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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni í B.S. námi við viðskiptafræðideild 

félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Ásta Dís Óladóttir, dósent 

við viðskiptafræðideild. Þakka ég henni gagnlegar ábendingar, hvatningu og leiðsögn við 

gerð verkefnisins og einnig frábæra kennslu í kúrsinum Rekstur í sjávarútvegi þar sem áhugi 

minn á að fjalla um íslenskan sjávarútveg kviknaði. Einnig vil ég þakka Þór Sigfússyni fyrir 

hjálplegar ábendingar og lærdómsríkan tíma hjá Íslenska sjávarklasanum. Ég vil þakka 

viðmælendum kærlega fyrir þátttöku í verkefninu og mikilvæga innsýn inn í þeirra 

viðskiptaumhverfi. Að lokum þakka ég Árna Árnasyni fyrir yfirlestur. 
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Útdráttur 

Rannsóknarritgerð þessi fjallar um ferskan íslenskan útfluttan þorsk og lax á frönskum 

markaði. Markmiðið með henni var að kanna reynslu og upplifun útflytjenda á útflutningi og 

sölu á fiskinum frá Íslandi, mögulegri sóun hans í virðiskeðjunni og viðhorf til þátta sem eru í 

brennidepli nú svo sem kolefnisfótspors, sjálfbærni, uppruna og gæða hráefnis. 

Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla íslenskra útflytjenda af sölu íslensks hvítfisks eða 

lax til Frakklands og mögulegri sóun hans í virðiskeðjunni? Rannsókninni var ætlað að safna 

upplýsingum um franskan markað og koma auga á tækifæri í verðmætaaukningu við 

núverandi markaðsaðstæður á sölu á ferskum íslenskum þorski og laxi.  

Niðurstöðurnar sýna fram á að franskur markaður er mjög mikilvægur fyrir íslenskan 

útflutning á ferskum þorski og laxi en jafnframt mjög breytilegur markaður þar sem 

samkeppni er nokkuð harðari en víða annars staðar. Viðmælendur sjá vannýtt tækifæri við 

sölu á ferskum fiski í Frakklandi og telja ákveðið virðistap eiga sér stað við núverandi 

aðstæður sem koma megi í veg fyrir að einhverju leyti með betri innsýn í áhrifaþætti 

markaðarins, markvissri markaðssetningu og sölustarfi á franskri grundu.  

 

Lykilorð: Þorskur, lax, ferskur fiskur, útflutningur, viðskipti, Ísland, Frakkland.  
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Skýringar  
 
ASC: Aquaculture Stewardship Council 
 
FAO: Food and agriculture organization of the United Nations, Matvæla og 

landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna 
 
IRF: Iceland Responsible Fisheries 
 
LCA, Life cycle assessment: Vistferilsgreiningar 
 
Matarsóun, e. food waste: þegar matur minnkar að magni eða gæðum vegna aðstæðna hjá 

smásöluaðila, þeim sem veitir matarþjónustu eða neytanda 
 
Matartap, e. food loss: þegar matur minnkar að magni eða gæðum vegna aðstæðna hjá 

matarframleiðanda eða birgja að undanskildum smásöluaðilum, matarþjónustuaðilum 
og neytanda 

 
MSC: Marine Stewardship Council 
 
SINTEF: Stiftelsen for industriell og teknisk forskning, norsk rannsóknarstofnun sem starfar 

sjálfstætt 
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1. Inngangur 
 
Útflutningur á ferskum fiski frá Íslandi til Evrópu hefur aukist jafnt og þétt undanfarið með 

aukinni eftirspurn eftir ferskum afurðum. Á síðustu tíu árum hafa verðmæti ferskra afurða af 

útflutningsverðmætum sjávarafurða í heild farið úr 17% í um 30% sé miðað við gengi hvers 

árs. Franski markaðurinn hefur vaxið hvað hraðast síðustu ár og orðið æ mikilvægari fyrir 

íslenskan sjávarútveg undanfarinn áratug og þá sér í lagi fyrir ferskar botnfiskafurðir. Námu 

útflutningsverðmæti af sölu til Frakklands rétt tæpum 29 milljörðum króna árið 2020 á föstu 

gengi þess árs. Þetta er í takt við hinn stækkandi Evrópumarkað en 49% veiddra sjávarafurða 

á Íslandi árið 2020, tæp 300 þúsund tonn, voru flutt út til ríkja ESB. Sé miðað við hluta af 

heildarverðmæti voru það 79% árið 2020 og 76% árið 2019 (SFS, 2020).  

   Með tækniframförum í kælitækni, vinnslu og geymsluaðferðum hefur geymslutími 

fisks lengst upp í allt að 12 til 14 daga (Sigurjón Arason, munnleg heimild, 23. mars 2021) og 

bein afleiðing af því er að í dag eru fersk flök flutt út með skipum til jafns við flugfrakt sem var 

áður ráðandi flutningsleið fyrir fersk flök (Hagstofa Íslands, 2021). Lengri tíma tekur að flytja 

fisk sjóðleiðis til helstu markaða í Evrópu eða fimm til sjö daga og átta daga til austurstrandar 

Bandaríkjanna samkvæmt áætlun Eimskips. Flutningstími með flugi er yfirleitt einn 

sólarhringur eða innan við tveir frá því að fiskurinn kemur veiddur að landi.  

  Franskur markaður er einn helsti markaðurinn fyrir ferskan íslenskan fisk sem 

er fluttur sjóleiðis. Tildrög þessarar rannsóknar eru að safna upplýsingum um hvort sóun eigi 

sér stað í virðiskeðjunni, hvert viðhorf seljenda sé til íslensks fersks þorsks og lax hvað varðar 

uppruna, kolefnisfótspor, sjálfbærnivottun og hvers eðlis aðgreining sé á frönskum markaði 

eftir ólíkum flutningsleiðum. Einnig var markmiðið að reyna koma auga á vannýtt tækifæri í 

verðmætaaukningu útflutts fersks þorsks og lax. 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er íslenskur ferskur þorskur og lax á frönskum 

markaði og er rannsóknarspurningin þessi: 

Hver er reynsla íslenskra útflytjenda af sölu íslensks hvítfisks eða lax til Frakklands og 

mögulegri sóun hans í virðiskeðjunni? 

Rannsóknin var eigindleg og byggist á átta hálfstöðluðum viðtölum. Viðmælendur hafa allir 

reynslu af því að flytja út íslenskan ferskan þorsk eða lax. Viðmælendur voru valdir í 

tilgangsúrtak. Rætt var við fiskútflytjendur sem ýmist veiða, vinna eða selja og markaðssetja 

fiskinn. 

  Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi hátt: fyrst er greint frá fræðilegum heimildum 

sem liggja fyrir um þau viðfangsefni sem spurt var um. Síðan er greint frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar sem byggist á viðtölum og frásögnum ólíkra viðmælenda sem tengjast 

útflutningi á laxi og þorski með ólíkum hætti. Loks verður greint frá niðurstöðum hennar og 

þær ræddar í umræðukafla þar sem ályktanir eru dregnar af þeim og lagt mat á fræðilegt gildi 

rannsóknarinnar ásamt lokaorðum. 
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2.  Fræðilegt yfirlit 
Útflutningur á fiski hefur verið virðisskapandi atvinnugrein fyrir Ísland frá því að kvótakerfið 

var fest í sessi með lagabreytingum á árunum 1983 – 1990 (Ágúst Einarsson, 2016). 

Sjávarútvegurinn er sveiflukennd atvinnugrein sem hefur umbreyst mikið á stuttum tíma en 

er alltaf samofin gengi krónunnar. Þrátt fyrir minnkandi heildarafla frá setningu kvótakerfisins 

hafa útflutningsverðmæti íslenska sjávarútvegsins farið hækkandi (Hagstofa Íslands, 2021). 

Fiskafurðir eru nú mest selda matvara í heimi, meira en öll önnur dýraprótín samanlögð 

(Anderson, Asche og Garlock, 2018). Heildar markaðsvirði sjávarafurða á heimsvísu var 

tæplega 160 milljarðar dollara 2019 og er miklum vexti spáð hvað varðar heildar markaðsvirði 

í náinni framtíð, allt að 194 milljörðum árið 2027 (Statista, 2021). 

 

2.1 Útflutningsverðmæti sjávarafurða 

Alls voru flutt út um 604 þúsund tonn af sjávarafurðum árið 2020 og námu 

útflutningsverðmæti um 270 milljörðum króna miðað við fast gengi ársins (Hagstofa Íslands, 

2021). Útflutningsverðmæti ferskra sjávarafurða hefur aukist verulega undanfarinn áratug, 

um 97 milljarða á föstu gengi, og voru ferskar sjávarafurðir tæp 127 þúsund tonn af 

heildarútflutningi 2020. 

Samhliða aukinni eftirspurn eftir ferskri fiskvöru frá Íslandi hafa sjávarútvegsfyrirtæki ráðist í 

verulegar fjárfestingar í hátæknibúnaði til ferskfiskvinnslu undanfarinn áratug sem hafa haft í 

för með sér virðisaukandi áhrif á unninn ferskan fisk sem fluttur er úr landi.  

Að hluta til má rekja verðmætaaukningu til hærra aflaverðmætis (Sveinn Agnarsson, Sigurjón 

Arason, Hörður G. Kristinsson og Dr. Gunnar Haraldsson, 2021). Sem dæmi var verðmæti 

ferskra afurða á árunum 2011 og 2012 17% af útflutningsverðmætum sjávarafurða í heild, en 

árin 2019 og 2020 hefur hlutdeildin verið 30%. 

 
           Mynd 1 Útfluttur ferskur fiskur,  flök og heill, 1989 – 2019 (Hagstofa Íslands, 2021)  
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Miðað er við samtölu af útfluttum heilum ferskum fiski og flökum óháð tegund. Virði útfluttra 

ferskra      fiskflaka frá Íslandi var rúm 76% af heildarvirði útflutts heils ferksfisks og flaka 2019, en 

flök voru tæp 41% af heildartonnafjölda. Uppfærð gögn fyrir 2020 voru ekki fáanleg. 

 

2.1.1 Þorskur 

Þorskurinn sem verður til umfjöllunar í þessari ritgerð hefur alltaf verið mikilvægasta 

fisktegund íslensks sjávarútvegs. 99% ferskra útflutningsafurða 2020 voru botn- og 

flatfisktegundir og var hlutfall þorsks af heildar útflutningsverðmætum um 49%. Hefur það 

hlutfall ekki verið hærra síðan 1987 (SFS, 2020). Lang mest hefur aukningin verið í afurðaverði 

ferskra þorskhnakka og flaka en fjórföldun hefur verið í útflutningsverðmætum á íslenskum 

þorski á hvert kíló síðustu 30 ár. Nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi hefur lyft grettistaki við 

þessa verðmætaaukningu.  Tilkoma nýrra og tæknivæddari skipa hefur aukið framleiðni 

samhliða verðmætaaukningu á sama tíma og flotinn minnkar, störfum fækkar og 

sjálfvirknivæðing eykst (Ágúst Einarsson, 2016). Betri nýting þorsksins með vinnslu 

hliðarafurða hefur einnig mikið að segja. Íslendingar ná nú um 60% betri hráefnisnýtingu 

þorsks en önnur lönd sem veiða í Atlantshafi (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2020) og 

ná að nýta allt að 84% af fiskinum (Sigurjón Arason, munnleg heimild, 23. mars 2021). Góð 

eftirspurn er eftir hliðarafurðum sem falla til við botnfiskvinnslu og hefur meirihluti þeirra 

verið seldur til Nígeríu (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2020). Þá hafa íslensk fyrirtæki 

haft hag af því að selja íslenska þekkingu og þá ber helst að nefna Marel og Skagann 3x sem 

hafa eignast hugverkaréttindi á vinnslu- og kælitækni sinni. 

 

2.1.2 Lax 

Eftirspurn eftir Atlantshafslaxi hefur aukist hratt í heiminum undanfarin ár og er lax orðin 

eftirsóttasta fiskvara í heimi (FAO, 2020). Norðmenn eru leiðandi í framleiðslu á 

Atlantshafslaxi með um helmingshlutdeild af öllum framleiddum Atlantshafslaxi í heiminum 

en Síle fylgir fast á eftir (Statista, 2019). Mikil fjárfesting og uppbygging hefur átt sér stað 

undanfarin ár í íslensku laxeldi eftir hægfara þróun upp úr aldamótum. Heildartonn af 

slátruðum eldislaxi hefur farið frá því að vera einungis um þúsund tonn árið 2010 upp í nærri 

35.000 tonn árið 2020 (MAST, 2021). Þetta er þó eins og dropi í hafið í stóra samhenginu en 

Norðmenn slátra árlega um 1,2  til 1,3 milljónum tonna. Íslenskur lax er að mestu fluttur út 

heill, aðeins 940 tonn af flökuðum laxi voru flutt út árið 2019. Hins vegar er um 60% af slátraðri 

bleikju flökuð hér á landi (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Heildar útflutningsverðmæti lax á Íslandi árið 2020 námu 20,5 milljörðum króna en 

heildarútflutningsverðmæti allra eldisafurða voru 29,3 milljarðar það ár, 10,9% af heildar 

útflutningsvirði sjávarafurða (SFS, 2020). Nú er laxinn að mestu fluttur heill til Póllands, 

Hollands og Bandaríkjanna en einnig Belgíu og Frakklands (Hagstofa Íslands, 2021). Nokkuð 

breytileg þróun er á útflutningslöndum síðustu ár og hafði COVID-19 töluverð áhrif á helstu 

viðskiptalönd Íslendinga með lax árið 2020. Þá varð Pólland í fyrsta sinn stærsta 

útflutningslandið fyrir eldisafurðir frá Íslandi í heild þegar fluttar voru út afurðir þangað fyrir 
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um 5,3 milljarða króna það ár. Mest aukning í einstöku landi í útflutningi á laxi árið 2020 var 

til Danmerkur (SFS, 2020). 

