Mögulegur kostnaður og flækjustig 

gæti þó orðið við flutninga, geymslu og utanumhald. 

Tækifærin sem margnota kassar gætu gefið framleiðendum eru margskonar. Á tímum sem 

þessum skiptir umhverfisvernd sífellt meira máli og æ fleiri fyrirtæki marka sér stefnu í 

umhverfismálum. Þá eru fyrirtæki í vinnslu að komast nær og nær endaneytandanum og þá 

skiptir ímynd fyrirtækisins höfuðmáli, merktir umhverfisvænir kassar gætu skapað sér vænan 

sess í augum neytenda. Takmarkanir á notkun frauðplasts gæti gefið margnota kössum byr 



 

 52 

undir báða vængi. Þá gæti notkun þeirra veitt vörumerki ímyndarauka á þann hátt að vera 

merktar umhverfisvænar umbúðir. Notkunarmöguleikar kassanna í lokuðu kerfi væri 

ákjósanlegt, þar sem það myndi minnka flækjustig við flutningskeðju og utanumhald. 

Engar stórvægilegar hindranir í ytra umhverfi má sjá í fyrstu.  Möguleg breyting á eftirspurn eftir 

ferskfiskafurðum og íhaldssemi kaupenda gagnvart umbúðabreytingum gæti þó ógnað komu 

kassans inn á markað. Bersýnilegt er að þörf er á vitundarvakningu meðal kaupenda erlendis.  

Mikill munur er á skoðunum íslensku framleiðendanna og franska sölumannsins þegar kemur 

að frauðplasti. Vincent taldi mjög líklegt að frauðplast yrði bannað og að margnota kassar væru 

framtíðin. Flestir íslensku framleiðendanna töldu ólíklegt að frauðplast yrði bannað, þó notkun 

þess væri settar ákveðnar skorður. Þessi skoðanamunur leiðir skýrt í ljós muninn í 

umhverfismálum á milli landanna. Frakkland er í öðru sæti yfir umhverfisvitund og árangur en 

Ísland í því ellefta. Rannsakandi telur að skoðun Vincent gæti vegið þyngra við að koma 

kössunum á markað, þar sem hann er í framlínunni við sölu afurðanna og í miklum beinum 

samskiptum við markaðinn á sínu móðurmáli. 

Þrifum á kössunum fylgir kostnaður, þeir sem kjósa að leigja kassana þurfa að fá þá hreina frá 

umbúðaleigjanda. Þeir sem aftur kaupa sína kassa þurfa að koma upp hreinsistöð, hvort sem er 

í eigin vinnslu eða í samráði með öðrum vinnslum. Ef umbúðakostnaður reynist lægri með 

nýjum kössum en þekkist í dag má áætla að framleiðendur gætu vel réttlætt þrifakostnað á 

móti.  

Það er ljóst að ýmsir möguleikar standa til boða í notkun á margnota kössum. Eins og staðan er 

í dag er frekar erfitt fyrir íslenskar vinnslur að byrja alfarið að nota margnota kassa, flestir vilja 

halda vinnslunni eins einfaldri og hægt er og vera bara með eina gerð umbúða. Flestir væru þó 

til í skoða málið og skipta yfir ef kassinn virkar. Ljóst er að skoða þarf málið með opnum hug. 

Þegar kerin komu fyrst á markað sáu menn ekki fyrir um þróun þeirra og hvernig markaðurinn 

tæki þeim. Þau hafa dafnað, markaðurinn tekið þeim vel, þau hafa þróast og minnkað og á 

síðustu árum og verið leigð út. Eftir að búið væri að hanna kassann er stærsti hjallinn að fá 

kaupendur erlendis til að samþykkja umbúðirnar. Hins vegar eru forsendur fyrir því að kanna 

málið betur til hlítar.  

Áherslur framleiðenda eru misjafnar. Smáir aðilar sem halda vilja virðisaukanum í 

sveitarfélaginu sínu vilja helst kaupa kassana. Daði rekur litla vinnslu, Leo Seafood, og á stærstan 
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hlut í henni. Hann væri frekar til í að kaupa kassana, leggja aðeins á sig varðandi utanumhaldið 

og borga þá upp í stað þess að leigja þá til eilífðarnóns. Þorri er á sama máli, þeir vilja báðir þrífa 

kassana sjálfir, en ekki borga utanaðkomandi aðila fyrir það. Þessar vinnslur eru frekar litlar og 

gæti verið auðveldara fyrir þá að rekja og safna saman umbúðum og senda aftur til Íslands frá 

kaupendum þeirra erlendis. Stórar vinnslur með sterkt eða dreift eignarhald og marga 

starfsmenn líkt og Brim og Samherji vilja öllu fremur lágmarka auka vesen við utanumhald og 

borga umbúðaleigu fyrir afnot af kassanum. 

