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Útdráttur 

Á undanförnum áratug hefur átt sér stað mikil þróun og uppbygging í lífefnaframleiðslu, 

líftækni og lækningavörum þar sem hliðarafurðir úr sjávarfangi hérlendis er nýtt í 

verðmætasköpun. Alþjóðleg forysta hefur náðst á Íslandi í nýsköpun og verðmætasköpun 

sem tengjast ýmsum hliðargreinum sjávarútvegs. Tækifæri til vaxtar í sjávarútvegi, 

tengdum greinum og fiskeldi eru mikil. Árið 2025 gæti virði framleiðslugreina aukist í um 

440 milljarða kr. Þá gæti virðið aukist í um 615 milljarða kr. árið 2030. Mögulega gæti virði 

framleiðslunnar árið 2023 orðið 85% meira en virði framleiðslunnar árið 2019. Markmið 

þessarar rannsóknar var að kortleggja markað líftækniafurða sem unnar eru úr 

hliðarafurðum í sjávarútvegi og skoða hvernig íslenskur sjávarútvegur getur aukið 

verðmætasköpun til framtíðar með nýsköpun á enn frekari nýtingu á hliðarafurðum. 

Leitast var eftir kanna hvar tækifæri og markaðir séu fyrir afurðir í lífefnavinnslu 

sjávarfangs og tækifæri í markaðssetningu líftækniafurðanna á erlendum mörkuðum. Í 

rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði til að svara rannsóknarspurningum 

ritgerðar. Til að fá innsýn í viðfangsefni rannsóknar voru tekin fimm viðtöl við sérfræðinga 

í sjávarútvegi eða líftækni tengd hliðarafurðum. Niðurstöður benda til þess að íslenskur 

sjávarútvegur getur aukið verðmætasköpun til framtíðar með enn frekari nýtingu á 

hliðarafurðum en nú er gert og það liggi helst í formi samvinnu. Þá kom í ljós að víðsvegar 

í heiminum eru tækifæri og markaðir á alþjóðamarkaði fyrir afurðir lífefnavinnslu 

sjávarfangs. Einnig komu ýmis tækifæri í markaðssetningu fram sem hægt er að nýta til 

að auka líkur á velgengni. Rannsóknin hefur fræðilegt og hagnýtt gildi fyrir fyrirtæki í 

sjávarútvegi og stefnumarkandi aðila í sjávarútvegi Íslands. 
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1 Inngangur  

Mikilvægi íslensks sjávarútvegs er óumdeilt í efnahagslífi hér á landi. Lengst af hefur 

íslenskur sjávarútvegur verið máttarstólpi í gjaldeyrisöflun og öflugasta útflutningsgrein 

þjóðarinnar (Íslandsstofa, e.d.). Heildaraflamagn íslenskra skipa var um 1.154 þúsund 

tonn og aflaverðmæti voru upp á 162 milljarða króna árið 2021. Aflaverðmæti jókst um 

9% og aflamagn jókst um 13% miðað við árið 2020 (Hagstofa Íslands, 2022). Takmörk 

auðlindar hafsins eru sett frá náttúrunnar hendi og hefur það áhrif á vöxt greinarinnar. 

Nauðsynlegt er því að auka verðmæti íslenska sjávarafurða með samræmdu 

markaðsstarfi á grundvelli nýsköpunar, sjálfbærni og uppruna (Íslandsstofa, e.d.). 

Ísland hefur náð alþjóðlegri forystu í nýsköpun og verðmætasköpun sem tengjast 

ýmsum hliðargreinum sjávarútvegs. Einstakar framfarir hafa náðst á sviði tækni og 

nýsköpunar hér á landi. Á síðastliðnum áratug hefur átt sér stað mikil uppbygging og 

þróun í lífefnaframleiðslu, lækningavörum og líftækni þar sem hliðarafurðir úr 

sjávarútvegi Íslands er nýtt til að skapa verðmæti (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 

2021). Í upphaf tíunda áratugar 20. aldar tóku fyrirtæki sín fyrstu spor í lífefnaframleiðslu 

og verkefni þeirra voru aðeins á byrjunarstigi. Í kjölfar þessa hafa mörg fyrirtæki komið 

inn á markað og náð miklum árangri á alþjóðlegum markaði. Mörg íslensk líftækni 

fyrirtæki eru ung og hafa unnið kostnaðarsama rannsóknar- og þróunarvinnu. Því er 

mikilvægt að samvinna fyrirtækja í sjávarútvegi, yfirvalda og vísindasamfélagsins haldi 

áfram til að ná enn betri árangri (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Samvinnan er gífurlega 

mikilvæg til að stuðla að aukinni nýsköpun og tækniframförum í sjávarútvegi (Ágúst 

Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021). Mikilvægt er að haftengd fyrirtæki bjóði upp á 

fjölbreytta framleiðslu til að bregðast við sveiflum í afla, í hliðar- og stoðgreinum og 

hefðbundnum sjávarútvegi. Í rannsóknum og þróun hefur samstarf átt sér stað og það 

hefur skilað góðum og verðmætum árangri. Líklegt er að framleiðsluverðmæti margfaldist 

hjá þessum fyrirtækjum á næstu árum. Í kjölfar verði fleiri stoðum skotið undir 

efnahagslífið almennt og íslenskan sjávarútveg (Stjórnarráð Íslands, 2021). 

Á síðari hluta 20. aldar varð til þekkingarflak þegar íslenskur sjávarútvegur varð 

öflugri og tæknivæddari. Með þekkingarflaki er átt við að þekking dreifist milli 
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einstaklinga í fyrirtækjum í tengdum eða sömu atvinnugreinum eins og gerist í klösum. 

Það leiðir til enn hraðari tæknivæðingar á styttri tíma. Fyrirtæki hérlendis hafa þróast í 

þjónustu við sjávarútveg og þróunin hefur leitt til betri nýtingar fiskholdsins og meiri 

verðmæta því verðmætari vörur eru unnar úr fiskinum, meðal annars með 

markaðssetningu (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021; Ágúst Einarsson, 2016). Á 

Íslandi eru enn mikil tækifæri til staðar til hvers kyns nýsköpunar í sjávarútvegi, að auka 

vöruúrval afurða og verðmæti ásamt tæknilausna á sviðinu. Sjálfvirknivæðing ásamt 

bættri meðhöndlun aflans hefur orðið til þess að hærra hlutfall er unnið í hágæðaafurðir 

(Ásta Dís Óladóttir og Ragna Kemp Haraldsdóttir, 2020). Úr hverju veiddu kílói af fisk er 

framlegð meiri. Hafið er dýrmæt og verðmæt uppspretta þar sem fyrirtæki getað unnið 

nýjar og þróaðri vörur fyrir neytendur. Hérlendis er góður aðgangur að framúrskarandi 

hráefni og aukin nýting fiskvinnslunnar hefur stuðlað að þessari framþróun. Mikilvægt er 

að halda henni áfram og hafa þarf í huga að útflutningur á óunnum fiski er ekki það mikill 

að hann komi í veg fyrir vöxt þessara fyrirtækja en ef það breytist gæti sú þróun haft 

neikvæð áhrif á þennan tækni- og þekkingariðnað (Stjórnarráð Íslands, 2021). Mikilvægt 

er að Íslendingar átti sig á ábyrgð sinni sem forystuþjóð í sjávarútvegi og gæti að þeirri 

ábyrgð sem slíku hlutverki fylgir. Velgengi Íslands hefur verið mikil og halda þarf henni 

áfram. Áframhaldandi velgengi felst í að fá hugmyndir, nýta tækifæri og láta hugmyndir 

verða að veruleika því innri stöðnun gerir samfélög ófær um að þroskast í takt við þarfir 

tíðarandans. Samfélög nýsköpunar eru líklegri til að vera farsælli, geta boðið upp á betri 

lífsgæði fyrir íbúa og spennandi tækifæri. Fjórða iðnbyltingin er nú yfirvofandi og Ísland á 

að vera í fararbroddi hagnýtingar á tækni byltingarinnar (Þór Sigfússson og Þórlindur 

Kjartansson, 2019). 

Viðfangsefni ritgerðar er áhugavert af þeim sökum að tækifæri eru gríðarmörg á 

sviðinu og framtíðin er spennandi. Val á viðfangsefni lokaritgerðar kom til vegna áhuga 

höfundar á sjávarútvegi, markaðsfræði, alþjóðaviðskiptum, nýsköpun og líftækni. 

Höfundur á ættir að rekja til Vestmannaeyja og Vestur- Landeyja. Höfundur hefur alla tíð 

tengst sjávarútveg því fjölskylda hans hefur stundað sjávarútveg og landbúnað í aldaraðir. 

Höfundur lauk námskeiðinu Rekstur í sjávarútvegi í B.Sc.- námi í Viðskiptafræði við 

Háskóla Íslands árið 2019 og síðan þá hefur áhugi á sjávarútvegi aukist. 