Árin 2013 til 2015 var útflutningur nánast enginn til Frakklands en frá 2017, þegar 500 

tonn voru flutt þangað, til 2020 hefur magnið rúmlega fjórfaldast. Alls voru flutt út 2.200 tonn 

af laxi til Frakklands árið 2020 og námu útflutningsverðmæti af því 1,9 milljarði króna. Það eru 

þó aðeins rúm 6% af öllum útfluttum laxi á árinu (Hagstofa Íslands, 2021). 

 
Mynd 2 Heildartonnafjöldi af útfluttum laxi til Frakklands 2013 - 2020 

 
 

Miðað við áætlaðan fjölda útsettra seiða árið 2020 og spár fyrir 2021 má gera ráð fyrir að 

framleiðsla á íslenskum laxi árin 2022 og 2023 verði um 50 til 55 þúsund tonn. Þá hafa 

fyrirtæki í laxeldi í bígerð að auka mjög við framleiðslugetu sína á næstu árum, svo sem 

Samherji og FISK Seafood (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

      

2.2 Íslenskur ferskur fiskur og franskur markaður 

Bretland sem er stærsta viðskiptaland Íslands með sjávarafurðir keypti árið 2020 sjávarafurðir 

frá Íslandi fyrir tæpa 50 milljarða (Hagstofa Íslands, 2021). Þar næst á eftir kemur Frakkland 

sem er miðpunktur þessarar ritgerðar með um 36 milljarða og er það jafnframt stærsta 

viðskiptaland okkar með ferskar fiskafurðir. Eftirspurn þar eftir ferskum sjávarafurðum frá 

Íslandi hefur nærri tvöfaldast undanfarin áratug. Árið 2011 var hlutdeild Frakklandsmarkaðar 

af útflutningsverðmætum um 7% samanborið við um 13% árið 2020. Sé litið til sjávarafurða í 

heild var hlutdeild franska markaðarins árin 2011 og 2012 að jafnaði um 28% miðað við 

útflutningsverðmæti ferskra afurða frá Íslandi en 2019 og 2020 hefur hlutfallið farið í rúm 36% 

(SFS, 2020). Árið 2019 voru seldar sjávarafurðir til Frakklands fyrir rúma 60 milljarða kr., þar 

af þorskafurðir fyrir 23,5 milljarða kr. Verðmæti ferskra afurða námu tæpum 29 milljörðum. 
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           Mynd 3 Stærstu viðskiptalönd með ferskar afurðir í útflutningsverðmætum (Hagstofa Íslands, 2021) 

 
          

Útflutningur á þorski ferskum þorski til Frakklands hefst upp úr aldamótum og fer hægt af stað 

en hefur aukist mikið frá 2009. Árið 2020 voru tæp 16 þúsund tonn af ferskum þorski flutt til 

Frakklands en um tæp 5 þúsund tonn af frystum þorski. 
 

Mynd 4 Útflutningsmagn af ferskum þorski til Frakklands 2000 – 2020  (Hagstofa Íslands, 2021) 

 
     

2.2.1 Neysla á fiski 

Neysla á fiski í heiminum var 9 kg á mann á ári árið 1961 en 20,5 kg árið 2018, sem þýðir að 

neysla á fiski á mann hefur aukist tvöfalt hraðar en mannfjöldi á jörðinni á sama tímabili. Um 

17% af öllu dýraprótíni sem maðurinn neytir má rekja til fiskveiða eða fiskeldis. Þetta jafnast 

á við 7% af allri prótínneyslu mannsins. Ætla má að um 22 kg að meðaltali af fiski sé neytt á 

mann á ári í Evrópu og Norður-Ameríku (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2020). 
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Enn hærra er hlutfallið sé litið til Frakklands sem er þriðja stærsta fiskveiðiþjóð 

Evrópusambandsins miðað við veiðimagn (Eurostat, 2020). Árið 2017 var meðalneysla á fiski 

í Frakklandi 33,7 kg á mann. Heimilisneysla á ferskum fiski í Frakklandi hefur þó verið að dvína 

lítið eitt undanfarin fimm ár meðan heildarvirði hans hefur sveiflast. Árið 2019 var 

heildarneysla heimila á fiski 205.174 tonn. Það er 2% lækkun frá 2018 en á sama tíma hækkaði 

heildarvirði ferskra fiskafurða um 2% og náði 2,38 milljörðum evra, eða rúmlega 350 

milljörðum króna á núverandi gengi. Árið 2019 hafði neysla á þorski í Frakklandi ekki verið 

lægri í fimm ár þegar hún lækkaði um 19% frá 2018 en verð á þorskafurðum hækkaði á sama 

tíma um 5% og var 16,68 evrur/kg 2019 samkvæmt EUMOFA (2020). 

Um 82% franskra neytenda kaupa helst fisk í stórmarkaði meðan 37% kaupa hann í 

fiskbúð, 17% kaupa hann á markaði og 7% beint af veiðimanni eða frá eldisstöð. Mest er neytt 

af laxi þar í landi líkt og í öðrum aðildarríkjum ESB, því næst þorski, ufsa og túnfiski. Neysla á 

laxi jókst um 7% milli 2018 og 2019 og hækkaði verð hans um 2% í 13,82 evru/kg og hafði ekki 

verið hærra í fimm ár (EUMOFA, 2020). 

Rungis er stærsti matvörumarkaður í Evrópu, staðsettur í úthverfi Parísar steinsnar frá 

flugvellinum Charles de Gaulle. Um 25% af öllum fiski sem neytt er í Frakklandi er seldur og 

keyptur í gegnum Rungis hvort sem hann er seldur í stórmörkuðum, veitingahúsum og 

fiskbúðum víða í Frakklandi. Fiskurinn er ekki endilega fluttur þangað frá hafnarsvæðum þó 

hann sé seldur þar en þar er einnig sterk uppboðshefð (Sveinn Guðmundsson, munnleg 

heimild 1. júlí 2021, Ásgeir Jónsson, 2014). 

 

2.3 Vinnsla og flutningar 

Kunnáttu við veiðar, slægingu, blóðgun, kælingu og hráefnismeðhöndlun hefur fleygt fram. 

Bein afleiðing af því er að í dag eru fersk þorskflök flutt út með skipum til jafns við flugfrakt 

sem var áður ráðandi flutningsleið fyrir fersk flök (Hagstofa Íslands, 2021). Útflutningur á 

ferskum flökum óháð tegund var 49,9% árið 2019 með flugi og 50,1% með skipum. 

Útflutningur á ferskum flökum með skipi hefur þannig tvöfaldast á áratug. 

 
Mynd 5 Útflutningsmagn og verðmæti ferskra fiskflaka 1988  - 2019 (Hagstofa Íslands, 2021) 
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Lengri tíma tekur að flytja fisk sjóðleiðis til helstu markaða í Evrópu eða fjóra til sjö daga og 

átta daga tekur að koma vörunni til austurstrandar Bandaríkjanna samkvæmt áætlun 

Eimskipa. Flutningstími með flugi er jafnan frá 36 klukkustundum upp í tvo sólarhringa frá því 

að fiskurinn kemur að landi. Ekki er talinn með sá tími sem fer í dreifingu í sölulandinu. 

 

Skipaflutningar eru ódýrasta flutningsleiðin frá Íslandi (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021) og er 

unnt að flytja mun meira magn í einu með skipum en flugi en tíðni flugferða frá landinu er 

takmarkandi þáttur við flutning með flugi (Hjalti Már Hjaltason, 2019). Plássleysi í fraktrými 

véla getur einnig verið takmarkandi þáttur, sem dæmi var nýtingarhlutfall farþegavéla til 

Boston árið 2019 98,7% en hámarksþyngd á frakt Boeing 767 farþegavéla Icelandair er tíu 

tonn en jafnframt mjög breytileg eftir fjölda farþega (Rakel Hrund Fannarsdóttir, 2021). 

Hámarksþyngd fraktar fraktvéla Icelandair er 37 tonn annars vegar og 52 tonn hins vegar. 

Icelandair Cargo flytur því einvörðungu ferskan fisk. 

 

Innlend vinnsla á fiski hefur átt undir högg að sækja undanfarið. Það kemur til vegna margra 

þátta svo sem vegna breytinga á hlutfallslegu verði sjávarafurða,  harðnandi samkeppni við 

tæknivædda togara, gengisbreytinga, brottflutnings á vinnuafli (Sigurður Snævarr, 2020) og 

svo styttri flutningsleiðum og auknu framboði á erlendu og ódýrara vinnuafli. Nú er svo komið 

að árið 2020 voru flutt út 53 þúsund tonn af heilum botnfiski (Hagstofa Íslands, 2021). Það ár 

var heill útfluttur þorskur um 6,9% af heildarafla. Útflutningur á heilum fiski hefur færst í 

aukana jafnt og þétt frá 2011, samhliða hækkandi raungengi krónunnar. Sem fyrr segir er 

eldisfiskurinn að mestu fluttur heill úr landi.  Árið 2020 voru 26 þúsund tonn af heilum 

eldisfiski flutt út og árið 2019 voru flutt út 20 þúsund tonn af laxaafurðum, langmest af 

ferskum heilum fiski, eða 17,6 þúsund tonn sem svarar til 86,6% af heildarmagni útflutnings 

eldisafurða. (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 
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Mörg af íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjunum hafa keypt í vinnslum erlendis bæði til þess að 

stytta flutningstíma á fjarlægari markaði, til þess að nýta ódýrara vinnuafl eða vegna frjálsari 

lagaumgjarðar. Samherji, Vísir og Þorbjörn eru dæmi um fyrirtæki sem eiga kvóta og eiga 

einnig í vinnslum í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, Frakklandi, Póllandi og Grikklandi (Sveinn 

Agnarsson o.fl., 2021). 

  

2.4 Matarsóun og sjávarútvegurinn 

FAO, matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, áætlaði að árlega sé 1,3 

milljarði tonna af ætum mat sóað í virðiskeðjum matvæla á heimsvísu, það er um einn þriðji 

af þeim mat sem framleiddur er í heiminum. Þar kemur fram að stórum hluta sjávarafurða sé 

sóað í dreifingar- eða neysluhluta keðjunnar í Evrópu, 11% í dreifingu og 9% við neyslu, og í 

Norður-Ameríku, eru hlutföllin 9% og 33% (FAO, 2011). Sé  litið til heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna kveður markmið númer tvö um fæðuröryggi í heiminum á um að ná þurfi betri 

nýtingu á næringarríkum matvælum (Sameinuðu þjóðirnar, 2021).  

 
Mynd 6 Hlutfall sóaðra eða tapaðra sjávarafurða á ólíkum stigum virðiskeðjunnar (FAO, 2011) 

 
 

Samkvæmt rannsókn Love, Fry, Milli og Neff á sóun sjávarafurða í Bandaríkjunum frá 2015 var 

áætlað að 40-47% af ætum sjávarafurðum sem framleidd voru í Bandaríkjunum á tímabilinu 

2009 til 2013 hafi verið sóað. Meirihluta sóunarinnar, 51 - 63% mátti rekja til neytenda, 16 - 

32% til sóaðs meðafla og 13 - 16% til sóunar við dreifingu og smásölu. 

Rannsakandi gat ekki fundið neinar opinberar rannsóknir um matartap eða matarsóun 

á íslenskum fiski á frönskum markaði. Icelandair Cargo og MATÍS framkvæmdu 

raungæðarannsókn þar sem keyptur var fiskur í verslunum á markaðssvæðum fyrir íslenskan 

ferskan fisk í Evrópu og fluttur til Íslands til gæðamælinga. Hún leiddi í ljós að gæðin á 

íslenskum fiski í verslunum í Evrópu voru afar misjöfn, allt upp í frábær niður í mjög lág og var 

þá varan vart hæf til manneldis þrátt fyrir að vera seld í búðum (Mikael Tal Grétarsson, 

munnleg heimild, 10. júní 2021). Þar var ekki hægt að fullyrða eftir afurð hvor flutningsleiðin 

hafi verið notuð við útflutning frá Íslandi en ljóst var að gæðamunur var mikill. Þá er ljóst að 
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ekki eru nægilega skýrar aðferðir til við að kortleggja matarsóun og matartap í virðiskeðjunni 

og þörf er fyrir kerfisbundnara mat til þess að og eiga kost á að bæta nýtingu hráefna (Corrado, 

Ardente, Sala og Saouter, 2016). Haldbærar upplýsingar vantar um hvort matarsóun eða 

matartap á íslenskum fiski eigi sér stað áður en hann kemst í hendur neytenda. Flutningsferlar 

hérlendis hafa þó verið teknir í gegn undanfarna tvo áratugi bæði í skipa- og flugflutningum. 

Sem dæmi um breytingar til batnaðar eru bygging vörumóttöku fyrir ferskan fisk í Reykjavík. Í 

flugflutningum var áður vandamál að vara stóð á flugvöllum hér heima og úti, kassar brotnuðu 

vegna óvarlegrar meðhöndlunar og vörum var stolið eða þær hurfu. Í dag heyrir slíkt til 

undantekninga og meðhöndlunartjón eru fátíð (Ásgeir Jónsson, 2014). 

 

2.5 Sjálfbærnivottanir og uppruni 

2.5.1 MSC og ASC vottun 

MSC vottun, Marine Stewardshop Council, sem var innleidd upp úr aldamótum er eitt 

þekktasta alþjóðlega vottunarkerfið í sjávarútvegi (Ásgeir Ingvarsson, 2021). Að baki MSC 

vottunar liggur mat á stofnstærð fisktegunda, umhverfisáhrif veiðanna og fiskveiðistjórn og 

er því úthlutað á tiltekin veiðisvæði. Vottanirnar fela ekki í sér mat á umhverfisálagi veiðanna 

svo sem orkunotkun og sótspori. Í upphafi var MSC vottun ekki vinsæl meðal íslenskra 

sjávarútvegsfyrirtækja (Jónas R. Viðarsson, 2008) en með aukinni útbreiðslu vottunarinnar 

hefur hún fest sig í sessi meðal íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Íslenskri hliðstæðu þess IRF, 

Iceland Responsible Fisheries, var komið á laggirnar 2011. Nú eru tæplega 200 staðir á Íslandi 

með rekjanleikavottun samkvæmt MSC staðli og eru nú sextán fiskistofnar MSC vottaðir, 

meðal annars loðna, en Ísland er eina þjóðin sem hefur hlotið vottunina. Þá hefur Ísland misst 

MSC vottun fyrir kolmunna, makríl og norsk-íslenska sumargotssíld vegna ágreinings um 

stjórnun á veiðum þessara stofna milli aðildarríkja að stofnunum. Í apríl 2021 tilkynnti MSC að 

Noregur missi MSC vottun sína á þorski veiddum innan tólf sjómílna frá landi vegna of mikils 

meðafla af gullkarfa (MSC, 2021).  