Rannsakandi telur að það sé vel mögulegt að senda fisk út í margnota umbúðum. Kassinn væri 

í raun kjörinn á markaði þar sem til staðar væru; góðar siglinga- og flutningsleiðir, skilastöðvar 

iTub og mikil umhverfisvitund. Erfitt væri hins vegar að nota hann á mörkuðum þar sem ekkert 

af þessu er til staðar. Bandaríkjamarkaður er í raun dæmi um markað þar sem ekkert af þessu 

er til staðar. Bandaríkin eru í 27. sæti yfir árangur í umhverfismálum, ferskur fiskur krefst 

flugflutnings sökum langrar siglingaleiðar og engin iTub skilastöð er þar. Því er það mat 

rannsakanda að stórir markaðir í Evrópu, sem hafa; góðar siglingaleiðir, skilastöð iTub og náð 

árangri í umhverfismálum, líkt og Frakkland og Bretland séu fýsilegustu markaðirnir fyrir notkun 

kassans. Ferlið í átt að margnota kössum krefst hins vegar frekari rannsókna sem munu krefjast 

ítarlegri könnunar á áhuga og ábendingum frá kaupendum erlendis. Þörf er á að gera 

hagkvæmnisútreikninga á kassanum sem og kæli- og flutningskeðjunni. Einnig væri mjög 

hagnýtt að vinna vistferilsgreiningu (e. Life Cycle Assessment) á margnota umbúðum.  

Það þarf síðan að þróa kassann og hanna. Þá þarf að finna aðila sem er viljugur til þess að taka 

þátt í þróunarstarfi með umbúðaframleiðanda og senda út afurðir í slíkum kössum og sjá 

hvernig það kemur út. Aðilinn gæti fengið kassana með afslætti í staðinn. Í því ferli má þróa, 

útfæra og leysa hnökra og galla. Ef það gengur vel eru bæði kaupendur erlendis og 

framleiðendur hérlendis ekki lengi að átta sig á því að þetta sé vel gerlegur möguleiki. Þá þarf 

líka að kynna þennan möguleika vel fyrir kaupendum erlendis. Vegna þess að þó að ýmsar 

mismunandi aðstæður séu hjá kaupendum erlendis, þá er oftast hægt að breyta og aðlaga 

aðstæðum. Ef markaðurinn opnar augun fyrir aukinni umhverfisvernd og mögulegri hagkvæmni 

og horfir til framtíðar er allt hægt. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Viðtöl við framleiðendur 

Forsendur 

Markaðskönnun þessi er framkvæmd í tengslum við lokaverkefni Jóns Hlífars Aðalsteinssonar í 

sjávarútvegsfræðum við Háskólann á Akureyri, í samstarfi við Matís, sem snýst um 

markaðsgreiningu og könnun á mögulegum notendum margnota plastkassa fyrir ferskar 

fiskafurðir, einkum flök og hnakka. Um er að ræða smáker eða afurðakassa úr polyethylene (PE), 

sem nota mætti aftur og aftur. Athuga skal að ekki er um að ræða bylgjuplastkassa líkt og t.d. 

CoolSeal. Markmið verkefnisins er að leggja mat á hagkvæmni nýrrar vöru og að þrengja 

hönnunarforsendur út frá þörfum notenda hennar. Ljóst er að mörgum kaupendum íslenskra 

þorskhnakka hentar vel að fá afurðina afhenda í 3-7 kg frauðkössum eins og tíðkast í dag. Hins 

vegar eru margir aðrir notendur, s.s. hótel og stóreldhús, sem taka á móti um eða yfir 50 kg af 

vöru og gætu allt eins gert það í stærri pakkningum/ílátum. Þá geta þeir aðilar sparað verulega 

fjárhagslega í förgun umbúða auk mögulegs umhverfislegs ávinnings. Síðan eru líka aðilar í 

millidreifingu sem gætu tekið á móti stærri skömmtum og umpakkað, en þá er komið rof á 

meðhöndlun og kælikeðju sem taka þarf tillit til.  

Styrkleikar 
1. Hvaða ávinning telur þú að þú öðlist með notkun á margnotanlegum plastkössum? 

2. Á hvaða sviðum telur þú að þú gætir hagrætt með notkun slíkra kassa? 