Markmið rannsóknar er að kortleggja markað líftækniafurða sem unnar eru úr 

hliðarafurðum í sjávarútvegi ásamt því að skoða hvernig íslenskur sjávarútvegur getur 
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aukið verðmætasköpun til framtíðar með nýsköpun á enn frekari nýtingu á 

hliðarafurðum. Í ritgerðinni verður leitast við að kanna hvar tækifæri og markaðir séu fyrir 

afurðir í lífefnavinnslu sjávarfangs ásamt markaðssetningu líftækniafurða á erlendum 

mörkuðum. Tilgangur rannsóknar er að varpa ljósi á þau gríðarmikil tækifæri í íslenskum 

sjávarútvegi varðandi nýsköpun á nýtingu á hliðarafurðum og hvetja til samstöðu innan 

sjávarútvegsins í von um að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki myndi samstarf við nýsköpunar- 

og tæknifyrirtæki til að auka verðmæti sjávarfangs enn frekar. 

Rannsókninni er ætlað að afla gagna um markaðinn þar sem hefur skort 

upplýsingar. Stefnt er að því að rannsóknin hafi hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir fyrirtæki í 

sjávarútvegi, líftæknifyrirtæki sem nýta hliðarafurðir og stefnumarkandi aðila í 

sjávarútvegi. Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningum ritgerðar. Leitast verður 

eftir að svara rannsóknarspurningum ritgerðar, sem eru eftirfarandi fjórar spurningar: 

1.   Hvaða fyrirtæki vinna líftækniafurðir úr hliðarafurðum sjávarfangs og hvaða 

vörur framleiða þau? 

2.   Hvernig getur íslenskur sjávarútvegur aukið verðmætasköpun til framtíðar 

með enn frekari nýtingu á hliðarafurðum en nú er? 

3.   Hvar eru markaðir og tækifæri á alþjóðavísu fyrir afurðir lífefnavinnslu  

sjávarafurða? 

4.  Hvers konar markaðssetning er vænleg til árangurs fyrir íslenskar 

líftækniafurðir úr hliðarafurðum á erlendum mörkuðum? 

 

Í rannsókninni verður notast við eigindlega aðferð. Reynt verður að svara 

rannsóknarspurningum með því að taka viðtöl við fimm sérfræðinga í sjávarútvegi með 

sérfræðikunnáttu í líftæknimarkaðinum í sjávarútvegi. Ritgerðinni skipt í þrjá hluta, 

fræðilegt yfirlit, aðferðafræði og niðurstöður rannsóknar. Í yfirferð fræðilegs yfirlits 

verður fjallað um íslenskan sjávarútveg, nýsköpun í sjávarútvegi, alþjóðaviðskipti í 

sjávarútvegi og markaðssetningu sjávarlíftækniafurða á erlendum mörkuðum. Í fræðilega 

yfirlitinu verður leitast eftir að staðsetja rannsóknina innan þess sviðs sem rannsakað er. 

Dregin verður fram og í kjölfarið sýnd á heildstæðan hátt núverandi þekkingu á 

viðfangsefninu.  
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2 Íslenskur sjávarútvegur 

Í kaflanum verður fjallað um sögu sjávarútvegs á Íslandi. Þá verður farið yfir núverandi 

stöðu sjávarútvegsins. Því næst verður farið yfir stöðu botnfisks- og uppsjávartegunda á 

Íslandi. Einnig verður greint frá sjávarlíftækni, alþjóðaviðskiptum og 

alþjóðarmarkaðssetningu sjávarfangs. Loks verður farið yfir tækifæri til framtíðar í 

íslenskum sjávarútvegi. 

2.2 Saga sjávarútvegs á Íslandi 

Öldum saman hefur hafið umhverfis Ísland verið auðlind Íslendinga og haldið lífi í þjóðinni. 

Í hafinu má finna einhver auðugustu fiskimið í Norður-Atlantshafi. Fiskveiðar hafa fylgt 

mannkyninu frá örófi alda og verið mikilvægur hluti af fæðuöflun. Upphaf fiskveiða 

samkvæmt fornum ritum um landnám norræna manna hérlendis má rekja til þegar 

landnámsmenn komu til Íslands frá Noregi og fundu írska menn, Papa. Eftir komu 

norrænna manna hurfu Paparnir á brott vegna mismunandi trúarskoðana og vildu þeir 

ekki dvelja í sambýli með heiðnum mönnum. Í hinum fornu heimildum hafa hvergi fundist 

lifnaðar- eða atvinnuhættir hinna írsku einsetumanna. Telja má að Paparnir sem dvöldu 

hér á landi hafi stundað fiskveiðar líkt og tíðkast hafði á Bretlandseyjum um aldir og notað 

jöfnum höndum færi, gildrur og lítil net. Flestir húsráðendur í landinu voru kallaðir 

bændur fram á 20. öld og hefur samfélagið verið kennt við hina ráðandi stétt, 

bændasamfélagið. Íslendingar áttu aðra auðlind sem hélt lífi í þjóðinni öldum saman, 

hafið sem lagði til verðmætar útflutningsafurðir og á 19. og 20. öld. Þá var það undirstaða 

uppbyggingar og endurreisnar íslensks samfélags. Íbúar á Íslandi sóttu sér matföng þótt 

sjávarafli gæti verið óstöðugur. Fólk flykktist að sjávarsíðunni þegar harðnaði í ári í 

sveitum, ekki síst þeir sem minna máttu sín og fátækt fólk. Sjávarútvegurinn hafði mikil 

áhrif á búsetu og þróun byggðar í landinu (Jón Þ. Þór, 2002).  

Fyrir um 12.000 árum varð landbúnaðarbyltingin, maðurinn tók sér fasta búsetu, 

hóf að rækta jörð með skipulögðum hætti og halda búfénað. Lífsbarátta mannsins fólst í 

að afla sér fæðu, stofna fjölskyldu og lifa við erfiðar aðstæður. Baráttan var meðal allra 

dýra á jörðinni með sama hætti en lífið tók á sig fjölbreyttari mynd með mannkyninu. Með 
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tímanum tókst manneskjunni að verða drottnari á jörðinni og lærði að tjá sig í máli og 

myndum (Ágúst Einarsson, 2016). Á fyrri öldum byggðist þjóðarbúskapur á Íslandi á 

tveimur atvinnugreinum, annars vegar landbúnaði og hins vegar sjávarútvegi en oft voru 

þær samofnar. Með sjávarútvegi er átt við fiskveiðar, alla nýtingu sjávarfangs, fisks, 

sjófugla, sjávarspendýra og fjörunytja. Sögu sjávarútvegs á Íslandi hefur verið skipt í þrjú 

meginskeið; árabátaöld, skútuöld og vélaöld (Jón Þ. Þór, 2002). 

Lífríki í Norður-Atlantshafi er fjölbreytt enda nær hafsvæðið sunnan úr hitabelti og 

norður undir íshaf. Víða á svæðinu er að finna auðug fiskimið. Margir þættir hafa áhrif á 

lífríki sjávar, en það sem hefur hvað mest áhrif er dýpt sjávar, seltustig og hitastig. 

Golfstraumurinn er í Norður-Atlantshafi, hann streymir sunnan úr Mexíkóflóa og norður 

með austurströnd meginlands Norður-Ameríku. Á tiltölulega litlu dýpi, landgrunni þar 

sem hlýir og kaldir straumar mætast eru flest auðugustu fiskimið í Norður-Atlantshafi. Þar 

eru kjöraðstæður fyrir helstu tegundir nytjafiska. Með nytjafiski er átt við fisk sem er 

nýttur, einkum til manneldis eða í dýrafóður. Íslandsmið eru auðug af ýmsum tegundum 

fiska. Frá upphafi Íslandsbyggðar hefur þorskur verið í veigamiklu hlutverki í lífi 

þjóðarinnar (Jón Þ. Þór, 2002). Þorskurinn, gadus á latínu, er ein mikilvægasta 

fisktegundin til matar í heiminum en hann flokkast sem botnfiskur. Þorskurinn hefur um 

langa hríð verið helsti nytjastofn Íslendinga og lifir einkum við sjávarbotn. Þorskurinn við 

strendur Íslands telst til atlantshafsþorsksins, gadus morhua á latínu og er stærsti 

þorskstofninn. Hann hefur einnig verið tákn landsins, þorskur sem merki Íslands eða sem 

tákn tengt viðskiptum við landið er frá 15. öld. Þorskurinn varð síðar hluti af innsigli 

landsins (Ágúst Einarsson, 2016). Ásamt þorskinum hefur ýsa, ufsi, lúða, síld, loðna og 

flatfiskur haft mikla þýðingu fyrir íslenskan sjávarútveg. Veiðar á skelfiski hafa farið 

vaxandi á þessari öld, ásamt rækju- og humarveiðum (Jón Þ. Þór, 2002). 

Veiðar hófust fljótt þegar maðurinn lærði að búa til færi og króka. Menn lögðu net 

og gildrur fyrir fiska með ýmsum klókum hætti. Maðurinn lærði því næst að búa til báta 

sem voru nýttir til að veiða fiska, en til að byrja með fóru þeir stutt frá landi. Síðar voru 

gerð stærri skip sem gerðu mönnum kleift að sigla á vötnum, ám og fikra sig með fram 

bökkum. Seinna meir var lagt út á haf sem leiddi til þess að ónumin lönd og ný fiskimið 

fundust. Fiskveiðar mannkyns hófust á sama tíma og lífsbarátta þeirra. Í upphafi var róið 

á litlum fleytum tiltölulega stutt frá landi og veitt var á handfæri. Með handfæri er átt við 

línu sem rennt er í sjó með króki og oft með beitu. Veiðar voru stundaðar á Íslandi með 
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þessum hætti frá landnámsöld til 20. aldar og á bátum sem voru með fjórar til átta árar. 