ASC er hliðstæð vottun fyrir fiskeldi sem var komið á fót af World Wide Fund for Nature 

og er úthlutað á framleiðendur. Matorka, Arnarlax og Arctic Sea Farm hafa tryggt sér þá vottun 

á Íslandi (ASC, 2021). Lítið er um rannsóknir á virkni ASC vottunar þar sem hún er tiltölulega 

nýtilkomin (Alfsnes, Chen, Rickertsen, 2017). 

Áhrif MSC vottunar eru nú könnuð í meira mæli með aukinni útbreiðslu en þó skortir 

á gögn um bein áhrif vegna hennar. Vísbendingar eru þó um að MSC vottun hafi einna helst 

áhrif á arðbærni, umhverfið og fiskveiðistjórn (Arton, Leiman, Petrokofsky, Toonen og Longo, 

2020). Það er í takt við fyrirliggjandi rannsóknir sem færa rök fyrir því að stærri fiskistofnar 

leiði til minni losunar (Hornborg og Smith, 2020) og rannsóknir Ragnars Árnasonar um að 

aukna framleiðni í sjávartúvegi megi rekja til stækkandi fiskistofna sem sýnir að árangur næst 

með góðu fiskveiðstjórnunarkerfi sem viðheldur stofninum (Ágúst Einarsson og Ásta Dís 

Óladóttir, 2020). Rannsókn Zander og Feucth (2018) sem kannaði viðhorf kaupenda til 

sjálfbærnivottunar í nokkrum Evrópulöndum leiddi í ljós að flestir voru ekki tilbúnir að greiða 

neitt aukalega fyrir sjávarafurðir sem aflað var með sjálfbærum hætti, lítill hópur var tilbúinn 
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að greiða aðeins hærra verð, 17%, og mjög lítill hópur var tilbúinn að greiða miklu hærra verð, 

yfir 40% hærra.  

 

2.5.2 Uppruni 

Japönsk rannsókn á áhrifum umhverfisvottana almennt fyrir sjávarafurðir og annarra þátta 

svo sem upprunalands, ástands stofna o.fl. sýndi fram á að af þeim breytum sem rannsakaðar 

voru komu í ljós gagnverkandi áhrif af umhverfisvottunum og upprunalandi að nokkru leyti. 

Jákvæðustu áhrifin voru af umhverfisvottun á afurð frá Chile sem þótti benda til að 

umhverfisvottun hafi mest áhrif á afurðir frá löndum þar sem umhverfisorðspor er lakara 

(Uchida, Onozaka, Morita og Managi, 2014). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

sjávarafurðir frá þróuðustu löndum eru eftirsóknarverðari en afurðir frá minna þróuðum 

löndum og að sjávarafurðir frá löndum sem hafa ímynd sem tengist sjávarafurðum mjög sterkt 

séu eftirsóknarverðastar (Alfnes, Chen og Rickertsen, 2017, Uchida et al., 2014). Til þess að 

sjálfbærnivottanir stuðli að því að framleiðandi fái hærra verð þurfa neytendur jafnframt að 

hafa nægar upplýsingar um hnignun fiskistofna og hvernig reglum um að viðhalda þeim er 

framfylgt.  

 

2.6 Sótspor íslensks fisks 

2.6.1 Vistferilsgreiningar  

Vistferilsgreining (e. life cycle assessment) er orðin útbreidd aðferð við að greina 

umhverfisáhrif tiltekinnar afurðar. Samkvæmt henni er ýmsum umhverfisáhrifum svo sem 

landeyðingu eða nýtingu, útblæstri gróðurhúsalofttegunda, orkunotkun o.fl. jafnan útdeilt á 

þyngd tilbúinnar afurðar. Niðurstöður vistferilsgreininga eru þannig mengunargildi á hvert 

kílógramm tilbúinnar afurðar. IPCC, milliríkjasamtök Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar, hafa skilgreint hvaða lofttegundir teljast til gróðurhúsalofttegunda og er 

gjarnan notast við koltvíoxíðsígildi til að umreikna áhrif annarra lofttegunda sem stuðla að 

gróðurhúsaáhrifum þar sem þær eru mismengandi og haldast mislengi í andrúmsloftinu. Á 

íslensku er yfirleitt talað um mengunargildi vistferilsgreininga sem kolefnisfótspor eða 

kolefnisspor, þar sem búið er að umreikna áhrif gróðurhúsalofttegunda í þyngd koltvíoxíðs, 

og er það gjarnan stytt í orðið sótspor sem verður notast við hér eftir. Vistferilsgreining byggist 

yfirleitt á ISO staðli sem auðveldar samanburð en þó er misjafnt hver endimörk 

vistferilsgreininga eru í virðiskeðju afurðarinnar og því er oft ekki grundvöllur fyrir samanburði 

á ólíkum greiningum sömu afurða. 

Koltvíoxíð er skilgreint sem gróðurhúsalofttegund þar sem það drekkur í sig innrauða 

geislun sem yfirborð jarðar sleppir frá sér. Koltvíoxíð hefur gegnt því hlutverki ásamt 

vatnsgufu að halda yfirborðshita jarðar í skefjum þangað til nú. Með aukinni upptöku geislunar 

sem jörðin lætur frá sér í andrúmsloftinu eykst yfirborðshiti jarðar með óafturkræfum 

breytingum á vistkerfum jarðar (Krauss, 2021). Jarðarbúar losa nú tæplega 40 gígatonn af 

koltvíoxíði á ári, sem jafngildir nærri 100 milljónum tonna á dag, og hafa stjórnvöld fjölda ríkja 

því gert með sér lögbundið samkomulag, Parísarsáttmálann, um að ná því markmiði að halda 

hækkun meðalhitastigs jarðar undir 2°C miðað við meðalhitastig við upphaf iðnvæðingarinnar 
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en jafnframt skuli leitast við að halda hækkuninni undir 1,5°C (Sameinuðu þjóðirnar, 2021). 

Aukin meðvitund um hlýnandi loftslag jarðar hefur breytt neysluhegðun fólks að einhverju 

leyti og er kallað í auknum mæli eftir aðgerðum til að stemma stigu við loftslagsbreytingum. 

Sem dæmi leiddi viðhorfskönnun Gallup á Íslandi til umhverfismála 2021 í ljós að mikill 

meirihluti, 81% svarenda, hafa áhyggjur af hlýnun jarðar, þar af hafa 32% svarenda mjög 

miklar áhyggjur. Höfðu 67% svarenda breytt neysluhegðun sinni síðastliðna tólf mánuði til 

þess að lágmarka áhrif sín á loftslagsbreytingar, þar af 8,8% mjög mikið (Gallup, 2021). 

Vistferilsgreiningar og aðrar sambærilegar aðferðir við að mæla sótspor eru enn 

ónákvæm vísindi sem eru þó í sífelldri þróun. Sótspor er nokkuð vítt hugtak sem sýnir þó æ 

oftar vægi sitt í ákvarðanatöku víða í virðiskeðju afurðar (Chen, Zhang og Han, 2021 og Fang 

og Heijungs, 2014). 

Sex opinberar vistferilsgreiningar hafa verið framkvæmdar á íslenskum þorski, laxi og 

bleikju. Þær fylgja ekki allar ISO staðli. 

1. Vistferilsgreining Environice á eldislaxi í sjó frá 2018 fyrir Landssamband 

fiskeldisstöðva. Greiningin náði frá eldi til dreifingarstöðvar (Reykjavíkur). 

2. Greining Matís á þorskhnökkum frá 2014 úr þorski sem ýmist var veiddur á línu eða í 

botnvörpu og ýmist fluttir með skipum eða fraktflugi. 

3. Greining Birgis Arnar Smárasonar ásamt Matís á eldisbleikju frá 2013, við greiningu á 

bleikjunni voru umhverfisáhrif af klakstöð, fóðrun, eldi og innanlandsflutningum í 

tengslum við eldið metin. 

4. Vistferilsgreining Eflu verkfræðistofu og HÍ á íslenskum eldislaxi frá 2013, sem ýmist 

var fluttur ferskur með skipi eða flugi til Evrópu eða með skipi til reykingar í Frakklandi. 

Greiningin var hluti af SENSE Evrópuverkefninu, Harmonised Environmental 

Sustainability in the European food and drink chain.  

5. Vistferilsgreining Aðalbjargar Birnu Guttormsdóttur við HÍ ásamt Matís á þorski 

veiddum á línu á togara annars vegar og í botnvörpu hins vegar frá 2009 þar sem tekið 

er tillit til útblásturs frá frá veiðum, vinnslu, flutning og geymslu innanlands. 

6. Greining Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins frá 2003 á frystum þorskafurðum. 

Matís vinnur nú að sams konar vistferilsgreiningu og 2014 um þorskhnakka, nema nú er 

losun metin út frá nýjum skipum. Reiknað er með að niðurstöður verði aðgengilegar seinna á 

þessu ári eða byrjun þess næsta (Birgir Örn Smárason, 2021). Yfirstandandi rannsókn Daða 

Más Kristóferssonar, Stefáns Gunnlaugssonar og Hreiðars Valtýssonar um losun við íslenskar 

fiskveiðar sem áformað er að birta í ICES Journal of Marine Science gefur til kynna að losun 

frá íslenskum fiskiskipaflota hefur farið lækkandi á tímabilinu 1997 til 2018 sem hefur jákvæð 

áhrif á sótsporið. Þetta er öfugt við þróun á heimsvísu þar sem losun jókst þrátt fyrir 

minnkandi heildarafla, miðað við tímabilið 1990 til 2011 (Parker, Blanchard, Gardner, Green, 

Hartmann, Tyedmers og Watson, 2018). Íslenski þorskstofninn hefur stækkað undanfarin 

áratug en afli á sóknareiningu til dæmis við togveiðar hefur nærri tvöfaldast frá árinu 2000, 

sem er áhrifamesti þátturinn á minni losun (Daði Már Kristófersson o.fl., 2021). 
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Ljóst er að ekki eru margar rannsóknir til um sótspor íslensks þorsks og lax (Birgir Örn 

Smárason, 2021) en samkvæmt nýjustu greiningum er sótspor íslenskra þorskhnakka því á 

bilinu 0,67 til 1,45 Co2e/kg af ferskri afurð þorskhnakka. Það veltur á því hvar fiskurinn er 

veiddur á Íslandsmiðum og hvort hann er veiddur í botntroll eða á línu. Eftir flutning með skipi 

eða flugi til Evrópu er sótsporið á bilinu um 1,0 til 3,3 samkvæmt greiningu Matís. 

Niðurstöður vistferilsgreiningar Eflu gefa til kynna að sótspor eldislaxins sé 2,7 Co2e/kg 

þegar hann hefur verið fluttur sjóleiðis úr landi en 10,1 Co2e/kg með flugi (Gyða Mjöll 

Ingólfsdóttir, Eva Yngvadóttir og Guðrún Ólafsdóttir, 2013). Efla hefur safnað nýjum gögnum 

og útreikningum síðan hún var gerð svo sem á sótspori fóðurs frá Fóðurblöndunni, 

raforkuvinnslu í landinu og flutningum þess (Eva Yngvadóttir, 2021). Vistferilsgreining 

Environice gefur hins vegar til kynna að losun vegna laxeldis árið 2017 nemi 3,21 kg CO2-ígilda 

á hvert framleitt kg af laxi, tilbúnum til neyslu, áður en til útflutnings kemur (Stefán Gíslason 

og Birna Sigrún Hallsdóttir, 2018). 

 

2.6.2 Samanburður við Noreg 

Nýjasta skýrsla norsku rannsóknarstofnunarinnar SINTEF frá 2020 á sótspori 21 tegundar 

norskra sjávarafurða á árinu 2017, Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products, 

notar vistferilsgreiningu til að reikna út nokkurs konar meðalsótspor hverrar tegundar fyrir sig 

í landinu án þess að taka fyrir einstaka framleiðendur.  

Niðurstöðurnar sýna að meðalsótspor norskra botnfisktegunda eftir flutninga á 

áfangastað er á bilinu 1,6 – 2,5 Co2e/kg. Fersk þorskflök flutt á markað í París með ferju og 

svo vörubíl losuðu 1,9 kg CO2e/kg. (Winther, Skontorp, Jafarzadeh og Ziegler, 2020), hæsta 

gildið, 2,5, á við um frosna þorskhnakka sem fluttir eru með bíl og skipi til Parísar í gegnum 

Kína. Þessar niðurstöður gefa til kynna að sótspor íslenskra þorskhnakka sé nokkuð lægra en 

norskra. Í skýrslu SINTEF er einnig aðeins gert ráð fyrir flutningum með vörubíl og ferju en ekki 

flutningum alla leið með vörubíl né flugi sem einnig eru algengar flutningsleiðir Norðmanna 

(Winther et al., 2020). 

Meðalsótspor fyrir norskan eldislax sem ræktaður er í sjó samkvæmt skýrslunni er 

þónokkuð hærra miðað við íslenskan lax, eða 5,3 Co2e/kg að hliði. Séu umhverfisáhrifin sem 

hljótast af landnýtingu dregin frá er sótsporið 4,2 Co2e/kg (Winther et al., 2020). Þetta er 

hærra en niðurstöður erlenda útreikninga, sem flestir hafa gefið niðurstöðu á bilinu 2,88-4,13 

kg/kg (meðaltal 3,76 kg/kg) (Sveinn Agnarsson, 2021). Í samanburðarrannsókn Clune, Crossin 

og Verghese frá 2017, sem tekur saman fyrirliggjandi niðurstöður vistferilsgreininga á losun 

við að framleiða ýmsar tegundir matvæla kemur fram að heimsmeðaltal losunar við að veiða 

og framleiða þorsk var 3,49 kg CO2 ígilda á hvert kg sem er hærra en sótspor íslenska þorsksins 

eftir millilandaflutninga (Birgir Örn Smárason, Jónas R. Viðarsson, Gunnar Þórðarson og Lilja 

Magnúsdóttir, 2014). 
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Mynd 7 Sótspor ferskra þo  Sótspor ferskra þorsk- og laxaafurða (Matís ofl.) 