3. Hvaða tegund af pakkningum notar þú í dag? Gætir þú hugsað þér að skipta alfarið yfir 

í nýjar margnotanlegar pakkningar? 

4. Hvaða stærð/stærðir telur þú að séu hagkvæmastar fyrir slíkar pakkningar? 

5. Aðrir styrkleikar/ávinningur? 

Veikleikar 
1. Hverja telur þú helstu veikleika þess að innleiða nýja margnota flutningskassa fyrir 

ferskan fisk, flök og hnakka? 

2. Hvaða veikleika sérð þú við notkun margnota kassa, t.d í framleiðslu og flutningum? 

3. Hversu mikið hærri, ef nokkuð hærri, mætti kostnaður slíkra umbúða vera til þess að þú 

myndir skipta yfir í þá? 

4. Er raunhæft að framkvæma breytingar á vinnslulínu til að aðlaga að nýjum umbúðum? 

5. Aðrir veikleikar? 



 

 59 

 
Ógnanir 

1. Hvaða hindranir í ytra umhverfi sérð þú í vegi fyrir notkun margnota plastkassa? 

2. Hvaða hindranir sérð þú í vegi fyrir, hjá þínum viðskiptavinum, í að vilja eða geta tekið á 

móti slíkum kössum? 

3. Telur þú að lög og reglugerðir muni banna notkun frauðkassa í náinni framtíð? 

4. Gæti gerð pakkninga skapað hindranir á ákveðna markaði? 

5. Aðrar ógnanir? 

 
Tækifæri 

1. Hvaða tækifæri sérð þú við notkun margnota kassa? 

2. Sæirðu fyrir þér að kaupa eða leigja líka kassa? (sambærilegt við iTUB) 

3. Hvaða markaðir telur þú að væru móttækilegastir fyrir því að nota slíka kassa? 

4. Gætu ákveðnir markaðir greitt premíu fyrir vöru í umhverfisvænni umbúðum? 

5. Ef þú telur þig geta nýtt slíka kassa, hvernig myndu þeir nýtast þér, í flugi, sjófrakt eða 

hvoru tveggja?  

6. Önnur tækifæri? 

Hvernig sérðu fyrir þér kröfur um þrif á margnota kössum – væri nóg að þeir kæmu hreinir 
eða þurfa þrif að eiga sér stað hjá vinnsluaðilunum fyrir notkun á kössunum? 
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Viðauki 2 
Viðtal við sölumann 

 

Premises 

This market research is carried out in connection with Jón Hlífar Aðalsteinsson‘s bachelor thesis 

in fisheries science & management at the University of Akureyri, in collaboration with Matís, 

the Icelandic research and development organisation within the fields of fisheries, aquaculture 

and food sustainability. The thesis is a market analysis and a survey of potential users of re-

usable/multi-use plastic boxes for fresh fish products, especially fillets. These are polyethylene 

(PE) trays or product boxes that can be used again and again.  

The aim of the project is to assess the feasibility of a new product and to narrow the design 

criteria based on the needs of its users. It is clear that many buyers of cod are well placed to 

deliver the product in 3-7 kg foam boxes, as is customary today. However, many other users, 

such as hotels and supermarkets that receive over 50kg of product and might as well do it in 

larger containers. In addition, these parties would save significant financial savings in packaging 

disposal as well as possible environmental benefits. Then there are also intermediate 

distributors that could receive larger doses and repackage, but then the handling and cooling 

chain are broken which needs to be taken into account.  

 
Strengths 

7. What benefits do you think you‘ll get by using reusable plastic boxes? 

8. In what areas do you think you could optimize using such boxes? 

9. Would you be interested in receiving re-usable box? Why/why not? 

10. What optimum size do you think would be best? 

11. Other benefits/strengths? 

Weaknesses 
1.  What do you think are the main weaknesses in introducing a new re-usable box for 

fresh fish fillets?  

2. In usage 

3. In transport and logistics 

4. Other weaknesses? 
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Opportunities 
1. What opportunity do you see when using reusable boxes?? 

2. Which markets do you think would be most responsive/receptive to using such boxes? 

3. Could certain markets pay a premium for a product in environmentally friendly 

packaging? 

4. Other opportunities? 

Threats 
1. What obstacles in the external environment do you see preventing the use of reusable 

plastic boxes? 

2. Do you think laws and regulations will ban the use of EPS boxes in the near future? 

3. Could packaging type create obstacles in a particular market? 

4. Other threats? 

 