Á 19. öld fóru menn að leggja línu, það er afkastameira veiðarfæri sem útheimtir meiri 

beitu. Einn öngull á hvert veiðarfæri var nefnt lína og lóð var nefnt þegar margir önglar 

voru á línu sem liggur í sjónum. Netaveiði er aðferð sem var notuð í ám og vötnum, í sjó 

var netið venjulega lagt við botninn og fest þar og haldið uppréttu með flotkúlum. Ósætti 

var um línur og net víða því að menn töldu að veiðarfærin hindruðu fisk í að ganga í firði 

og nær landi. Andstaða við tiltekin veiðarfæri hefur fylgt fiskveiðum alla tíð. Á 19. öld 

eignuðust Íslendingar stærri skip, þilskip. Þilskipin voru stærri, gengu fyrir seglum og síðar 

vélum, en þilskipin kallast einnig skútur (Ágúst Einarsson, 2016). 

Árið 1904 breiddist tæknin hratt út meðal Íslendinga eftir að heimastjórn var 

komið á. Fyrsti togari Íslendinga hét Coot og kom til Íslands árið 1905 en með komu 

togaranna stækkuðu skipin. Síðar á öldinni urðu tækniframfarir örari og með því urðu 

veiðarfæri öflugri. Á síðasta hluta 19. aldar hófst 80 ára barátta Íslendinga fyrir útfærslu 

fiskveiðilandhelginnar. Með fiskveiðilandhelgi er átt við svæði við strendur lands þar sem 

stjórnvöld viðkomandi ríkis stýra fiskveiðum. Á Íslandi var fiskveiðilandhelgi í lok 19. aldar 

aðeins þrjár sjómílur en Danir og Englendingar gerðu samning þess efnis árið 1901. 

Íslendingar reyndu að fá stærri landhelgi en lítið gekk. Árið 1944 varð Ísland fullvalda ríki 

og þá var hægt að færa landhelgina út á eigin forsendum. Í útfærslu fiskveiði- og síðar 

efnahagslögsögu tók Ísland forystu á heimsvísu. Árið 1952 var landhelgin færð út í fjórar 

mílur og grunnlínupunktar voru dregnir með þeim hætti að flóar og firðir lentu innan 

lögsögunnar. Árið 1958 var landhelgin færð út í 12 mílur, árið 1972 í 50 mílur og árið 1975 

í 200 mílur. Hörð átök geisuðu á miðunum þegar Bretar og Þjóðverjar reyndu að hunsa 

þessar ákvarðanir Íslendinga. Íslendingar höfðu betur og öðluðust fullan sigur. Löggjöf 

gildir nú í heiminum á alþjóðavísu að efnahagslögsaga einstakra landa er 200 mílur og ef 

minna en 400 mílur eru milli tveggja landa gildir miðlína. Með miðlínu er átt við línu þar 

sem jafnlangt er til landanna tveggja. Farsælasta ákvörðun Íslands eftir 1944 var að færa 

út landhelgina og tók það um þrjá áratugi að ná fullum yfirráðum á Íslandsmiðum. Það 

var árið 1976 að útlendingar hurfu nær alveg af miðunum (Ágúst Einarsson, 2016). 

Utanaðkomandi orka kom fyrst með gufuaflinu en fram að því hafði vöðvaafl 

manna og dýra verið notað. Áður en gufuaflið kom til sögu voru segl og árar sem knúðu 

skip og báta áfram. Þegar gufuaflið kom í samfélagið breyttist útgerðin mikið, meðal 

annars stækkuðu veiðiskipin. Á 19. öld komu togarar inn sem drógu veiðarfæri, troll eða 
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botnvörpu á eftir sér. Nútímaiðnvæðing fiskveiða hófst á 19. öld með vélknúnum togurum 

og vindum og hafði hún mikil áhrif á vistkerfi sjávar á 20. og 21. öld. Olíuknúin skip leystu 

síðar kolakynt gufuskip af hólmi þegar komið var fram á 20. öld. Á 20. öldinni varð frystur 

fiskur stóriðja á Íslandi þegar menn komust upp á lagið með að frysta matvæli, auk eldri 

vinnslu- og geymsluaðferða eins og skreiðarverkun og söltun. Með skreiðarverkun er átt 

við að fiskur er slægður, hausaður og þurrkaður. Sjávarútvegur Íslands þróaðist með 

svipuðum hætti og Norðurlöndin á 20. öld. Í kjölfar hinnar miklu tæknivæðingar 20. aldar 

og með tilkomu kola- og olíuknúinna togskipa jukust afköst við veiðar. Á 20. öldinni fóru 

menn einnig að fá áhyggjur af ofveiði og ástandi fiskistofna. Öld sjávarútvegs Íslands var 

20. öldin, hún gerbreytti lífsskilyrðum hérlendis þótt fleiri atvinnugreinar hafi bæst við. 

Hér á landi lagði sjávarútvegurinn grunn að velmegun og verðmætasköpun sem 

Íslendingar búa við enn þann dag í dag (Ágúst Einarsson, 2016). Á 20. öld litu Íslendingar 

á sjávarútveg sem höfuðatvinnuveg Íslands, sem hann er að ýmsu leyti enn á 21. öldinni. 

Mikil verðmæti hafa fengist í íslenskt þjóðarbú með sjávarútveginum (Ágúst Einarsson, 

2016). 

Á 20. öldinni varð eftirspurn eftir fleiri og stærri skipum. Framfarir litu dagsins ljós 

með vélbúnaði eins og þegar flutnings- og flökunarvélar leystu af hólmi að fletja eða flaka 

með hníf. Nokkur fyrirtæki hérlendis sérhæfa sig í smíði fiskvinnsluvéla, roðflettivéla, 

hausara, flökunarvéla og véla til úrvinnslu aukahráefnis, frystibúnaðar, vinnslubúnaðar og 

fleira. Fiskvinnsla er því orðin mjög tæknivædd. Framfarir í frystibúnaði hafa verið miklar, 

oft eru flök lausfryst og stundum er saltupplausn sprautað í flökin til að fá hágæða saltfisk. 

Íslenskur sjávarútvegur varð öflugri og tæknivæddari og með því kom mikil þekking sem 

dreifðist milli einstaklinga í fyrirtækjum í sömu eða tengdum atvinnugreinum. Þekkingin 

leiddi til hraðari tæknivæðingar á stuttum tíma. Með aukinni tækni og þekkingu breyttust 

atvinnuþættir og víða var mannshöndin leyst af hólmi. Þróun tæknivæðingar einkennist 

af sjálfvirkni sem verður enn meiri áberandi á komandi árum, mörg núverandi störf munu 

glatast en aftur á móti munu önnur skapast. Sjálfvirkni hefur spilað stórt hlutverk í 

sjávarútvegi hérlendis, til dæmis með því að nýta vélar til að auðvelda framleiðslu og 

spara mannlegt vinnuafl. Þessi tækniþróun í fiskvinnslu hefur mikið gildi fyrir Íslendinga. 

Þróunin hefur leitt til aukinna gæða, minni kostnaðar og gerir Ísland að stórveldi í mörgum 

greinum tengdum sjávarútvegi (Ágúst Einarsson, 2016). 
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Fiskeldi hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Með fiskeldi er átt við þegar dýr 

og plöntur eru ræktuð eða alin á afmörkuðu svæði í sjó, vatni eða á landi. 

Gróðurhúsaáhrif, hlýnun jarðar og vaxandi mengun á landi og í sjó hefur neikvæð og 

skaðleg áhrif á fiskeldi. Gífurlega mikil fólksfjölgun hefur orðið í heiminum síðustu áratugi. 

Fæðuskortur er yfirvofandi í framtíðinni á alþjóðavísu og fiskeldi er hluti af því að leysa 

fæðuvanda framtíðarinnar ásamt að koma í stað fyrir dýrar veiðar á villtum fiski. Bætt 

lífskjör eru ein helsta orsök fólksfjölgunar. Ísland er framarlega í að sporna gegn losun 

gróðurhúsalofttegunda en núverandi þróun á hlýnun jarðar hefur neikvæð áhrif í 

umhverfi Íslands. Þróunin getur valdið breytingum á Golfstraumnum en hann er ein helsta 

ástæða þess að Ísland er byggilegt (Ágúst Einarsson, 2016). 

Á síðustu áratugum hafa veiðar og vinnsla í íslenskum sjávarútvegi tekið 

stórtækum breytingum. Hagræðing og bætt rekstrarafkoma sjávarútvegsins, meðal 

annars fyrir tilstilli aflamarkskerfisins og breytinga sem framsal aflaheimilda fól í sér, er 

eitt meginstef þessara breytinga. Náttúrulegar sveiflur hafa verið í sjávarútveginum. 