 
  Gildi sótspors fengið hjá SINTEF miðast við flutninga frá Osló. 

Af þessum heimildum má sjá að sótspor íslenska þorsksins og laxins er lágt og vel 

samkeppnishæft miðað við Noreg. Þó skal sá fyrirvari hafður á að vistferilsgreiningar er ekki 

alltaf unnt að bera saman. 

 

2.6.3 Aðrir prótíngjafar 

Sé litið til annarra prótíngjafa kemur einnig fljótt í ljós að flestar sjávarafurðir að undanskildum 

krabbadýrum eru nokkuð umhverfisvænn valkostur miðað við landbúnaðarvörur svo sem 

lamba- og nautakjöt. Heimsmeðaltal losunar við að framleiða lambakjöt er 25,58 kg CO2 ígilda 

á hvert kg og 26,61 kg CO2 ígilda á hvert kg nautakjöts (Clune et al. 2017).  

Í nýrri rannsókn frá öflugu teymi vísindamanna kemur einnig fram að losun 

gróðurhúsalofttegunda frá matvælaframleiðslu á landi hafi lengi verið kerfislega vanáætluð 

og að heildarútblástur frá fæðuframleiðslu á landi árið 2018 hafi verið einn þriðji af öllum 

útblæstri af mannavöldum í heiminum. Þar er landbúnaður langstærsti losunarvaldurinn. 

Fiskeldi tilheyrir þó einnig þessum flokki, en nokkur vöntun er á heimsvísu á upplýsingum sem 

tengjast fiskeldi og losun af völdum þess (Tubiello, Rosenzweig, Conchedda, Karl, Gütschow, 

Xueyao, ... Sandalow 2021). 

 

2.7 Sameiginleg markaðssetning íslenskra sjávarafurða 

Íslandsstofa, samstarfsvettvangur atvinnulífs og íslenskra stjórnvalda fyrir útflutning og 

markaðssókn hefur meðal annars það hlutverk að auka veg og bæta viðhorf til íslenskra 

sjávarafurða á erlendri grundu. Sameiginlegu markaðsátaki Íslandsstofu og SFS, Samtaka 

fyrirtækja í sjávarútvegi, fyrir íslenskar sjávarafurðir var hrundið af stað á breskum markaði í 

ágúst 2020 (Íslandsstofa, 2021). Auk þess á Íslandsstofa vörumerkið Icelandic sem er runnið 

undan rifjum Icelandic Group. Ríkið er eigandi vörumerkisins Icelandic og Icelandic Seafood í 

dag eftir að Framtakssjóður Íslands lét Íslandsstofu vörumerkin í té 2019 (Framtakssjóður, 

2019). Aðildarfyrirtæki að vörumerkinu eru Brim fyrir frystar afurðir seldar á Asíumarkaði og 
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kanadíska fyrirtækið High Liner Foods sem vinnur og markaðssetur meðal annars frystar 

íslenskar sjávarafurðir undir merkjum Icelandic á bandarískum, kanadískum og mexíkóskum 

markaði (Seafood Source, 2011), og Iceland Seafood International. Snemma árs 2021 skrifaði 

fyrirtækið undir samkomulag við Íslandsstofu um afnot á vörumerki Icelandic fyrir afurðir sínar 

á evrópskum markaði (Fiskifréttir, 2021). Að öðru leyti er ekki annað sameiginlegt 

markaðsátak í gangi fyrir íslenskar sjávarafurðir á erlendri grundu. 

Noregur hefur vakið athygli fyrir samstillt markaðsátak sitt á norskum sjávarafurðum 

á erlendri grundu. Það er fjármagnað með gjaldi sem er tekið af öllum útfluttum 

sjávarafurðum. Á mynd 8 og 9 má sjá vörumerki herferðarinnar og eitt af slagorðum þess. Fáni 

landsins og kalt veðurfar er í forgrunni. 

 
Mynd 8 Vörumerkið  Seafood from Norway   Mynd 9 „Það er kalt í Noregi. Mjög kalt.“  

        
 

Rannsókn frá 2020 á áhrifum af sameiginlegu markaðsátaki Norðmanna á meðal annars verð 

afurða, tekjur af sölu þeirra og hvort útflytjendur hefðu notið góðs af henni leiddi í ljós að 

herferðin hafði jákvæð áhrif á eftirspurn eftir norskum sjávarafurðum á erlendri grundu. Allt 

að 12% aukningu á heildarútflutningsverðmætum sjávarafurða á tímabilinu 2003 til 2017 

mátti rekja til markaðssetningarátaksins (Williams og Capps, 2020). 
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3. Aðferðarfræði 

3.1 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast aukinn skilning á því hvernig ferlinu er háttað við sölu 

á íslenskum fiski á franskan markað frá sjónarhóli útflytjenda og því var aðferð grundaðrar 

kenningar valin, því samkvæmt henni er markmiðið að þróa eða uppgötva kenningar og setur 

rannsakandi reynslu þátttakenda í forgrunn (Holloway og Schwartz, 2018). Aðferðin hentar 

vel vegna þess að rannsóknin byggist ekki á fyrir fram gefnum þemum og eru þemu greind út 

frá reynslu þátttakenda (Corbin og Strauss, 2015). 

Uppistaða rannsóknarinnar byggist á hálfstöðluðum eigindlegum viðtölum. 

Viðmælendur voru valdir í tilgangsúrtak þar sem allir viðmælendur hafa beina reynslu af því 

sem spurt er um (Holloway og Schwarts, 2018). Einnig var notast við snjóboltaúrtaksaðferð 

við að hafa uppi á viðeigandi viðmælendum. Viðmælendur voru átta talsins, sjö karlar og ein 

kona, og hafa allir reynslu af útflutningi á ferskum þorski og laxi til Frakklands. Flestir störfuðu 

við það þegar viðtölin voru tekin, ýmist með fyrirtæki á Íslandi eða í Frakkland. Helmingur 

viðmælenda starfar eða starfaði mestmegnis í Frakklandi, helmingur á Íslandi. Einn 

viðmælandi var búinn að sérhæfa sig í öðrum sjávarafurðum og annar er fyrrum 

framkvæmdastjóri útflutningsfyrirtækis. Einn viðmælandi starfaði eingöngu sem milliliður 

milli innlendra seljenda og franskra kaupenda og sérhæfði sig í því meðal annars vegna áhrifa 

af COVID-19 faraldrinum.  

Spurningalistinn var leiðbeinandi og var spurningum í einhverjum tilvikum sleppt þar 

sem þær töldust ekki eiga við, einnig var spurt frekar út í svör ef tilefni gaf til. Þessi aðferð var 

talin heppilegust vegna aðgengis og vegna þess tímabils sem rannsóknin var gerð á, hún er 

talin gefa hugmynd um hvernig þeim þáttum er háttað sem spurt var um en er ekki vísindaleg 

niðurstaða. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 14. júní 2021 til 25. ágúst 2021. Bæði í eigin 

persónu og í gegnum fjarfundabúnað. Viðtölin voru á bilinu 25 mínútur til tæplega klukkutími 

að lengd. Flest voru tekin upp og þá rituð upp orðrétt en þegar ekki var unnt að taka upp viðtal 

var það ritað upp samhliða því er viðtalið var tekið. 

 

3.2 Spurningar 

Spurt var út í bakgrunn viðmælenda í útflutningi og hvers konar afurðir vöru fluttar út auk 

flutningsleiðar. Dæmi um spurningar sem rannsakandi spurði voru, „Hve miklu máli telur þú 

að það skipti að fiskurinn sem þú ert að selja sé íslenskur?“, „Telur þú að einhverju af þeim 

fiski sem þú flytur út sé sóað áður en hann kemst endanlega í hendur neytanda?“ og „Hve 

miklu máli telur þú að sótspor íslenska fisksins skipti?“. Einnig var sambærileg spurning um 

sjálfbærnivottanir og var spurt út í hvað gæðahráefni væri í huga viðmælenda, hvað mætti 

betur fara við útflutning á íslenskum fiski til Frakklands og var oftast var rætt um sameiginlega 

markaðssetningu  í framhaldi af því.  
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3.3 Úrvinnsla viðtala 

Viðmælendur eru ekki nefndir á nafn í ritgerðinni heldur er vísað til þeirra með skálduðum 

nöfnum.  Dæmi eru um að upplýsingar frá viðmælanda sem notaðar eru í ritgerðinni hafi 

komið fram þar sem vikið var frá spurningalistanum eða eftir að viðtali lauk formlega. Þá voru 

tvö viðtöl sem vísað verður til hér á eftir ekki full eigindleg viðtöl heldur var viðmælandi aðeins 

spurður að hluta spurninga úr spurningalista.  

Gögnin voru greind og borin saman samhliða því að þeim var aflað. Viðtölin voru 

greind með opinni kóðun þar sem þau atriði sem komu oftast fram voru dregin út og fjallað 

sérstaklega um í niðurstöðum. Þetta var gert með „in vivo“ kóðun. Notast var við 

spurningalista Strauss og Corbin (1998) með ákveðnum grunnspurningum til að greina inntak 

svara.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður skýrt frá því hvaða atriði einkenna upplifun útflytjenda á ferskum laxi 

og þorski til Frakklands. Greining á viðtölum sýnir ákveðin þemu í þremur flokkum. Þeir eru 

„ímynd íslenska fisksins í Frakklandi“, „vannýtt tækifæri“ og „hindranir“. Undir flokknum 

„ímynd íslenska fisksins í Frakklandi“ komu fram þemun „uppruni“ og „gæði“, „sjálfbærni“ og 

„sótspor“. Í flokknum „vannýtt tækifæri“ komu fram þemun „sóun“, „sameiginleg 

markaðssetning“ og „magn umfram gæði“. Flokkurinn „hindranir“ er safnflokkur með því sem 

kom upp og var neikvætt í hugum viðmælenda eða eitthvað sem þeir töldu mega betur fara 

við sölu á íslenskum fiski í Frakklandi. 

 

4.1 Ímynd íslenska fisksins í Frakklandi 

4.1.1. Uppruni 

 

Svör viðmælenda um hvort það skipti máli að fiskurinn sem verið sé að selja sé frá Íslandi voru 

ólík og mátti greina ólík svör eftir því hvort viðmælandi var að tjá sig um sölu á fiski í 

stórmarkaði annars vegar eða á veitingahús og í sérhæfðar fiskbúðir hins vegar. 

Öllu máli eða mjög miklu máli skipti að fiskurinn væri íslenskur að mati Sóleyjar og 

Gunnars en þau selja hvorug sína vöru í fiskborð stórmarkaða. Sóley sem flytur mestmegnis 

út ferskan lax sagði íslenskan uppruna eina af forsendum þess að geta átt viðskipti við einn 

sinn stærsta viðskiptavin. Gunnar starfar í Frakklandi og kaupir og selur aðallega fisk fluttan 

með flugi á veitingahús og í sérhæfðar fiskbúðir. 

 

„Öllu máli,“ sagði Sóley. „Það er það sem ég vinn með og það sem ég hef verið 

að selja og ég er með einn mjög stóran viðskiptavin og [...] hann er fjármagnaður 

af fjárfestingarsjóði og það sem hann er aðallega að selja er að hann er að selja 

Ísland. Það gerir það að verkum að okkar samstarf er mjög „valuable“ fyrir hann 

af því að hann fær fjármögnun út á það að vera með eitthvað svona sérstakt sem 

er íslenskt. Ég náttúrulega tala út frá því að vera frekar lítill einyrki.“ 

„Það skiptir bara mjög miklu máli, við erum að markaðssetja íslenska vöru“ sagði 

Gunnar. 

„Þeir sem eru í magnvöru, kaupandi sem er að kaupa fleiri þúsund kassa á viku, 

þá myndi ég halda að það skipti minna máli, ég segi ekki engu, en ég get sagt þér 

það að gæðin, ...þeir sem vilja kaupa gæðafisk, ég hef lent í því...ef kassi sem 

verður eftir, er orðinn tveggja til þriggja daga gamall þegar hann er afhentur. Þá 

hringja þeir og kvarta og segja að ég sé að selja norskan fisk. Þeir taka eftir því 

um leið. [...] Það [íslenskur þorskur] er gæðafiskur, hann er betri en norski 

fiskurinn, frá Danmörku er oft mjög góður þorskur.“ 
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Daníel sem selur að mestu þorsk fluttan með flugi en einnig sjóleiðis, bæði á 

veitingastaði og í stórmarkaði, sagði einnig íslenskan uppruna skipta öllu máli. Aron 

sagði upprunann ekki skipta öllu máli en gæði fisksins væru veigamesti þátturinn. 

Viðmælandi er fyrrum framkvæmdastjóri útflutningsfyrirtækis á þorski. 

„Já og nei, þú ert með aðra uppruna t.d. Noregur. Það er gríðarlegt framboð frá 

Barentshafinu og mikil aukning þar og ég held að fyrir svona venjulegan 

franskan neytanda þá er enginn stórmunur á því, Íslandi eða Noregi, það 

hljómar samt betur en ef það kæmi frá bara Bretlandi eða eitthvað svoleiðis, 

eða Rússlandi, Rússar veiða mikinn þorsk, þannig að já og nei. En það eru aðrir 

upprunar sem eru líka góðir.“ 

Aron fór jafnframt í vettvangsferð í París til þess að kanna uppruna þorsks til sölu í fiskborði 

stórmarkaðar. 
   Mynd 10 Fiskborðið í Bon Marché í París, 16. júlí 2021 

 

 

Fiskborðið á meðfylgjandi myndum er í dýrari kantinum í París, það tilheyrir vöruhúsinu Le 

Bon Marché í sjötta hverfi í miðborginni. Samkvæmt afgreiðslumanni var þorskurinn í þessu 

fiskborði keyptur á Rungis. Var einnig fullyrt að þorskurinn hefði verið flakaður þar en Aron 

sagðist hafa tekið því passlega trúanlega. Að öðru leyti vissu afgreiðslumenn ekki hvert 

upprunaland hans væri. Þeir sögðu upprunann ekki skipta máli, heldur gæðin. Þó gæti vel 

verið að fiskurinn væri frá Íslandi. 

 
   Mynd 11 Fiskborðið í Bon Marché í París, 16. júlí 2021 
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Kílóverðið á þorskflaki í fiskborðinu hér eru 39,99 evrur og er þorskurinn merktur frá svæði 27 

sem er skilgreint á mynd 12. Eins og sjá má nær það svæði yfir allt Norður-Atlantshafið. Á 

verðmerkingunni á mynd 13 er tekið fram að fiskurinn sé veiddur í botnvörpu. 

 
Mynd 12 Fiskborðið í Bon Marché í París, 16. júlí 2021 

 

              
          Mynd 13 Fiskborðið í Bon Marché í París, 16. júlí 2021 

Haraldur, sem selur og dreifir fiski til Evrópulanda meðal annars í samstarfi við hollenskt 

fyrirtæki, tók í sama streng.  
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„Vandamálið er það að íslenskur fiskur skiptir engu máli í Frakklandi. Þetta er 

ferskur fiskur og góður en verðið skiptir mestu máli og svo er hann næstum hvergi 

seldur sem íslenskur fiskur heldur er hann seldur sem þorskur: Norður-

Atlantshaf, og getur komið frá jafnvel Grænlandi.“  

Þetta er í nokkru samræmi við það sem kom fram í vettvangsferð Arons. Þá gáfu svör Benedikts 

og Finns til kynna að mikilvægi íslensks uppruna hefði breyst í gegnum tíðina á þann hátt að 

íslenskur uppruni hafi skipt meira máli áður en nú. Benedikt rekur fyrirtæki á frönskum 

markaði sem kaupir og selur, dreifir og vinnur íslenskan þorsk og lax.  

„Sko, fyrir nokkrum árum þá skipti það verulegu máli. Þá var sérstaklega í 

hvítfiskinum, þorski, þá var ákveðin já, voru menn tilbúnir að borga aðeins meira 

fyrir íslenskan fisk því gæðin voru heldur betri en annars staðar frá. En núna hefur 

markaðurinn breyst verulega undanfarin ár þannig að það er ofboðslega mikið 

sem menn eru bara að kaupa inn á verðum... og gæðamunurinn milli Íslands og 

annarra framleiðenda eins og í Noregi eða Danmörku og Bretlandi er miklu minni 

en hann var hérna áður ef hann er þá einhver.“  

Finnur sem er nú framkvæmdastjóri útflutningsfyrirtækis sjávarafurða annarra en þorsks og 

lax vísaði til viðamikillar rannsóknar sem útflutningsfyrirtækið Icelandic gerði á frönskum 

markaði árið 1995 á vörumerkinu, þá í eigu Sölumiðstöðvar Hraðfrystihúsanna, sem hann 

starfaði hjá. Það hafi gefið skýra niðurstöðu um að franskur markaður var jákvæður gagnvart 

orðinu Icelandic.  

„Það var íslenskt, það var mjög jákvætt, trúlega einn jákvæðasti eða einn af 

þremur fjórum jákvæðustu upprunum á þeim tíma. [...] Það hefur nú kannski 

eitthvað daprast en þá var sem sagt uppruninn Ísland, Noregur, Nýfundnaland, 

Alaska og Grænland, þessir fimm staðir skáru sig úr. [...] Frakkar gera ekki mikinn 

greinarmun í gæðum á norskum og íslenskum fiski. Þetta eru háklassa vörur 

hvoru tveggja, norski laxinn stendur nú ofar heldur en íslenskur og í fiski almennt. 

Íslenskur og norskur þorskur er svipaður. [...] Þannig að ef við erum í samkeppni 

við þessar tegundir á markaðnum þá er ekki hægt að segja að við séum að fá 

hærra verð. Ef við erum hins vegar að tala um einhverjar vörur frá Bretlandi, 

Eystrasaltinu eða Kanada og úr Kyrrahafinu eða eitthvað, þá erum við að fá 

hærra verð.“ 

Svör viðmælenda gefa til kynna að þeir telji íslenskan þorsk betri en fisk frá Eystrasaltinu, 

Rússlandi og Bretlandi en að minni munur sé á þorski frá Norðurlöndunum. Gunnar bendir þó 

skýrt á að íslenskur þorskur sem hann flytur með flugi sé betri en norskur. 
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4.1.2. Gæði 

Áberandi var að ferskleiki var jafnan nefnt sem megineinkenni gæðahráefnis þegar 

viðmælendur voru spurðir út í hvað gæðahráefni væri. Annað sem kom fram var að ekki væri 

los í fiskinum, réttur skurður, afhendingaröryggi hráefnisins og að hráefnið hafi fengið góða 

og samfélagslega ábyrga meðhöndlun. Ólíkar áherslur mátti greina eftir því hvers eðlis starf 

viðmælenda var. Útflytjandi sem starfar sem milliliður nefndi góða og samfélagslega ábyrga 

meðhöndlun, útflytjandi sem kemur að veiðum og vinnslu nefndi afhendingaröryggi 

sérstaklega og viðmælandi sem kaupir meðal annars fisk frá Íslandi og selur í verslunarkeðjur 

í Frakklandi nefndi skurð og handbragð sérstaklega. Benedikt  sagði að aukin sjálfvirknivæðing 

íslenskra fiskvinnsla hefði ókosti í för með sér: 

„Það er náttúrulega bara að ferskleikinn sé í lagi og að hann sé ekki, já [...] þú 

finnur ferskleikamerki þegar fiskurinn kemur út, það sé ekki los í honum og annað 

slíkt og síðan að hann sé unninn samkvæmt þeim fyrirmælum sem eru gefin eins 

og skurður í „loinsa“. Það sé verið að selja þér „loins“, ekki bara skorið „loins“ 

aftur í sporð og annað slíkt, að skurðurinn sé í lagi líka. Það má náttúrulega segja 

að nú á Íslandi, vinnubrögðin, þetta er orðið svo „átómatískt“ allt saman að það 

er ekkert verið að raða í kassana eða annað slíkt og það er... kannski meðhöndlun 

að því leyti mætti vera aðeins skárri. En í ferskum fiski skiptir náttúrulega 

ferskleikinn lang mestu máli og að menn séu að fá flakið skorið eins og beðið er 

um.“ 

Kolbeinn er vinnslu- og markaðsstjóri hjá útflutningsfyrirtæki sem stundar veiðar og vinnslu:  

„Gæðahráefni, þá skiptir svo miklu máli ferskleikinn. Hann skiptir mjög miklu máli 

og síðan er það afhendingaröryggið, áreiðanleiki og afhendingaröryggi. Það eru 

þessir þrír þættir sem við leggjum mesta áherslu á sem gæðavöru.“  

Enginn viðmælandi var með ákveðið viðmið í dögum hvað gæði fisksins varðar heldur var 

treyst á framleiðanda til að tryggja gæði hráefnisins og að það þyldi flutninga. Gunnar, sem 

flytur mestmegnis með flugi, sagði:  

„Aldurinn er afstæður, þó hann sé fimm til sex daga gamall þá er hann ekkert 

búinn að eldast um fimm til sex daga, kannski þrjá,  þetta snýst bara um að þeir 

sem eru með hágæðavöru sjá mun, sjá mun á ferskleika og eru tilbúnir að 

borga flutningskostnaðarmuninn til að fá hann, það getur munað evru eða meira 

á hvert kíló.“ 

Benedikt sagði:  

„Nei, við látum framleiðendur sjá um það, þeir verða að meta gæðin á fiskinum 

hvort að hann þoli að fara þá flutningsleið og þoli þann tíma sem þarf. Frá því að 

fiskurinn er unninn á Íslandi þá þarf hann að hafa tíu til fjórtán daga geymsluþol 
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eftir það til að það sé hægt að selja hann hér á súpermökuðum og að hann sé enn 

þá í lagi. [...] Þannig að við erum ekki með það sérstaklega, við erum bara með 

okkar kröfur um ferskleikastaðal eins og okkar kúnnar eru með, hins vegar eru 

sumir kúnnar hérna í Frakklandi sem eru meira að horfa á dagsetningar. Það er 

þá frekar pökkunardagurinn á Íslandi og eru að setja kröfur um að það sé, hann 

megi ekki vera orðinn meira en fimm daga í kassanum en það eru alls ekki allir 

sem gera það.“ 

4.1.3 Sjálfbærnivottanir íslensks þorsks og lax 

Allir viðmælendur voru sammála um að MSC vottun skipti máli og að ASC vottun skipti nokkru 

máli. MSC vottun skipti mismiklu máli eftir því hvort verið var að selja fiskinn í stórmarkað eða 

á veitingastaði. Viðmælendur töldu aukna meðvitund í Frakklandi um sjálfbærni veiða. Tveir 

viðmælendur höfðu á orði að Frakkar væru mögulega á eftir öðrum Evrópulöndum hvað 

kröfur um sjálfbærni varðar. Þá má skynja að MSC vottaður þorskur sé mun algengari en ASC 

vottaður lax á frönskum markaði. Meirihluti viðmælenda nefndu íslenska kvótakerfið sem 

mikilvægan þátt í meðvitund um sjálfbærar veiðar á íslenskum fiski í Frakklandi og einnig má 

skynja að veiðiaðferð sem er ekki mæld með MSC vottun skiptir suma máli og þá helst vegna 

þess hvernig áhrif hún hefur á fiskinn sjálfan. 

  

Sóley taldi sjálfbærnivottanir munu skipta mun meira máli í framtíðinni en þær gera nú. 

Gunnar sagði MSC vottun nýlega farna að skipta máli í Frakklandi. Hann sagði jafnframt 

íslenska kvótakerfið stuðla að vitund í Frakklandi um sjálfbær veiðisvæði. 

„Sjálfbærnin er farin að skipta rosalegu máli og það gerðist bara síðustu tvö til 

þrjú árin. Vottanir eru tiltölulega nýjar hér í Frakklandi. Sjálfbærnin er auðvitað 

mjög mikilvæg en það er misjafnt hvernig hún er mæld. Oft eru fyrirtækin og 

veitingastaðirnir að spyrja okkur spjörunum úr, hvernig var fiskurinn veiddur, 

hvernig eru skipin o.fl. en auðvitað er MSC eini stimpillinn sem er til, en síðan það 

sem skiptir mestu máli er að við seljum íslenska kerfið, kvótakerfið, það virkar og 

menn skilja það alveg. Það er ástæða fyrir því að það er alltaf til nóg af þorski 

heima.“ 

Benedikt taldi þó frekar eftirspurn eftir lágu verði ráðandi um hvort vottanirnar skipti máli. 

„Þessi sjálfbærnivottun eins og MSC og ASC, svona skiptir þó nokkru máli. Það 

eru flestir sem vilja hafa þessa MSC vottun en það verður spennandi að sjá hvað 

gerist núna þegar Norðmenn eru að missa sína vottun á þorski á stórum hluta 

þess sem þeir senda hérna inn. Mig grunar að þessir stóru „retail“ aðilar munu 

þá bara gefa afslátt og segjast ekki þurfa MSC vottun. Þá eru Norðmenn [...] 

væntanlega að bjóða þennan fisk á lægra verði til að losa hann. Það verður 

áhugavert að sjá hvað gerist, hversu heilög þessi merki eru í rauninni. Þetta er 

náttúrulega bara „business in the end“ fyrir þessa stóru aðila.“ 
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Grunur Benedikts er í takt við fyrrnefnda rannsókn Zanders og Feuchts (2018) sem leiddi í ljós 

að meirihluti neytenda er ekki tilbúinn að greiða hærra verð til þess að fá sjávarafurð sem 

aflað er með sjálfbærum hætti. Benedikt selur einungis MSC vottaðan þorsk en sagði það ekki 

alltaf skipta máli við söluna. 

„Allur þorskur sem við erum að selja í dag er með þessa vottun. En það eru ekkert 

endilega allir að biðja um hana svo við erum ekkert að selja hann endilega allan 

frá okkur sem vottaðan.“ 

Hann lýsti því jafnframt að sjálfbærnivottaður lax væri mun óalgengari, hann væri sjálfur ekki 

að selja vottaðan lax. Daníel sem einnig selur bara MSC vottaðan íslenskan þorsk sagði 

vottunina skipta mjög miklu máli. Það væri skilyrði hjá hans viðskiptavinum.  

Kolbeinn taldi MSC vottun fyrir íslenskar fiskveiðar hafa neikvæð áhrif aðspurður að því hvort 

hún skipti máli. Hann sagði kröfuna um vottun fyrst og fremst koma frá sínum kaupendum 

sem eru birgjar sem séu að framfylgja kröfum ákveðinna verslanakeðja og veitingastaða. 

„Því miður, þá virðist hún skipta máli. [...] Ég óttast að þessir aðilar, þeir komi til 

með að hafa of mikil áhrif, bara á hvað við gerum og hvernig við gerum hluti. 

Þannig að MSC sérstaklega þeir hafa verið að fara ákveðnar leiðir, þeir eru að 

útvíkka sína staðla út í einhverja samfélagslega ábyrgð og ýmsa hluti. Þeir eru að 

rukka okkur fyrir hluti sem að við teljum ekki vera innistæða fyrir. Við erum að 

borga óeðlilegt gjald fyrir það. Við erum bara að vinna íslenskan fisk úr íslenskum 

auðlindum, samt erum við að borga einhverjar milljónir á ári til að vera í 

einhverjum klúbb sko. Svo veit maður ekki alveg hversu vandað þetta er í öllum 

tilfellum, þetta eykur skrifræði og kostnað og sóun í virðiskeðjunni.“ 

Finnur sagði misjafnt eftir mörkuðum hvort sjálfbærnivottun skipti máli, og að hún skipti 

minna máli á veitingahúsamarkaði. Þó ekki á sushi veitingamarkaðnum sem hann er nú 

sérhæfður í. 