Magn heildarafla hefur sveiflast talsvert mikið, meðal annars vegna sveiflna í 

loðnustofninum og öðrum tegundum. Þorskur er verðmætasta fisktegund sem veiðist við 

strendur hérlendis. Aflamark tegundarinnar hefur skroppið mikið saman frá því sem best 

lét. Árið 1981 veiddu íslensk skip um 460 þúsund tonn af þorski, en árið 2011 veiddu 

íslensk skip um 180 þúsund tonn. Þrátt fyrir samdrátt aflaheimilda tvöfölduðust 

útflutningsverðmæti þorskafurða mælt í gjaldeyri á þessum tíma. Fóru úr 340 milljónum 

í 680 milljónir Bandaríkjadollara á tímabilinu 1981 til 2011. Breytt viðhorf til 

framleiðslunnar er ein meginskýring á þessu sem hefur samfara minnkandi aflabrögðum 

í auknum mæli farið að snúast um gæði fremur en magn. Vöruflokkum hefur fjölgað, 

stærri hluti aflans fer í verðmætustu afurðaflokka og nýting aflans er betri en áður, með 

tilliti til nýtingar aukahráefnis sem fellur til við hefðbundna vinnslu. Framfarir hafa orðið í 

meðferð aflans, til að viðhalda gæðum og draga úr rýrnum. Kæling, rétt stærð og lögun 

kara og öll vinnubrögð við meðhöndlun aflans ásamt öðrum áhrifaþáttum hafa skilað 

eftirtektarverðum árangri og hækkað verulega útflutningsverðmæti íslensks sjávarfangs. 

Lykilhugtak í matvælaiðnaði er afhendingaröryggi afurða, ekki síst ferskvöru og á því sviði 

hafa sjávarútvegsfyrirtæki og söluaðilar þeirra náð góðum árangri. Í landvinnslu hefur 

mestur árangur náðst í aflanýtingu, bæði með tilliti til verkunar hefðbundinna afurða en 

einnig með tilliti til aukahráefnis og vinnslu verðmætra aukaafurða úr því. 
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Frystitogaraflotanum er sniðinn þrengri stakkur, í það minnsta tímabundið þar sem 

óhagkvæmt getur verið að hirða allar aukaafurðir eins og hausa og lifur, að gefnu 

núverandi skipulagi, vinnsludekki og stærð frystirýmis. Flest frystiskip íslenska flotans eru 

ekki hönnuð með nýtingu aukaafurða í huga og því takmarkað pláss til vinnslu og geymslu 

þessara afurða um borð. Þeim er þó skylt að hirða hluta aukahráefnis ákveðinna tegunda 

sem fellur til við vinnslu um borð og færa á land (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Íslenski sjávarklasinn framkvæmdi rannsókn á nýtingarhlutföllum á Norður- 

Atlantshafsþorsksins. Eftirfarandi lönd voru skoðuð: Ísland, Færeyjar, Grænland og 

Kanada. Í ljós að marktækur tölfræðilegur munur er á nýtingarhlutföllum veidds þorskafla 

í þessum löndum. Á toppnum situr Ísland með hærra nýtingarhlutfall veidds afla en hinar 

þjóðirnar. Ísland er eina landið þar sem nýtingarhlutfallið virðist hafa vaxið síðastliðinn 

áratug. Íslensk fyrirtæki virðast standa vel í samanburði við fyrirtæki í nágrannalöndum 

en þó má alltaf gera betur í nýtingu þorsksins til að mynda. Bætt nýting aukaafurða mun 

skipta sköpun ef þessi jákvæða þróun heldur áfram (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Á síðustu áratugum hefur verið yfirvofandi bylting í nýsköpun og tækniþróun í 

sjávarútvegi. Áður fyrr var mörgum afurðum hent eða þær nýttar í framleiðslu á 

verðlitlum vörum. Vörurnar eru orðnar margfalt verðmætari nú en áður. Þetta hefur orðið 

með samstilltu átaki sjávarútvegsfyrirtækja, frumkvöðla, vísindasamfélagsins og yfirvalda.  

Fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands hefur ýtt undir nýsköpun ásamt því að hvetja til 

hámörkunar á nýtingu afurða, verðmætasköpunar og gæða (Sveinn Agnarsson o.fl., 

2021). Á síðastliðnum áratug hefur uppbygging og gróska orðið hjá fyrirtækjum sem nýta 

hliðarhráefnin úr sjávarútvegi í lífefnaframleiðslu, líftækni og lækningavörur. Ísland hefur 

náð forskoti á ákveðnum sviðum. Í upphafi tíunda áratugarins voru flest fyrirtækja á þessu 

sviði á upphafspunkti, á hugmynda- eða byrjunarstigi. Fjölmörg fyrirtæki starfa nú á þessu 

sviði hérlendis en mörg þeirra hafa byggst upp og náð eftirtektarverðum árangri á 

alþjóðlegum markaði síðan þá (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021).  

Starfsemi líftæknifyrirtækja er flókin í eðli sínu og þörf er á áralöngu 

rannsóknarstarfi áður en vörur eru fullþróaðar. Því er mikilvægt að fóstra sprotafyrirtæki 

og önnur lítil líftæknifyrirtæki þar sem rannsóknarstarf þeirra krefst mikils fjármagns. Þá 

þarf öflugt markaðsstarf að fylgja rannsóknarstarfi sem er nauðsynlegt til þess að ná 

árangri á erlendum mörkuðum og skapa þannig möguleika á vexti (Bjarki Vigfússon o.fl., 

2013).  
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Velta greina í líftækni, þörungavinnslu og fiskeldi er aðeins brot af veltu 

sjávarútvegs en greinar þessar geta vaxið meira en hefðbundinn sjávarútvegur. Mikil 

tækifæri skapast til verðmætasköpunar og vöruþróunar með rannsóknum og framförum 

í líftækni ásamt aukinni þekkingu og reynslu í fiskeldi. Áhugi erlendra fjárfesta á 

nýsköpunarfyrirtækjum fer sífellt vaxandi. Fjárfestar af erlendu bergi brotnu hafa sýnt 

fyrirtækjum sem tengjast líftækni og vannýttum náttúruauðlindum mikinn áhuga. Hins 

vegar hafa íslenskir fjárfestar og lífeyrissjóðir lagt áherslu á að kaupa á innlendum 

hlutabréfamarkaði í íslenskum rótgrónum fyrirtækjum. Erlendir fjárfestar eiga þar af 

leiðandi ráðandi hlut í sjávarlíftæknifyrirtækjum, þörungavinnslum og fiskeldi hérlendis. 

Líftæknifyrirtækin þurfa þekkingu þegar þau ná vissri stærð, fjárfesta og alþjóðleg tengsl 

á nýjum mörkuðum sem íslensku sjávarútvegsfyrirtækin hafa yfirleitt ekki. Innlendir 

fjárfestar og fjármálamarkaður hafa takmarkaða þekkingu á því sviði og verða því erlendir 

fjárfestar næstir í röðinni sem hluthafar nýsköpunarfyrirtækja (Íslenski sjávarklasinn, 

2015). 

2.3  Núverandi staða íslensks sjávarútvegs 

Frá fyrstu dögum Íslandsbyggðar hefur hafið í kringum Ísland verið forsenda velsældar 

fyrir íbúa landsins. Ísland er forystuþjóð á mörgum sviðum sem tengjast sjávarútvegi. 

Ísland er með fremstu þjóðum hvað varðar meðal annars fullnýtingu afurða, hagkvæmni 

í veiðum og þróun veiðarfæra (Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019).  

 Sjávarútvegurinn er einn af burðarstoðum íslensks efnahagslífs. Íslenska þjóðin er 

í hópi 20 stærstu fiskveiðiþjóða heims. Íslensk fiskveiðilögsaga er að stærð um 760 þúsund 

ferkílómetrar en aðeins sex ríki ráða yfir stærri lögsögu í Evrópu. Á alþjóðlegu hafsvæði 

og svæði innan íslenskrar lögsögu er til staðar kerfi hafstrauma. Hafstraumarnir skapa 

meðal annars aðstæður fyrir stærstu fiskistofna í Norður-Atlantshafi og leggja grunn að 

öflugu lífríki (Vilhjálmur Jens Árnason og Þór Sigfússon, 2011). Þrátt fyrir minnkandi veiði 

hefur verðmæti aukist. Mikil áhersla hefur verið lögð á nýsköpun og aukna nýtingu aflans 

sem hefur gefið af sér aukningu verðmæta og ýmsar nýjungar. Útflutningsverðmæti 

íslenskra sjávarafurða er um 40 prósent af tekjum af vöruútflutningi (Iceland Responsible 

Fisheries, e.d.). Á tólf mánaða tímabili frá september 2020 til ágúst 2021 voru verðmæti 

útflutnings 702,7 milljarðar króna og jukust miðað við sama tímabil ári fyrr um 17,5% eða 

104,5 milljarða króna á gengi hvors árs. Á þessu tólf mánaða tímabili voru sjávarafurðir 
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41% alls vöruútflutnings en verðmæti þeirra jókst um 12,4% á milli tímabila. Verðmæti 

útflutnings var um 5% af heildarútflutningsverðmæti síðustu tólf mánaða og jókst um 11 

milljarða (Hagstofa Íslands, 2021). Á þessari öld hefur útflutningsverðmæti sjávarafurða 

hérlendis ekki verið meira á einu ári og í fyrra (Auðlindin, 2022a). Tækifæri eru til að ná 

afgerandi forystu í nýtingu sjálfbærra auðlinda hafsins ásamt að brjóta ekki 

framleiðslulínuna eins og flestar þjóðir gera heldur nýta allt á hagkvæman og 

umhverfisvænan hátt (Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). 