„Það varð mikil vakning í þessu fyrir einhverjum tíu árum síðan, og ég skynja 

ekki miklar breytingar síðan.“ 

Ljóst er að viðmælendur þessarar rannsóknar hjá fyrirtækjum sem stunda ekki veiðar sjálf eru 

jákvæðari í garð MSC vottana. Íslenska kvótakerfið virðist vera lykilþáttur í huga flestra 

viðmælenda um sjálfbærni fiskistofna sem er í samræmi við rannsóknir Ragnars Árnasonar 

(1994) um að fiskveiðistjórn með aflamarkskerfi með framseljanlegum kvóta viðhaldi 

fiskveiðstofnum með sjálfbærum hætti (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2020). Nokkrir 

viðmælendur báru þess einnig vitni að franskir viðskiptavinir væru einnig meðvitaðir um virkni 

íslenskrar fiskveiðistjórnar en misjafn er hve miklu máli sú viðurkenning skiptir viðmælendur 

varðandi viðskipti á frönskum markaði. 
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4.1.4 Sótspor íslensks þorsks og lax 

Mjög skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um hvort að sótspor fisksins skipti máli en allir 

voru sammála um að sótspor komi til með að skipta meira máli í framtíðinni. Tveir 

viðmælendur vísuðu til þess að fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá væru að reikna út sótspor 

framleiðsluafurðar sinnar að einhverju leyti en rannsakandi spurði viðmælendur ekki 

sérstaklega út í það. Það má greina að mikilvægið er mest hjá viðmælendum sem nota flug 

sem aðalflutningsleið og selja inn á kröfuharðan markað. Gunnar sagði sótsporið sérstaklega 

skipta máli í veitingahúsageiranum. Þar væru kaupendur að velta fyrir sér hvernig 

kolefnisjöfnun á flugflutningum væri háttað.  

„Þetta skiptir máli. Við notuðum bara farþegavélarnar um tíma út af þessu því 

það voru flug sem voru hvort sem er að fara. Okkur fannst það skipta máli, okkar 

kaupendum.“ 

Daníel sem flytur einnig mikið fisk með flugi taldi sótspor íslenska fisksins ekki skipta 

máli en að það kæmi til með að skipta máli í framtíðinni. Sóley talaði um breytta 

neysluhegðun vegna aukinnar umhverfisvitundar í Frakklandi. 

 „Sko, ég held það skipti rosalega miklu máli en það á eftir að skipta meira máli. 

Það er svona, ég held að þetta sé rosa „trending“, ég hef verið að skoða sko eins 

og þessar „online“ fiskbúðir sem eru svolítið að poppa upp. Þar [...] er rosa mikið 

verið að einbeita sér að „lókal“ og svoleiðis. Þar er í rauninni viðskiptavinurinn að 

borga premium bara til þess að vita hvaðan hann fær hráefnið sitt. Ég held að 

þetta verði alltaf meira og meira svo ég held að sótspor verði partur af því.“ 

Gunnar talaði einnig um að umræða um umhverfisáhrif neyslu væru mjög sterk í Frakklandi 

en að sjávarútvegur væri að einhverju leyti undanskilinn slíkri umræðu. 

„Ég veit það nú ekki, auðvitað skiptir kolefnisfótspor öllu máli. Það er rosalega 

mikið talað um þetta í grænmeti hér úti en þegar þú kemur út í sjávarfang þá 

getur þú það ekki og þá sætta menn sig við að það þurfi að vera kolefnisfótspor. 

Þannig að það er gerð undantekning og svo vilja menn ekki alveg sleppa 

sjávarfanginu. Það er hollt og umhverfisvænna en ýmsar aðrar 

landbúnaðarafurðir,“ sagði hann. 

Benedikt sagði sótsporið ekki skipta neinu máli fyrir sín viðskipti. „Það er ekki farið að skipta 

neinu máli enn þá en það er náttúrulega bara mjög líklegt að það fari að gera það, við þurfum 

að fara að skoða það meira. Það er ekkert, enginn að biðja okkur sérstaklega um það enn þá. 

Þetta er svona í umræðunni og þetta fer væntanlega að skipta máli, en ég veit ekki hvenær, 

hvort það verður eftir eitt ár eða tíu ár sem að þetta fer að hafa veruleg áhrif á söluna.“  

„Óbeint hefur það þýðingu, en ég held að það komi til með að vera vaxandi 

áhersla á að maður geti sýnt fram á lágmarkssótspor bak við vöruna, það er 
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eitthvað sem er sterkt í umræðunni og ég held að það komi til með að vera 

mikilvægara heldur en hvað það er í dag sko. Menn eru svona að byrja að skoða 

það og reikna út sótsporið,“ sagði Kolbeinn. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvar þeim fyndist íslenskur þorskur og lax standa hvað varðar 

sótspor í samanburði við sömu tegundir frá samkeppnislöndum voru svör bæði jákvæð og 

neikvæð en fyrst og fremst mátti greina óvissu í svörum viðmælenda. Ef rætt var um aðra 

prótíngjafa voru viðmælendur allir meðvitaðir um að fiskurinn væri með lágt sótspor 

(MacLeod et al 2020). Viðbrögð Kolbeins voru jákvæð varðandi sótspor af veiðum og vinnslu 

en fremur neikvæð hjá Finni. 

„Ég held að við eigum að geta staðið mjög vel sko. Það er þá kannski síst í þessum 

ferska fiski þar sem við þurfum að fljúga honum út. Flugið vegur dálítið þungt í 

sótsporinu en hvernig okkar frystu afurðir eru: við erum að nota mjög litla olíu og 

lítið sótspor í veiðunum og vinnslunni og svo er það flutningsbitinn sem vegur 

hvað þyngst hjá okkur, við erum fjær mörkuðum en margar þjóðir. En við erum 

mjög „effektíf“ í veiðum og vinnslu með græna orku og litla olíunotkun,“ sagði 

Kolbeinn. 

Hvað varðar samanburð við nágranna okkar taldi Finnur okkur ekki standa neitt betur. „Í 

uppsjávarfiskinum þá erum við með slæmt kolefnisfótspor miðað við til dæmis Norðmenn og 

Evrópusambandið. Í þorskveiðum og laxi held ég að við séum allavega ekki skárri. En ég held 

að hvað sótsporið varðar miðað við aðra prótíngjafa þá er fiskurinn bara í mjög góðum 

málum.“ 

 

4.2 Vannýtt tækifæri 

4.2.1 Sóun 

Viðmælendur töldu flestir að matartap þannig að ferskum fiski væri hent ætti sér yfirleitt ekki 

stað eða gátu ekki svarað því. Svör viðmælenda báru þess keim að ekki væri auðvelt að vita 

þetta nákvæmlega. Þegar rætt var um sóun í formi virðistaps þegar til dæmis afurð upphaflega 

ætluð sem ferskvara er seld í söltun eða sem frystivara var það talið mjög algengt eða koma 

fyrir reglulega. 

Gunnar sagði: „Já, já, það er alltaf. Ekki bara hjá okkur heldur líka hjá 

kaupandanum, ef þú ert með keðju, báðir aðilarnir eru að gera sér væntingar um 

ákveðna vöru, það er fyrir fram pantað... og svo breytist eitthvað. Sóun er á 

margan hátt, fiskinum er ekkert hent. En í staðinn fyrir að selja inn á ferskan 

markað er þá selt frekar inn á saltfiskmarkað.“ 

Benedikt sagði: „Já, já það gerist næstum því í hverri viku hjá flestum sem eru í 

þessum bransa, [...] þegar við tökum fiskinn á Íslandi þá er búið að forselja 

ákveðinn hluta en alls ekki allt og bara það sem er að gerast núna í þessari viku 
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að á er markaðurinn að gjörbreytast. Eftirspurnin er miklu minni, þannig að það 

eru margir sem sitja uppi með óseldan fisk og náttúrulega á einhverjum 

tímapunkti [...] getum við ekki sent hann frá okkur því ef hann fer inn í 

súpermarkað þá.. það þarf að dreifa honum.. það tekur að minnsta kosti einn dag 

að dreifa honum hérna í Frakklandi, koma honum á áfangastað, svo er hann 

kannski einn til tvo daga í versluninni og sá sem kaupir hann geymir hann kannski 

í einn dag hjá sér þannig að þegar fiskurinn er kominn á síðasta snúning þá eru 

menn með lausnir eða menn setja í salt hér eða frysta hann eða annað slíkt en 

samt sem áður er það ekki fiskur af góðum gæðum þannig að oft og tíðum verður 

það töluverð, getum sagt, sóun eða afföll á fiski á ferskfiskmarkaðnum.“  

Nokkrir viðmælendur lýstu því að þekkja ekki afdrif vörunnar og verðmyndun eftir að hafa selt 

hana og Kolbeinn lýsti því sem verulegri hindrun og benti á ókosti þess að hafa aðskilnað milli 

veiða og sölu. 

„Já, við höfum horft mikið á þessa sóun og þegar við erum að tala við okkar 

viðskiptavini og erum að presentera okkar gæði að þá viljum við gjarnan tala um 

virðiskeðjuna og auðvitað hámarka „value-ið“ út úr okkar afurðum en líka að 

lágmarka sóun sem sagt í allri virðiskeðjunni. Það sem að gamla kerfið gerir, með 

aðskilnað veiða vinnslu og sölu, við erum svo oft að selja í gegnum millilið. Þar er 

bara ákveðinn veggur. Við vitum ekkert hvað milliliðurinn er að gera, hvað hann 

er að selja vöruna á eða dreifa henni. En ef að við þekktum meira þarfirnar eftir 

þennan millilið að þá teljum við að það sé hægt að koma í veg fyrir ákveðna sóun. 

Því meira gagnsæi í gegnum virðiskeðjuna, því betur erum við í stakk búin til að 

koma í veg fyrir sóun hvort sem er í flutningum, vara verður of gömul inni á lager 

einhvers staðar eða hún skemmist út af hitasveiflum eða einhverju álíka. Meira 

gagnsæi í gegnum virðiskeðjuna. Meiri samtenging milli vinnslu, sölu og 

dreifingar. Það gefur okkur tækifæri til að minnka sóun.“ 

Hann hafði ekki upplifað sóun af því að selja sjálfur ónýta vöru. 

„Við erum mjög sjaldan að lenda í því að við séum að fá „claim“ eða 

fjárhagskröfur út af gæðum eða út af afhendingu. En eins og ég segi þegar maður 

er að senda inn á einhverja dreifiaðila þá veit maður voða lítið sko um restina. 

Þannig að yfirleitt þegar við erum að afhenda okkar vöru, hvort sem það er til 

skips á Íslandi eða á flugvöll erlendis eða dýpra inn á markaðnum, þá erum við 

ekki að upplifa sóun.“ 

Benedikt lýsti einnig aðskilnaði milli veiða og sölu á íslenskum fiski:  

„Franski markaðurinn er ekkert einfaldur. Það sem er vandamálið, finnst mér, 

við Íslendinga varðandi sölu er að menn sitja heima á Íslandi og eru að selja á 

markaðinn og menn fá bara ekkert alveg „feedback“ um hvað er að gerast á 
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mörkuðunum. Þar eru menn kannski að tala við tvo til þrjá aðila, einn aðili sem 

situr heima á Íslandi, þannig að þetta eru ekki margir aðilar. Þú ert ekkert að 

selja hundrað manns, það eru allir að fara inn á sömu kúnnana. Sérstaklega í 

þessum stóru [...] ef þú ert að fara inn á stóru „retail“ aðilana sem eru kannski, 

hvað ætli þeir séu, ekki svona innan við tíu hérna í Frakklandi, og það eru ekkert 

allir að vinna með öllum, en margir að vinna með sömu þannig að þessir aðilar 

hafa mjög mikið vald á markaðnum og geta stýrt honum sérstaklega þegar 

menn er svona í fjarlægð frá markaðnum.“ 

Sóley hafði ekki reynslu af matartapi við útflutning á þorski og laxi þegar viðtalið var tekið en 

nefndi atvik eftir að viðtali lauk af því að bretti sem áttu að fara í farþegaflug til Denver hefðu 

verið skilin eftir til að bregðast við breyttri vindátt í aðflugi og þá hafi varan skemmst.  

„Ég held sko að þeir séu frekar strangir með þetta í Frakklandi. Það er dýrt að 

farga, þannig að ég held að þeir passi sig alveg við pantanir því þú vilt ekki þurfa 

að kaupa vöruna og henda henni og þurfa svo að borga fyrir förgun. Ég er ekki 

með tölur um það. [...] Ég held að sko eftirspurnin líka eftir þessu, íslenskum laxi, 

er það mikil að þetta er bara eitthvað sem að þú veist, að það sé hangandi 

einhvers staðar gamall fiskur... ég held að það sé rosalega lítið um það.  Og meira 

að segja mikil eftirspurn eftir að fá kannski aðeins ódýrari eitthvað sem er kannski 

komið í frost fyrir svona aðrar afurðir. En ég held að það skipti bara rosalega miklu 

máli þegar það kemur, þú veist, eins og að þorskhnökkum sem ég er að kaupa 

núna, þeir eru allir að fara í reyk þá skiptir minna máli í mínu tilviki, fyrir minn 

„bisniss“.“ 

„Þú veist, ef þú sendir palletu af fisk þá er þetta náttúrulega gríðarlegt 

hagsmunamál fyrir alla aðila að hún komist heil, þú veist, alla leið, bæði 

flutningafyrirtækið, tryggingafyrirtækið, fyrir þig og viðskiptavininn svo að, sko ég 

held að þetta sé ekki algengt en jú ég held að þetta gerist.“ 

4.2.2 Sameiginleg markaðssetning 

Allir viðmælendur voru nokkuð sammála um að markaðssetningu á íslenskum fiski í Frakklandi 

væri ábótavant. Viðmælendum var tíðrætt um árangur Noregs í markaðssetningu norskra 

sjávarafurða og áttu þá við markaðsátakið, „Seafood from Norway“, fyrrnefnda herferð fyrir 

norskt sjávarfang óháð fyrirtækjum. Vildu nokkrir sjá eitthvað svipað átak frá Íslandi en 

minntust þá í sama mund á að það þyrfti að vera með minni tilkostnaði og yfirbyggingu en í 

Noregi. Sóleyju fannst Ísland eftir á í markaðssetningu miðað við samkeppnislönd og Finnur 

deildi þeirri skoðun. 

„Ég held að við gætum bara markaðssett okkar fisk betur, við Íslendingar, ég held 

að við séum sko, maður sér alltaf að við erum að detta aftur úr. Þú veist, í 

könnunum á verðmæti og svoleiðis, ég held að, þú veist, það þurfi kannski frekar 
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að einbeita sér að því að selja minna magn og fá meiri verðmæti en kannski ekki 

að vera að hugsa alltaf í magninu.“ 

Finnur lýsti því þegar útgerðarhættir breyttust í kjölfar tollalækkana þegar Ísland gekk í EES, 

1996. 

„Fram að þeim tíma þá var þetta mjög skýrt. Þá voru bara nokkur fyrirtæki á 

Íslandi og svona samsteypur, það voru fá vörumerki á markaðnum sem allir 

þekktu, það þekktu allir Icelandic, það þekktu allir Iceland Seafood, það þekktu 

allir SÍF. [...]Þannig að þarna klikkuðum við alveg stórkostlega þegar 

samvinnufélögin [...] liðuðust í sundur og fyrirtæki tóku við og eru í blóðugri 

samkeppni við hvert annað á mörkuðunum og enginn var hugsandi um stóru 

myndina, að markaðssetja Ísland, eða stóru myndina um fyrir hvað Ísland stæði. 

Svo hefur Íslandsstofa eitthvað aðeins komið inn á þetta en algjörlega máttlaus 

til þess að gera og þá sérstaklega miðað við Norðmenn.“  

Haraldur tók í sama streng og lýsti óljósum hindrunum við að markaðssetja Íslands: 

„Ég vil vinna fisk sem heitir íslenskur [...] og markaðssetja þetta sem upplifun 

það er að segja að þegar þú kaupir þennan fisk þá sértu að upplifa Ísland. En þú 

þarft að sparka helvíti duglega í marga menn til að komast upp með þetta. Á 

sama tíma og við erum stærst og best í heimi þá er enginn sem veit af okkur.“ 

Benedikt sagði að stærri fiskútflytjendur á Ísland gætu haft betri innsýn í franskan markað 

hvað varðar sölu og vöruþróun. Þannig væri hægt að fá betra verð fyrir íslenskar afurðir:  

„Það er ekkert sameiginlegt markaðsátak fyrir íslenskan fisk hér úti og þessi 

aðferðafræði sem þessir stóru aðilar hafa tekið í söluna að vera ekki með 

mannskap hérna á markaðnum, ég tel hana vera kolranga og er þess valdandi að 

menn eru ekki að fá rétt verð hér úti. Menn sitja heima á Íslandi og þetta eru svo 

fáir aðilar sem menn tala við að menn fá ekki tilfinninguna fyrir markaðnum 

almennilega verandi heima á Íslandi.“ 

„Og síðan náttúrulega að vera ekki komnir lengra þessir stóru aðilar.... Við erum 

bara hérna lítið fyrirtæki fyrir nokkrum árum og erum komnir lengra inn á 

markaðinn en allir þessir stóru aðilar á Íslandi sem eru enn þá bara að selja 

„commodity“ vöru hérna inn. Og síðan á hátíðarstundum eru menn að tala um 

hvað íslenski fiskurinn sé góður og að allir vilji fá hann en það er ekki 

raunveruleikinn í dag. Það er ekki raunveruleikinn af því að menn eru ekki með 

neitt sameiginlegt átak í að markaðssetja íslenskan fisk [...] þó menn haldi það.“ 

Benedikt og Finnur nefndu einnig árangur Norðmanna við sameiginlega markaðssetningu:  
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„Norðmenn eru með miklu meiri samheldni í sölu þó þeir séu ekkert endilega skárri 

en það eru samt hérna stórar verksmiðjur hér í eigu Norðmanna sem eru komnar 

miklu lengra inn á markaðinn heldur en við, þessir stóru íslensku framleiðendur. 

[...] Ísland er með mjög góða ímynd í Frakklandi. Fólk þekkir Ísland mjög vel, það 

hefur mikið af Frökkum farið til Íslands. Ísland fékk rosalegt „búst“ þegar 

Evrópukeppnin í fótbolta var hérna 2016, ég tel að það hafi verið gjörsamlega 

vannýtt tækifæri og almennt hefur Ísland góða ímynd þannig að það væri hægt að 

gera miklu meira og menn gætu já... náð betri árangri hérna inni ef menn næðu 

einhverju samstilltu átaki hérna inn og ynnu hlutina aðeins öðruvísi heldur en er.“ 

„Varðandi hrygningarfiskinn sinn þá segja þeir sko „norsk skrei“, sem er norska 

fyrir hrygningarfisk og allt í einu eru bara allir Frakkar farnir að tala um „skrei“ 

eins og það sé eitthvað mjög spes og halda sem sagt þessu norska á lofti úti um 

allan heim bæði fyrir lax og fleira,“ sagði Finnur. 

Kolbeinn tók í sama streng og Benedikt varðandi söluaðferðir:  

„Já, ég held að Íslendingar gætu staðið betur að markaðsmálum og það er 

reyndar verið að vinna í því. En að markaðssetja íslenskan fisk út frá umhverfinu, 

náttúrunni og hreinleika ég held að við gætum staðið mikið betur að því, við 

gætum skipulagt okkur betur. [...] Við erum yfirleitt að díla við stóra og sterka 

kaupendur erlendis sem hafa oft mjög sterk tök á verðlagningu. Ég held að við 

gætum staðið betur..., vera ekki með of marga aðila að bjóða sömu vöruna til 

þessara fáu stóru aðila. Þar held ég að við séum að skjóta okkur dálítið í fótinn 

þannig að ég held að við þyrftum að þétta raðirnar í sölumálum á íslenskum fiski 

og markaðssetja hann sem slíkan.“ 

Varðandi að setja á fót samtök að hætti Norðmanna lýsti Kolbeinn þeirri skoðun að kostnaður 

mætti ekki vera of mikill. 

„Svona að ákveðnu marki. Það er svo sem verið að vinna dálítið í gegnum 

Íslandsstofu. Ég veit það ekki alveg. Ég er ekki sannfærður um að það sé endilega 

besta módelið. Þeir eru að borga mjög háa prósetnu af útflutningsverðmæti inn 

í þennan sjóð og Norðmenn eru að setja mikið meiri pening inn í þessa almennu 

markaðsfærslu hjá sér á norskum fiski. En ég held að við þurfum að vera dálítið 

útsjónarsöm og „smart“. Ég held að þeirra kerfi sé ekkert voðalega effektíft, það 

er allavega mjög dýrt í rekstri.“ 

Sóley lýsti jákvæðu viðhorfi til markaðssetningarátaks á vegum stjórnvalda.  

„Ég hugsa að það væri áhugavert að að taka þetta bara skrefinu lengra, og segja 

bara; ókei ef að stjórnvöld myndu fjárfesta í slíkri skrifstofu, og gerum okkur bara 

hófleg, að við náum að hækka verðmætin um einhver prósent, þú veist, hvenær 
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myndi fjárfestingin byrja að skila sér og hvenær myndi hún byrja að skila sér 

gríðarlega. [...]. Ég hugsa sko að þú þyrftir ekkert mjög mörg prósent af hækkun 

á verði til þess að þetta myndi skila sér.“ 

4.3.3 Magn umfram gæði 

Viðmælendum varð tíðrætt um söluaðferðir stærstu íslensku útflutningsfyrirtækjanna og 

nefndu vannýtt tækifæri og möguleikann á að auka virði afurða í sama mund. Daníel lýsti því 

að íslensk stórfyrirtæki væru að selja fisk á allt að tveimur þriðja af verðinu sem hann sjálfur 

seldi á og Gunnar deildi þeirri reynslu. Með því að setja meiri kraft í markaðssetningu og sölu 

væri hæglega hægt að hækka það verð:  

„Það eina sem mér finnst fúlt er munurinn á kvótaeigendunum heima eins og 

Brim og Samherja. Þeir eru að moka út svakalegu magni á verði hér sem aðrir 

geta ekki reynt að selja á því fiskmarkaðskaupendur eru að borga verð sem er 

miklu hærra en kvótaeigendafyrirtækin eru að selja út á og þá erum við að tala 

um svakalegan mun. Eins og eftir páska í lok apríl var svakalegur munur. Þá voru 

kvótafyrirtækin að selja flök og hnakka á verði... ég kalla það undirboð sem 

markaðurinn „gúdderar“. Segjum að þorskhnakki...í staðinn fyrir að selja þá á 25 

evrur kílóið voru þeir að selja það á 11,50 evrur og mér fannst það stundum 

óþarfi. Þótt það væri ekki nema ein, tvær evrur á kíló á tugi tonna á hverri 

einustu viku...það er slatti fyrir þjóðarbúið. Þeir eru bara að moka, því þeir eru 

ekkert að selja neitt, þeir eru bara að losa sig við fiskinn. Kannski tuð en margir 

að hugsa þetta,“ sagði Gunnar. 

Sóley tók í sama streng: 

„Það er alltaf verið að hugsa í magninu.“  

Sóley taldi hægt að ná auknum verðmætum á vöru þrátt fyrir að hún sé seld í minna magni. 

Taldi hann lítinn hvata hjá stórum fyrirtækjum sem eiga kvóta að selja litlum útflytjendum eins 

og sér fisk til útflutnings og frekari vinnslu.  

„Ég hafði samband við sex útgerðir. Ein svaraði. Aðrir spurðu bara: hvað viltu 

borga? Eða ekkert svar. Brim og fleiri segja bara: hvað viltu borga og það var ekki 

lítil pöntun; 10 tonn, ekkert 600 kg neitt.“ 

Benedikt hafði einnig það viðhorf að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki legðu áherslu á 

magnsölu á kostnað virðisaukningar: 

„Íslendingar eru svo sem..., þeir vilja bara losa. Franski markaðurinn getur tekið 

mikið magn. Þetta snýst um verð og menn hafa notað franska markaðinn sem 

svona ventil, fylla á aðra markaði og restin fer á franska. Þannig að þetta er mjög 

harður markaður. Ef það er mikið framboð þá keyra verðin mjög hratt niður og 
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þá mjög langt niður. Og síðan ef það er minni fiskur geta þau farið upp úr öllu 

valdi. Það er miklu algengara að það sé í hina áttina, að það sé of mikið af fiski.“ 

„Já, eins og ég segi, mér finnst svona meira sölumál á íslenskum fiski hérna inn 

meira svona afgreiðslumál heldur en sölumál, eða sala og markaðssetning. Það 

bara á að framleiða þetta magn í þessari viku og það þarf að selja það og það er 

eiginlega synd af því að Ísland er með mjög góða ímynd í Frakklandi.“ 

Skynja mátti ákveðna viðleitni hjá Kolbeini við að stemma stigu við þeirri þróun sem 

ofangreindir viðmælendur lýsa með því að veiða eftir þörfum markaðarins:  

„Við erum náttúrulega að selja okkar vöru og „presentera“ þannig að við höfum 

tiltölulega gott „control“ á hráefnisöfluninni, vinnslunni og „lógístíkinni“ [...], að 

við séum að tryggja að allir þættir haldi í virðiskeðjunni. Frá veiðum erum við 

að byggja mjög mikið á okkar eigin hráefnisöflun, á okkar eigin „control“ á 

gæðum og veiðunum. Að það sé þá veitt í takt við þarfir markaðarins, að við 

séum ekki háðir uppboðsmarkaði. Stundum er fiskur til sölu, stundum ekki og 

þannig erum við að byggja okkar áreiðanleika í afhendingu. Við erum með 

öflugt fiskveiðistjórnunarkerfi sem gerir þennan fyrirsjáanleika betri í 

afhendingaröryggi heldur en ella.“ 

4.3 Aðrar hindranir 

Þegar viðmælendur voru spurði hvað þeim fyndist að mætti betur fara við að selja íslenskan 

ferskfisk á frönskum markaði komu fram bæði vankantar á Íslandi og í Frakklandi.  

Ákveðið þema er margbreytileiki franska markaðarins og vanþekking á honum. Einnig kom 

fram að veggur milli veiða, vinnslu og sölu hefði takmarkandi áhrif og samkeppni við lægri 

launa- og framleiðslukostnað utan Íslands við vinnslu. Þá var takmarkað framboð á 

flugflutningum nefnt og einnig mikið úrval og hörð samkeppni við sjávarafurðir frá öðrum 

löndum. Sóley og Daníel nefndu yfirburðastöðu íslenskra kvótaeigenda gagnvart smáum 

útflytjendum sem þurfa að kaupa vöru á fiskmarkaði. Gunnar og Benedikt  sögðu báðir 

ákveðið flækjustig að franski markaðurinn væri síbreytilegur. 

„Franski markaðurinn er svo breytilegur og það er að koma fiskur frá svo mörgum 

löndum, Noregi, Færeyjum, Skotlandi, Eystrasaltinu, Rúmeníu, Rússlandi, ef þú 

berð það saman við Bandaríkin þá er framboðið á ferska fiskinum bara frá 

Kanada, Bandaríkjunum eða Íslandi. Norðmenn fljúga mjög litlu, smá laxi en 

litlum hvítfiski og skipaleiðin frá Noregi er aðeins of löng. Þannig að munurinn á 

Bandaríkjunum og hér er að það eru tíu sinnum fleiri aðilar að bjóða fiskinn og 

tíu sinnum meiri breytingar á verðinu.“ 

„Það getur verið erfitt að áætla oft. Eins og inn í næstu viku er mjög lítil eftirspurn 

og það eru bara hlutir eins og sérstaklega í Suður-Frakklandi. Þar eru búnir að 

vera mikil hitar í allt sumar og það hefur áhrif á neysluna. Síðan getur það haft 
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áhrif ef verðið fer of hátt eins og fór í þar síðustu viku. Þá hækkaði verðið mjög 

skart og það hafði strax áhrif á söluna sem síðan veldur því að það smitar áfram 

inn í vikuna á eftir hugsanlega,“ sagði Benedikt. 