Frá upphafi byggðar hérlendis hafa Íslendingar stundað fiskveiðar á einum 

gjöfulustu veiðislóðum í Norður-Atlantshafi, íslensku lögsögunni (Iceland Responsible 

Fisheries, e.d.). Landgrunnið er víðáttumikið, hafstraumar frá heitum hafstraumum 

sunnan úr höfum og köldum hafstraumum að norðan blandast saman. Lóðrétt blöndun á 

sér stað á sumrin vegna hitamunar djúplaga og yfirborðslaga sjávar. Ýmis næringarefni 

flytjast upp í yfirborðslögin vegna sífelldrar blöndunar og gagnast plöntusvifi sem myndar 

einn mikilvægasta hlekk fæðukeðjunnar í hafinu. Klak- og ætisslóðir fjölmargra 

nytjafisktegunda má finna á íslenska landgrunninu. Botnfisktegundir eru mikilvægustu 

fiskistofnarnir en stofninn hefur skapað 80 prósent af aflaverðmætinu á Íslandi. 

Þorskurinn er mikilvægasti einstaki stofninn. Þá eru ýsa, ufsi og karfi einnig mikilvægar 

tegundir. Uppsjávarfiskar skapa um 10% af aflaverðmæti á Íslandi og eru loðnan og síldin 

mikilvægar tegundir. Í öflun gjaldeyristekna eru sjávarafurðir burðarásinn. 

Þjóðarbúskapur Íslendinga hefur búið við tvenns konar óstöðugleika tengdan 

sjávarútvegi, annars vegar vegna óvissra aflabragða sökum náttúrulegra aðstæðna í 

hafinu kringum Ísland og síðan þær miklu verðsveiflur sem einkenna viðskipti 

sjávarafurða. Fiskimiðin umhverfis Íslands hafa þrátt fyrir óstöðugleika verið undirstaða 

hagvaxtar og lífskjaraaukningar sem skipað hefur Íslendingum í flokk tekjuhæstu þjóða 

heims (Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). 

Á Íslandi hefur hagþróun mótast af aðgangi að auðugum fiskimiðum, orku fallvatns 

og jarðvarma ásamt að skapa forsendur fyrir góðum lífskjörum Íslendinga. Lífskjör hér á 

landi byggja að miklu leyti á sjálfbærni ásamt skynsamri hagnýtingu auðlinda Íslands. 

Sjálfbær þróun byggist á þremur meginstoðum. Stoðirnar eru efnahagur, umhverfi og 

samfélag. Stoðirnar tengjast einnig innbyrðis (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Staða íslensks 

sjávarútvegs mótast af mörgum þáttum og sumir þeirra þátta eru undir stjórn Íslendinga 

en aðrir ekki. Íslenskar sjávarafurðir eru seldar til alþjóðlegra markaða og þar ríkir mikil 
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samkeppni. Nokkrir þættir hafa komið íslenskum sjávarútveg í fremstu raðir á 

alþjóðavettvangi og eflt samkeppnisstöðu hans. Þættirnir eru öflugt samstarf 

sjávarútvegs og tækni- og þekkingarfyrirtækja, vel rekin fyrirtæki, aflamarkskerfi í 

fiskveiðum, varkár nýtingarstefna og frjáls verðmyndun á innlendum fiskmörkuðum 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Aukningu útflutningsverðmæta má meðal annars rekja til verðmætasköpunar sem 

verður vegna vinnslu og hins vegar til hærra aflaverðmætis. Framlag til fiskeldis hefur til 

verðmætaaukningar hefur stækkað mikið. Á síðustu árum hafa stærstu 

sjávarútvegsfyrirtækin hérlendis styrkt rekstrarstöðu sína með lóðréttri samþættingu. 

Lóðrétt samþætting felst í að stunda bæði vinnslu og veiðar en sum fyrirtækin hafa eigin 

sölu- og markaðsskrifstofur. Hægt er að dreifa áhættu með því að selja á mismunandi 

markaði og framleiða margar tegundir afurða í vinnslunni (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

 Á Íslandi hefur orðið hagræðing í vinnslu og veiðum, frystihúsum hefur farið 

fækkandi og vinna mörg hver hærra hlutfall af heildarmagni afurða en áður. Aðbúnaður 

hefur gjörbreyst til hins betra. Ný og betri fiskiskip með betri aðbúnaði hafa rutt sér til 

rúms og leyst eldri skipin af hólmi. Skuttogarar eru helmingi færri en fyrir 20 árum en þau 

veiða rúman helming botnfiskaflans og sama hefur gerst í uppsjávarveiðum. Meðalafli 

hvers skips hefur aukist til muna og afli á sóknareiningu er meiri (Sveinn Agnarsson o.fl., 

2021). Á síðustu áratugum hafa miklar tæknibreytingar orðið í allri virðiskeðju 

sjávarafurða. Tæknibreytingarnar hafa getið af sér aukin gæði afurða og bætta nýtingu 

sjávarafla. Náið samstarf hefur verið milli sjávarútvegs-, tækni- og þekkingarfyrirtækja og 

er það talið hafa verið kveikjan að tæknibreytingum. Samstarfið hefur auðveldað 

breytingar og hagnýtingu nýrrar tækni. Gríðarleg þróun hefur átt sér stað í vinnslu bolfisks 

og að sama skapi hafa orðið miklar breytingar í vinnslu og veiðum á uppsjávarfiski. 

Innlendir fiskmarkaðir ýta undir sérhæfingu í meðal annars sölu og í vinnslu, auðvelda 

minni fiskvinnslum að komast inn á markaði ásamt að auðvelda fyrirtækjum að eiga við 

sveiflur sem kunna að vera í eftirspurn á markaði. Íslenskur sjávarútvegur greiðir 

veiðigjald og er eina landið innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD sem greiðir 

meira til ríkis og sveitafélaga en hann fær frá sjóðum (opinberum). Þrátt fyrir það stenst 

íslenskur sjávarútvegur samkeppnina vel og merkir það, í alþjóðlegu samhengi, styrkleika 

fiskveiðistjórnunarkerfisins hér á landi. Með veiðigjaldinu veikist samkeppnisstaða 

íslenskra fyrirtækja. Núna er aðeins eitt sjávarútvegsfyrirtæki skráð í kauphöll, en þess má 
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geta að flest íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru að stofni til fjölskyldufyrirtæki. Sum þeirra 

teljast þó til stórra fyrirtækja á íslenskan mælikvarða en eru aftur á móti lítil samanborið 

við nágrannalanda sjávarútvegsfyrirtæki. Sjávarútvegur Íslands hefur staðið af sér storma 

í efnahagsþrengingum sem hafa orðið í efnahagslífinu á þessari öld, í bankahruninu árið 

2008 og eftir efnahagsþrengingar sem urðu vegna heimsfaraldurs Covid-19. Hann hefur 

sýnt fram á að geta jafnað sveiflur sem geta orðið í hagkerfinu (Sveinn Agnarsson o.fl., 

2021). 

Á Íslandi byggist stjórnun fiskveiða á yfirgripsmiklum rannsóknum á vistkerfi og 

fiskistofnum hafsins. Ákvarðanir um afla og veiðar eru á grundvelli öflugs eftirlits og 

vísindalegrar ráðgjafar með heildarafla og veiðum. Á Íslandi gilda aflareglur innan 

íslenskrar lögsögu fyrir helstu nytjastofnana. Þær hafa farið í gegnum mat hjá Alþjóða 

hafrannsóknaráðinu (ICES). Á síðustu árum hefur þorskstofninn verið byggður upp að nýju 

og heildarbotnfiskafli hefur haldist stöðugur í kringum 500 þúsund tonn. Alla tíð hefur 

stjórnkerfi fiskveiða haft áhrif á virðiskeðju sjávarútvegsins hér á landi. Þá hefur sókn skipa 

verið skipulögð af sjávarútvegsfyrirtækjum með það meginmarkmið að betri afli komi að 

landi og á réttum tíma. Sjávarútvegsfyrirtæki hafa öðlast bætt gagnasöfn og þau hafa 

auðveldað stýringu á veiðum með þeim hætti að fiskur er veiddur á þeim svæðum og 

árstíma þar sem markaðsaðstæður eru hagkvæmastar og gæði hans eru mest. Á sama 

tíma og minni sókn hefur orðið með sama afla hefur álag veiða á vistkerfið minnkað. 