Daníel tók í sama streng: 

„Frakkar eru góðir í viðskiptum, ekkert hræddir við að prútta og allt fréttist mjög 

hratt. [...] Ef það er gámur fastur eða eitthvað slíkt er bara nokkurra klukkutíma 

spursmál um að verðið breytist.“  

Hann lýsti því jafnframt að eftispurn eftir hágæðafiski, það er ferskum flugfiski, væri 

ekki jafn mikil á frönskum markaði miðað við belgískan markað sem hann selur einnig 

á. Um 20% eftirspurn væri eftir slíkum fiski í í Frakklandi miðað við 70% í Belgíu sem 

væri jafnframt mun stöðugri markaður. Kolbeinn lýsti slæmri samkeppnisstöðu 

innlendrar vinnslu:  

„Frakkland er núna... þegar ég byrjaði og setti upp söluskrifstofu fyrri Icelandic á 

sínum tíma og við vorum bara bara þrír starfsmenn 1988, þá var Frakkland svona 

sem hluti af heildinni innan við 5% eða 4% markaður fyrir íslenskar sjávarafurðir. 

Við vorum algjör aukamarkaður fyrir Frakkland. Í dag er Frakkland örugglega 

orðið stærsta einstaka markaðssvæðið okkar Íslendinga þannig að þarna hefur 

orðið gríðarleg þróun og breyting [...]. Mjög erfitt í þessu öllu saman er ferski 

fiskurinn, það náttúrulega...Við eigum að vera að selja ferskan fisk frá Íslandi, 

ferska hnakka, fersk flök. Það er bara mög flókið mál og við sjáum það að íslenskt 

fiskvinnsla er að tapa í þessari samkeppni. Íslenskar fiskvinnslustöðvar eru bara 

orðnar algjörlega ósamkeppnishæfar og það er alltaf meira og meira af fiskinum 

að fara út heill, óunninn og er unninn í fiskvinnslustöðvum í Evrópu, þannig að 

niðurstaðan... ég held að það sé um 16% af öllum fiskinum sem er að fara heill 

núna til vinnslu erlendis og kemur svo inn á sömu markaði eins og við erum að 

senda það sem við vinnum hér heima... og þessi lína er alveg svona upp. Þannig 

að klárlega er mjög margt að í íslenskum útflutningi eða íslenskri fiskvinnslu hvað 

varðar vinnslu á ferskum fiski til Frakklands því að ég hugsa að það sé orðið mjög 

og mun hærra hlutfall en flesta grunar af fiskinum sem er að fara heill til Póllands 

eða Eystrasaltslandanna, er þar flakaður og seldur ferskur til Parísar eða 

Frakklands og þar hittir hann okkar fisk sem er unninn hérna heima og 

niðurstaðan er bara svolítið sú að fiskur sem fer heill héðan til vinnslu í öðrum 

löndum og svo til Frakklands, hann er ekkert síðri en sá sem er unninn hér.“  

Sóley hafði reynslu af því að það væri takmarkað pláss með farþegaflugi frá Íslandi til 

Bandaríkjanna þangað sem hún flutti fisk. Þá gat hún ekki bókað 600 kg sendingu hálft ár 

fram í tímann mrð flugi því verið var að taka frá pláss fyrir mögulegan stærri kúnna. Hún lýsti 

því þannig að þeir „frekari“ kæmust frekar að. Þá hafði hún einnig reynslu af því að bretti 
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sem áttu að fara í farþegaflug til Denver hefðu verið skilin eftir vegna breyttrar vindáttar á 

aðflugsstað og þá hafi varan skemmst. Einnig kom fram í máli Sóleyjar að frönsk reykhús 

sem hún starfaði með væru í samkeppni við pólsk. Gunnar lýsti því að stefna hans fyrirtækis 

væri að selja ekki lax í Frakklandi því samkeppnin væri of hörð. 

„Marine harvest, þeir eru algerlega „vertically integrated“ og eiga allt. Þannig að 

það er ekkert verið að keppa við svoleiðis. Mér finnst meira varið í aðra eldisvöru 

hér heima, erum meira að selja urriða og bleikju, skemmtilegra að selja það 

heldur en laxinn.“ 

Sóley lýsti áhyggjum af þeirri sviðsmynd ef norsk fiskeldi næðu í framtíðinni að kaupa upp 

íslenska bolfiskinn til að auka tekjur sínar.  

„Það væri náttúrulega mjög sorglegt.“ 
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5. Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa ákveðnar hugmyndir um hvernig landið liggur við sölu 

á ferskum þorski og laxi á franskan markað og hvernig hann hefur þróast undanfarið.  

Viðmælendur sjá sjálfir vannýtt tækifæri á frönskum markaði við sölu á ferskum 

fiskafurðum og flestir nefndu að of lítil áhersla væri lögð á markaðssetningu gæða og uppruna 

fisksins en of mikil á magnsölu á ferskum fiski. Gagnrýndu viðmælendur nokkuð stærri 

útflutningsfyrirtækin og kvótaeigendur í þessu samhengi. Stytting virðiskeðjunnar með styttri 

veiðitíma og lengdu geymsluþoli auðveldar veiðar efir þörfum markaðarins og lýstu nokkrir 

viðmælendur því sem eftirsóknarverðri nálgun sem mætti bæta. Ef veiða á í takt við 

markaðinn kallar það á góða þekkingu á frönskum markaði og niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa vísbendingu um að henni sé nokkuð ábótavant af hálfu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 

sem selja ferskan fisk til Frakklands. Veggir milli veiða, vinnslu og dreifingar benda til þess að 

það dragi úr verðmætasköpun en einnig lítil áhersla þeirra sem starfa á Íslandi á sölu- og 

markaðsstarf á franskri grundu. Þá bentu svör nokkurra viðmælenda til þess að stærstu 

dreifiaðilarnir í Frakklandi sem selja til verslunarkeðja réðu ferðinni hvað varðar verðmyndun, 

sérstaklega þegar margir ættu í viðskiptum við sömu aðilana.  

Þegar rætt var um sóun var viðmælendum helst hugleikið virðistap af því þegar ekki 

tekst að selja vöruna ferska. Enginn deilir reynslu af því að fiski sé hent en mun algengara er 

að fiskur sem upphaflega er ætlað að selja sem ferskvöru endi í söltun eða frystingu með 

töluverðu virðistapi. 

Niðurstöður gefa jafnframt til kynna að uppruni þorsk og lax á frönskum markaði 

skiptir máli en virðist miðast við mun stærra svæði en tiltekið land. Íslenskur uppruni virðist 

þannig skipta minna máli hjá útflytjendum sem miða inn á að flytja meira magn sjóleiðis og 

selja meirihluta í fiskborð verslunarkeðja eða til frekari vinnslu en þeim sem seldu fisk fluttan 

með flugi. Viðmælendur höfðu ákveðna hugmynd um hvaða upprunar voru betri en aðrir, 

töldu íslenskan þorsk betri en fisk frá Eystrasaltinu, Rússlandi og í einhverjum tilvikum 

Bretlandi og úr Kyrrahafinu en að minni eða enginn munur væri á þorski frá Norðurlöndunum. 

Í einu tilviki taldi viðmælandi danskan þorsk betri en norska. Þetta er í nokkru samræmi við 

rannsóknir sem benda til þess að uppruni sjávarafurða frá þróaðri löndum sé 

eftirsóknarverðari og að jákvæðara viðhorf sé gagnvart sjávarafurðum frá löndum þar sem 

ímynd landsins er sterklega tengd sjávarútvegi (Alfnes et al., 2017). Íslenskur uppruni skipti 

öllu máli hjá þeim viðmælendum sem flytja út til veitingahúsa og sérhæfðari fiskbúða. 

Niðurstöðurnar benda til þess að íslenskur uppruni sé mikilvægari hjá kröfuhörðustu 

kaupendunum og þá megi rekja mikilvægi hans til ferskleika út frá stuttum flutningstíma en 

einnig íslensk uppruna. Flugflutningar frá Íslandi eru að mati viðmælenda nokkuð takmarkandi 

þáttur við að selja svo ferska vöru. 

Þá bentu svör viðmælenda til þess að orðspor Íslands sem upprunalands ferskfisks 

hefði dalað eða að samkeppnislönd hefðu bætt  stöðu sína á frönskum markaði umfram 

Ísland. Þrátt fyrir það var skýrt í huga viðmælenda að ímynd Íslands í Frakklandi væri mjög góð 

og að þar lægju frekari tækifæri til markaðssetningar en skýrt var að viðmælendur voru 
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sammála um að betur mætti gera í markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum í Frakklandi. 

Skiptar skoðanir voru á því hvort viðmælendur vildu sjá sameiginlegt markaðsátak í þeim 

efnum og var það nokkuð háð því hvers eðlis gjaldtaka fyrir slíkt yrði. Það að viðhalda sem 

bestum gæðum var einnig nefnt sem mikilvægur þáttur í að viðhalda góðri ímynd og selja ekki 

lélega vöru sem íslenska.  

Samkvæmt mati meirihluta viðmælenda munu sjálfbærnivottanir og sótspor hafa 

aukið vægi í framtíðinni en skiptu viðmælendur mismiklu máli nú, allt frá engu upp í mjög 

miklu. Þegar sjálfbærnivottun skipti viðmælendur mjög miklu máli höfðu kröfur viðskiptavina 

þeirra þar augljós áhrif. Íslenskur þorskur og lax var talinn vel samkeppnishæfur hvað varðar 

sótspor veiða að mati nokkurra viðmælenda. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Daða 

Más Kristóferssonar o.fl. (2021), um að losun við íslenskar fiskveiðar hafi dregist saman og séu 

lægri miðað við losun sjávarútvegs á heimsvísu. 

Varðandi lax mátti greina á svörum að minni krafa er um sjáflbærnivottun við sölu á  

honum. Norskur lax hefur yfirburði á frönskum markaði í huga nokkurra viðmælenda og hefur 

hann fest sig vel í sessi sem gæðalax. Samkvæmt rannsókn Williams og Capps (2020) má það 

að einhverju leyti þakka sameiginlegu markaðsátaki Noregs, Seafood from Norway. 

Frábær árangur í innlendri ferskfiskvinnslu hefur aukið útflutningsverðmæti fyrir útflytjendur 

en útflutningur á heilum fiski frá Íslandi til vinnslu erlendis þar sem ódýrara vinnuafl og 

frjálsara tollaumhverfi er fyrir hendi er þróun sem mun líklega halda áfram. Voru nokkrir 

viðmælendur þegar með starfandi vinnslur utan Íslands eða í samstarfi við erlendar vinnslur 

vegna þessa. Þá er einnig sterk hefð í Frakklandi fyrir því að flaka og vinna fisk þó þar sé einnig 

samkeppni við önnur lönd um ódýrara vinnuafl við að verka fisk. Í svörum tveggja viðmælenda 

kom skýrt fram að gott handbragð er vel liðið á frönskum markaði sem er stundum ábótavant 

á fiski frá íslenskum sjálfvirknivæddum vinnslum.   

Viðhorf viðmælenda var oftast það að franskur markaður fyrir fisk er nokkuð flókinn 

en spennandi markaður og sjá allir viðmælendur tækifæri á honum. Þetta er ört breytilegur 

markaður hvað varðar þorsk og lax þar sem mörg lönd selja svipaða vöru á uppboðsmarkaði. 

Því er mikilvægt að huga að aðgreiningu og markaðssetningu gæða íslenskra fiskafurða. Einnig 

eru eftirspurn og verð breytileg og benda niðurstöður til þess að aukið virði fáist fyrir ferskan 

íslenskan þorsk og lax með því að leggja vinnu í betri tengsl við markaðinn, til dæmis með því 

að auka við sölustörf í Frakklandi og frekari vöruþróun. 
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7. Lokaorð 

Rannsóknin byggist á viðtölum við átta Íslendinga sem hafa reynslu af útflutningi á ferskum 

þorski og laxi. Markmiðið með henni var að varpa ljósi á hvernig útflutningi og sölu á ferskum 

laxi og þorski er háttað á frönskum markaði í dag þar sem hann er stærsti markaðurinn fyrir 

íslenskar ferskar þorskafurðir og ört vaxandi markaður fyrir lax. Rannsóknin er þáttur í að bæta 

upplýsingar um markaðinn þar sem hann mun skipa veigamikinn sess í útflutningi á ferskfiski 

frá Íslandi í framtíðinni.  

Niðurstöðurnar benda til þess að útflytjendur sem kaupa fisk á markaði sjá mikil 

tækifæri í að flytja út ferskan fisk til Frakklands og aðgreina og selja sem hágæðavöru. 

Útflytjendur sem koma að veiðum eða vinnslu sjá tækifæri í því að bæta sölu- og markaðsstörf 

og fækka milliliðum við sölu til Frakklands. Samhljómur er meðal útflytjenda um að sterk og 

jákvæð ímynd Íslands í Frakklandi sé vannýtt auðlind til þess að auka virði íslensks fisks og til 

að keppa við samkeppnisþjóðir. 

Rannsakandi telur ekki úr vegi að kanna frekar hvort sóun eigi sér stað á íslenskum fiski 

í enda virðiskeðjunnar svo sem í smásölu áður en hún kemst í hendur neytanda. Einnig má 

kanna frekar hvernig hugmyndir um sótspor afurðar hefur áhrif á ákvarðanatöku um hvaða 

vara er keypt til sölu og dreifingar í verslunum og á veitingahúsum því niðurstöður benda til 

þess að sótspor hafi töluverð en óljós áhrif á hegðun kaupenda fisksins. 
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