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa verið meðvituð um auðlindir sjávar og dregið úr 

olíunotkun og kolefnisspori sjávarútvegs. Endurnýjun fiskiskipaflotans, rafvæðing hafna, 

orkuskipti í fiskimjölsverksmiðjum og skipulag fiskveiða með fækkun fiskiskipa hafa verið 

mikilvæg fyrir umhverfisþætti á Íslandi. Breytingar á lögum og reglugerðum hafa tekið 

gildi hérlendis sem varða stjórnsýslu fiskeldis og umgjörð um leyfisveitingar (Sveinn 

Agnarsson o.fl., 2021). 

Tækifæri eru til að bæta aflanýtingu enn fremur og auka útflutningstekjur 

þjóðarbúsins með verðmætaaukningu og skapa ný hálaunastörf í sjávarútvegi og 

tengdum greinum. Fyrir einstakar byggðir og þjóðfélagið allt hefur íslenskur sjávarútvegur 

verið burðarás. Á níunda áratug síðustu aldar var tekið upp aflamarkskerfi og mikill 

flutningur aflaheimilda varð á milli landshluta en síðar hefur dregið úr þeim. Fyrirmæli um 

ráðstöfun aflaheimilda og hámarksaflahlutdeild einstakra aðila má finna í lögum um 

stjórn fiskveiða. Þau vinna gegn hámörkun skilvirkni efnahagslega en endurspegla 
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kostnaðinn að ná markmiðum fiskveiðistjórnunar á sama tíma. Vinnslustörfum í 

sjávarútvegi hefur fækkað í kjölfar nýsköpunar í tækni síðustu áratuga (Ágúst Einarsson, 

2016). Um ýmsar hefðbundnar hliðargreinar sjávarútvegs gildir slíkt hið sama og má þar 

nefna sem dæmi skipasmíði, málmsmiðjur og netaverkstæði. Grunngreinar og stoð- og 

tæknigreinar hafa tengst góðum böndum og skapað störf á móti þeim sem hverfa. Störfin 

eru fjölbreytt og verðmæt víða um Ísland og hafa aukið fjölbreytni útflutningsafurða. 

Sveitarfélög og ríki hafa miklar tekjur af fyrirtækjum sem starfa í sjávarútvegi og á næstu 

árum mun uppbygging fiskeldis skila tekjum á tilteknum svæðum. Tekjur þessar nýtast við 

uppbyggingu framkvæmda og þjónustu. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki skila miklum 

fjármunum í skattkerfið hérlendis og er því skattspor sjávarútvegs Íslands mjög stórt, árið 

2018 var það um 77 milljarðar króna (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Á Íslandi er 

launakostnaður fremur mikill miðað við önnur nágrannalönd. Ísland hefur þá tekið til ráða 

að hagnýta tækniþróun við vinnslu og veiðar. Í alþjóðlegum samanburði er íslenskur 

sjávarútvegur stór. Ísland var í 17. sæti yfir aflahæstu þjóðir heims árið 2018. Íslendingar 

veiða að oftast um 1–2% af heildarafla alheims. Ísland er í 69. sæti yfir fiskeldisþjóðir 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Heimild: Stjórnarráðið (2021). 

Tafla 1: Framleiðslumagn stærstu þjóða á heimsvísu (2018). 
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2.4 Botnfisk- og uppsjávartegundir 
Á síðustu árum hefur afli utan Íslandsmiða aukist í takt við aukinn uppsjávarafla utan 

íslenskrar lögsögu. Undanfarna tvo áratugi hefur sjávarafli Íslendinga sveiflast mikið. Árið 

1999 var hann 1,7 milljónir tonna, náði hæstu hæðum þremur árum síðar í 2,1 milljón 

tonna en féll mikið á fyrsta áratug 21. aldar, í um 1,1 milljón tonn. Á síðustu árum hefur 

hefur aflinn verið um 1,2 milljónir að jafnaði. Íslendingar nýta sameiginlega stofna með 

öðrum þjóðum og því eru stofnarnir fullnýttir og jafnvel ofnýttir. Afli uppsjávarfisks, 

sérstaklega loðnu er breytilegur og sveiflur í ársafla má rekja til þess. Loðnuafli hefur 

síðustu ár verið einungis 100–200 þúsund tonn en náði mest 1,1 milljónum tonna árið 

2002. Undanfarinn áratug hefur afli makríls aukist mikið í kjölfar þess að fæðuslóð makríls 

hóf útbreiðslu frá Noregshafi á Íslandsmið. Afli úr makrílsstofninum hefur verið 130–170 

þúsund tonn á ári. Afli úr síldarstofni hefur aftur á móti dregist saman frá því að vera 170 

þúsund tonn árið 2008 í að vera 46 þúsund tonn árið 2020. Faraldur hefur geisað í íslenska 

síldarstofnunum af völdum sníkjudýrsins ichthyophonus hoferi. Síðustu ár hefur ástandið 

skánað og gert er ráð fyrir að á næstu árum fari stofninn stækkandi (Sveinn agnarsson, 

o.fl.). 

 

Mynd 1: Uppsjávarafli helstu fiskveiðitegunda (1999-2020) 

 
Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.). 
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Undanfarinn aldarfjórðung hefur botn- og flatfisksafli Íslendinga sveiflast nokkuð. Á 

árunum 1999–2009 var hann að jafnaði um 500 þúsund tonn en lækkaði á árunum 2010–

2017 í 450 þúsund tonn. Sveiflur í þorskafla eru mestar, árið 1999 stóð þorskafli í 260 

þúsund tonnum. Hann varð lægstur í 150 þúsund tonnum árið 2008. Aflinn nam 277 

þúsund tonnum árið 2020. Veiðar hafa minnkað á úthafskarfa. Um aldamótinn var hann 

lægstur, 43- 48 þúsund tonn að jafnaði árlega. Aflinn nam 236 tonn og í kjölfarið lagði 

ICES að ekki yrðu stundaðar fiskveiðar með beinum veiðum árið 2020 og 2021. Á árunum 

2004–2009 nam ýsuaflinn að meðaltali um 95 þúsund tonnum. Síðustu tvo áratugi hefur 

ýsuaflinn verið um 60 þúsund tonn að jafnaði en árið 2020 veiddust 54 þúsund tonn. 

Undanfarin ár hefur afli flatfisks verið á milli 20 til 27 þúsund tonn á ári. Undanfarna 

áratugi hefur reynslan sýnt fram á að þegar afli úr einum stofni minnkar vex afli í öðrum 

stofn í staðinn. Þó er ekki víst að stofnanir haldi áfram að þróast með þeim hætti (Sveinn 

Örlygson, o.fl.). 

 

Mynd 2: Botn- og flatfiskafli helstu fiskveiðitegunda (1999-2020) 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.) 

 

Að mati Hafrannsóknastofnunar Íslands hefur hrygningarstofn þorsks ekki verið meiri í 60 

ár. Álag veiða hefur farið minnkandi og það má rekja til stækkunar stofns vegna minni 

sóknar. Talið er að viðmiðunarstofn verði sambærilegur á næstu árum. Gera má ráð fyrir 

þorskafli verður svipaður og hefur verið á síðustu ár, um 250 til 270 þúsund tonn árlega. 

Eitt af meginmarkmiðum íslenskrar fiskveiðistefnu hefur verið uppbygging þorskstofnsins. 
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Þorskstofn er stærsti botnfiskstofn sem nýttur er hérlendis. Á síðustu árum hafa verðmæti 

þorskafla staðið í 45-48% af heildarafla. Á undanförnum árum hefur hrygningarstofn ýsu 

haldist stöðugur og áætlað er að aflamark næstu ára verði um 45–50 þúsund tonn. Á 

síðustu tveimur áratugum hefur flatfiskafli landsmanna dregist nokkuð saman. Árið 2002 

og 2003 var hann um 35 þúsund tonn og á árunum 2018 og 2020 var hann 22–23 þúsund 

tonn. Á næstu árum er talið að heildarbotnfiskafli haldist í um 500 þúsund tonnum. 

Æskilegt er að afli landsmanna sé sem mestur, sveiflur séu sem minnstar í afla og að þær 

séu tiltölulega jafnar milli ára. Stjórnvöld hafa fylgt stefnu í langtímanýtingu sem miðar að 

því að hafa aflann sem stöðugastan. Undanfarin ár hafa skelfiskveiðar dregist saman. 

Vegna víðtækari afráns þorsks og hækkandi sjávarhitastigs hafa veiðar rækjustofna ekki 

verið leyfðar á ýmsum svæðum, til að mynda á grunnslóð í Húnaflóa, á Skjálfanda, í 

Skagafirði og í Öxarfirði. Afli humars hefur verið verulega lítill undanfarin ár og stofninn 

verið í lægð. Hörpudiskstofn í Breiðafirði hrundi á árunum 2000–2004, þar af leiðandi  

hefur veiði verið lítil. Minnkandi skelfiskstofn við strendur Íslands hefur mikil áhrif á staði 

sem veiða og vinna rækju, humar og aðrar skelfisktegundir hvað mest. Íslensku fyrirtækin, 

Genís hf. og Primex ehf., hafa brugðist við hruni rækjustofns með því að vinna innflutt 

hráefni til þróunar á líftækniafurðum úr rækjuskel (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021) 

Mynd 3: Skelfiskveiðar eftir helstu fiskveiðitegund (1999-2020) 

 
Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.). 

 

Fiskistofnar á Íslandi eru margir hverjir stöðugir og í því felast mikil tækifæri í 

verðmætasköpun.  



25 

2.5 Sjávarlíftækni (e. marine biotechnology) 

Með líftækni er átt við hagnýtingu lífefnalegrar og líffræðilegrar þekkingar ásamt nýjustu 

tækni til að þróa vörur fyrir mannkynið. Mikilvægi líftækni fer sífellt vaxandi í 

Evrópulöndum og leggur í auknum mæli sitt af mörkum til að móta þjóðfélög 

framtíðarinnar (Querellou, J. o.fl., 2010). Líftækni á sér langa sögu og notkunarmöguleikar 

eru í mismunandi greinum. Líftæknin á eftir að setja mark sitt enn frekar í náinni framtíð. 

Það mun gjörbreyta iðnaði að ýmis konar toga, til að mynda matvælaiðnaði og 

landbúnaði. Líftækni er sú tækni þar sem frumuhlutar eða frumur eru notaðar til að 

framleiða efni með efnahvörfum. Undir líftækni falla síðan ýmsar undirgreinar og 

sjávarlíftækni er ein þeirra. Sjávarlíftækni telur til frumuhluta eða fruma sjávarlífvera. 

Rannsóknir og líftækni gegna lykilhlutverki við hámörkun virðis landaðs afla og bættri 

nýtingu afla. Sjávarlíftækni nýtur sífellt meiri vinsælda í framleiðslu lækningavara, lyfja, 

snyrtivara og í matvælaframleiðslu (Ana Rotter o.fl, 2021). Kaupendahópur sjávarlíftækni 

afurða er fjölbreyttur, allt frá kaupendum að fóðurvörum til lyfja. Sífellt bætast við 

nýjungar í afurðum sjávarlíftæknis sem stækkar mögulegan kaupendahóp. Sjávarlíftækni 

veitir tækifæri til margs konar iðnaðar; lyfja-, líftækni-, snyrtivöru,  næringar-, matvæla-, 

fóður-, landbúnaðar- og tengdas iðnaðar. Greinin sameinar kjarnann, tækifærin, 

ábyrgðina og áskoranir sem koma upp í sjárvarlíftækni og útbýr hagnýtar vörur úr 

sjávarlífverum (Ana Rotter o.fl, 2021).  

Mynd 4: Greinar í sjávarlíftækni 

 

Heimild: Sjávarklasinn, 2011 
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Á mynd nr. 4 sjást nokkrar greinar sjávarlíftæknis og hvernig hagnaðarvon eykst með 

flóknari vöru sem krefst meiri rannsókna og tíma. Þá sýnir myndin að þær vörur krefjast 

meiri fjármuna ásamt því að fjárfestar þurfi að sýna meiri þolinmæði. Fá fyrirtæki eru 

skráð á hlutabréfamörkuðum þegar kemur að iðnaðarlíftækni. Mikil aukning fjárstreymis 

er til rannsókna í Japan og Bandaríkjunum og eru fyrrum nefnd lönd leiðandi. Bandaríkin 

eru vel búin rannsóknastofum sem sérhæfa sig á sviðinu (Vilhjálmur Jens Árnason og Þór 

Sigfússon, 2011). 

Í snyrtivöruiðnaðinum er undirflokkurinn virkar snyrtivörur (e. cosmoceuticals). 

Með virkum snyrtivörum er átt við að sjávar efnasambönd eru sett inn í húð- og 

förðunarvörur og rannsóknir hafa sýnt fram á breytta eiginleika húðar með reglulegri 

notkun. Lífvirkum sjávarinnihaldsefnum eru bætt við snyrtivörur til að framleiða 

snyrtivörur með meiri virkni. Dæmi um þessar vörur eru úr örverum (bakteríum, 

örþörungum, sveppum) og stórþörungum, fiskum og kóröllum (Brunt og Burgess, 2018; 

Corinaldesi o.fl., 2017; Martins o.fl., 2014). Þessi efni eru til dæmis áhugaverð fyrir 

snyrtivörur eru mycosporine-like amino acids (MAAs) sem eru framleiddar af 

sjávarlífverum gleypa UV- geislun á milli 10 og 360 nm og eru talin ljósvörn (e. 

photoprotective) og andöldrunarefni (e. antiageing agents) (de la Coba o.fl., 2009). Annað 

efni er exopolysaccharides, framleitt af örverum sem auka rakainnihald húðarinnar 

(Satpute o.fl., 2010). Þriðja efnið er ensím og pepsíð sem virka sem andöldrunarefni með 

því að vernda kollagenbirgðir líkamans (Chen o.fl., 2011).  

Ensím og bætiefni unnin úr fiskislógi eru til dæmis líftæknilegar afurðir. Athygli 

manna á sjávarlíftækni hefur aukist á síðustu áratugum vegna þess að fólk hefur áttað sig 

á gríðarlegum möguleikum sem eru fólgnir í efnum sem sjávarlífvera og lífefnum. Í 

sjávarlíftækni eru notast við aðferðir í gerjunartækni, ónæmisfræði, frumulíffræði, 

erfðaverkfræði og sameindaerfðafræði, auk ferla til þess að hreinsa og aðskilja efni (Jón 

Þ. Þór, 2002; Vilhjálmur Jens Árnason og Þór Sigfússon, 2011).  

Hágæða rannsóknir á svíði sjávarlíftækni er einn lykilþáttur til árangursríkrar 

nýsköpunar við nýtingu á fjölbreyttu sjávarlífi (Ana Rotter o.fl., 2021). Sjávarlíftæknin er 

viðurkennd sem mikilvægur hluti til vaxtar í efnahagi þjóða á alþjóðavísu. Evrópa, Norður- 

Ameríka og Asía hafa einbeitt sér mest að sviðinu (van den Burg o.fl., 2019). Sjávarlíftækni 

er vaxandi svið sem stuðlar að atvinnuuppbyggingu með fjölbreytta tekjumöguleika. Talið 

er að árið 2030 veiti það um 40 milljónir stöðugilda (Rayner o.fl., 2019). Víðs vegar í 
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heiminum eru öflugar sjávarlíftæknimiðstöðvar. Til að mynda eru sumar af heimsþekktum 

sjávarlíftæknimiðstöðvum í Kína; The Institutes of Oceanology og the institutes of the 

Chinese Academy of Science, í Japan er Shimoda Marine Research Center, Í 

Bandaríkjunum er Scripps Institute of Oceanography og í Ástralíu er Australian Institute 

of Marine Science. Í öðrum löndum er sjávarlíftækni vaxandi svið til að takast á við 

efnahagslegar áskoranir. Takmarkanir á sviðinu eru skortur á fjárfestingu, þörf fyrir 

viðeigandi innviði og mannauður (Hernandes Coutinho o.fl., 2018). Aðilar í stefnumótun 

í sjávarútvegi þurfa að vera meðvituaðir um forgangsverkefni harfrannsókna í framtíðinni 

og ætti það að fela í sér bætta tækni við fjöldaframleiðslu og vinnslu sjávarlífmassa (e. 

marine biomass). Nauðsynlegt er að minnka bilið milli vísinda og iðnaðarins og aðila í 

stefnumótun. Hægt er að nota tengslanets starfsemi líkt og miðlunarviðburði (e. 

brokerage events) og þátttökuvinnustofur til að skiptast á sérfræðiþekkingu og skoðunum 

(Rayner, o.fl., 2019).  

Árið 2010 var alþjóðamarkaður sjávarlíftækni vara og ferla áætlaður 2,8 billjarðar 

evra. Ýmsar áskoranir herja á samfélög í Evrópu, efnahagssamdráttur, sjálfbært framboð 

matvæla og orku, loftslagsbreytingar, heilsubrestur mannkyns og öldrun íbúa. Tækifæri 

er fyrir sjávarlíftækni að leggja enn meira fram til að mæta þessum samfélagsáskorunum, 

styðja við efnahagsbata og vöxt í Evrópu með því að dreifa nýrri þekkingu, vörum og 

þjónustu. Sjávarlíftækni er nauðsynleg til að fullnægja aukinni eftirspurn eftir hollum 

afurðum úr sjávarútvegi og fiskeldi á sjálfbæran hátt. Frá árinu 2001 hafa hraðar 

líffræðilegar og líftæknilegar framfarir skilað sér í skilvirkari, umhverfisvænna fiskeldi og 

meiri fjölbreytni sjávarafurða. Sjávarlíftækni hefur aukið framleiðsluhagkvæmni og 

vörugæði með nýjum tegundum, öflugri ræktunar og þróunar á sjálfbærum háttum. Það 

gerist vegna aukins skilnings á sameinda- og lífeðlisfræðilegum grunni fyrir æxlun, 

þroskun, vöxt og betri stjórn á þessum ferlum (Querellou, J. o.fl., 2010). 

Tækifæri eru til að búa til líforku með ræktun örþörunga og er það mikilvæg 

áskorun fyrir sjávarlíftækni framtíðarinnar. Sjávarlíftækni gegnir sífellt mikilvægara 

hlutverki í verndun og stjórnun sjávarumhverfis. Lítil áhersla hefur verið lögð á 

umhverfisheilbrigði síðastliðinn áratug og því hafa afrek verið minni en búist var við. 

Tækifæri eru fyrir sjávarlíftækni að auka framlag sitt til umhverfislegra þátta. Um 15 

tegundir náttúruafurða eru í ýmiss konar klínískri þróun, þá aðallega á sviði krabbameins 

og rannsókna á æxlum og meðhöndlun þeirra en nokkrar vörur eru nú þegar á 
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markaðnum. Hafið er gríðarstór uppspretta hugsanlegra nýrra lyfja, nýstárlega meðferða 

og greiningartækni fyrir betri heilsu manna. Helstu áskoranir sem bíða lyfjauppgötvana úr 

auðlindum í sjó eru tengdar við lagalega þætti; öruggur aðgangur sjávarafurða, 

eignarréttur og hugverkaréttur ásamt gæðum sjávarauðlinda, tækni, skimun virkra 

efnasambanda og afmyndun sem kemur í veg fyrir endurtekna enduruppgötvun, 

uppbyggingarkostnaður við uppgötvun lyfja úr náttúrulegum vörum og þá helst 

sjávarafurðum. Prótein og ensím úr sjávarfangi leggja nú þegar sitt af mörkum til 

iðnaðarlíftækni (e. industrial biotechnology) en getur einnig stutt við nýja ferla í þróun 

matvæla- og lyfjaiðnaði og greiningarsettum (e. diagnostic kits) (Querellou, J. o.fl., 2010). 

Á síðast liðnum áratug hafa líffjöliður (e. biopolymers) úr sjávarafurðum fengið 

aukna athygli frá líftækni-, lækninga- og lyfjaiðnaði fyrir fjölmarga þætti, allt frá 

niðurbrjótanlegu plasti til aukaefna í matvæli. Einnig má nefna lyfjafræðilegar og 

læknisfræðilegar fjölliður, sáraumbúðir, húðlím (e. bio-adhesives), tannlífefni, 

endurnýjun vefja og byggingu þrívíddarvefjaræktunar (e. 3D tissue culture scaffolds). 

Sjávarlíftækni er tiltölulega ný grein og lífríki hafsins er enn tiltölulega ónýtt. Því eru 

tækifæri til að uppgötva ensím, líffjöliður og frekari lífefni fyrir ýmiss konar iðnað 

(Querellou, J. o.fl., 2010). Einangrun ensíma sem finnast í meltingarfærum norður- 

atlantshafsþorsksins er dæmi um hagnýtingu sjávarlíftækninnar. Einangruðu ensímin má 

finna í lækninga- og húðvörum til að flýta fyrir græðandi ferlum húðarinnar og 

endurnýjun. Með lífvirkum efnum í matvælum, til dæmis í markfæði eða í 

fæðubótarefnum, er átt við eðlislega efnisþætti í matvælum. Reiknað er að þau hafi góð 

áhrif á heilsu neytenda. Dæmi þess efnis eru Ómega- 3 fitusýrur sem má vinna úr ýmsu 

sjávarfangi (Bjarki Sigfússon o.fl., 2013).  

Kröfur hafa aukist um betri nýtingu sjávarafla á síðustu árum, bæði innanlands og 

á alþjóðavettvangi. Ástæðan er vegna minnkandi fiskisstofnar og minni afli á mörgum 

svæðum. Á síðustu árum hefur umræða um sjálfbærni aukist verulega í heiminum og 

almenn sóun matvæla er áhyggjuefni (Landsbankinn, 2013). Minnkandi aflaheimildir hafa 

ugglaust haft veigamest áhrif á áherslu íslensks sjávarútvegs á gæði og betri nýtingu afla. 

Íslenska þjóðin er á margan hátt leiðandi í hagnýtingu aukaafurða hvítfisks í heiminum. 

Hingað til hefur árangur ekki síst orðið að veruleika með góðu samstarfi 

útgerðarfyrirtækja, frumkvöðla og rannsóknarstofnana á borð við Matís og fyrirrennara 

þess, RF. Dr. Jón Bragi Bjarnason heitinn var einn af frumkvöðlum hér á landi í nýtingu 
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aukaafurða úr þorski. Tók hann eftir því að þrátt fyrir að sjómenn ynnu við erfiðar 

aðstæður virtust hendur þeirra vera sléttari en ætla mætti. Því jókst áhugi hans á að skoða 

hvort fiskur sem að sjómenn handfjötluðu mikið hefði þessi áhrif og því hófst samstarf  

Jóns Braga við útgerðir og áralangt rannsóknar- og þróunarstarf. Zymetech, fyrirtæki hans 

er nú leiðandi í heiminum í nýtingu ensíma úr þorski. Í stefnumörkun til framtíðar þarf 

meiri fjárfestingu í fólki. Ekki er hægt að ætlast til að veikir opinberir rannsóknasjóðir 

útvegi bróðurpart fjármagnsins sem þarf til rannsóknar og þróunar í nýja 

sjávarútveginum. Þess vegna þarf öfluga fjárfestingarsjóði og betri tengingar sjávarútvegs 

og heilsuiðnaðar (Bjarki Vigfússon o.fl.), 2013).  

Á hinum síðari árum hefur áhugi nýtingu á sjávarlífvera og á rannsóknum innan 

líftækninnar verið að aukast. Umsvif í sjávarlíftækni eru aðeins brot af heildarumsvifum 

líftæknigeirans á heimsvísu. Þrátt fyrir að höf þeki um það bil 71% af yfirborði hnattarins 

þá hafa vísindamenn lagt áherslu á lífríki á landi. Sá stærsti hluti lyfja hefur verið þróaður 

úr náttúruefnum og unninn úr örverum, plöntum eða dýrum sem lifa á landi. Aðeins um 

5% af höfum jarðar hafa verið rannsökuð rækilega. Einungis um 1% af lífverum í höfum 

hafa verið rannsakaðar að hluta til. Hver dropi af sjó hefur að geyma fullt af lífverum sem 

menn hafa ekki rannsakað og þekkja ekki. Lífverurnar er fjölbreyttar og hafa 

margbreytilega eiginleika. Aðstæður í hafinu eru ólíkar milli staða, til að mynda hiti, 

sýrustig, þrýstingur, birta og selta. Tækifæri í lífkerfinu hljóta að vera mikil með tilliti til líf- 

og lyfjavirku efna sem fást úr framleiðslu lífveranna (Vilhjálmur Jens Árnason og Þór 

Sigfússon, 2011). 

        Með líftækniaðferðum er hægt að nýta og rannsaka eiginleika lífvera. Til að mynda 

geta eiginleikar verið kuldaþol eða vörn gegn oxunarálagi og örverum. Með nýsköpun og 

tækniþróun hefur tekist að einangra eiginleika og nýta á landi í ræktun. 

Nýtingarmöguleikar í sjávarlíftækni eru margir, til að mynda í fæðubótarefnum, 

lyfjaframleiðslu, heilsu- og lækningavörum, í snyrtivörum og vörum tengdu fiskeldi. Verið 

er að kanna hvort tækifæri sé á að blanda í matvæli, lífvirkum efnum ásamt því að þróa 

aðferðir við að framleiða eldsneyti með líftæknilegum aðferðum (Vilhjálmur Jens Árnason 

og Þór Sigfússon, 2011). 

Til að nýta tækifæri sem eru til staðar þarf þroskað umhverfi áhættufjárfesta að 

vera til staðar sem byggist á þolinmæði og djúpri þekkingu á alþjóðlegu 

viðskiptaumhverfi. Rótgrónir aðilar í sjávarútvegsfyrirtækjum hafa tekið þátt og þátttaka 
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sjávarútvegsfyrirtækja hefur reynst líftæknifyrirtækjunum vel en þegar fyrirtækin eflast 

er mikilvægt að fá inn fjárfesta með þekkingu á líftæknigeiranum og hinu sérhæfða 

alþjóðlega viðskiptaumhverfi sem honum tengist ásamt að breikka hluthafahópinn (Þór 

Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). Dæmi um líftækniafurðir eru amínósýrur, 

ensím, bragðefni, gelatín, fosfólípíð, glúkósamín, kalsíum, kollagen, kítósan og kítín, olíur 

(lýsi og fitusýrur), prótein, vítamín, bætiefni og fleira. Gríðarlega mikil tækifæri liggja á 

sviði líftækni og fullvinnslu sjávarafurða á Íslandi. Líftækniafurðir eru nánast allar unnar 

úr aukahráefni sjávarafurðanna. Tækifærin krefjast mikillar vinnu, fjármagns, rannsókna- 

og þróunarstarfs (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013).  

Til að nýta tækifæri sem eru til staðar þarf að vera þroskað umhverfi 

áhættufjárfesta sem byggist á þolinmæði og djúpri þekkingu á alþjóðlegu 

viðskiptaumhverfi. Rótgrónir aðilar í sjávarútvegsfyrirtækjum hafa tekið þátt og þátttaka 

sjávarútvegsfyrirtækja hefur reynst líftæknifyrirtækjunum vel en þegar fyrirtækin eflast 

er mikilvægt að fá inn fjárfesta með þekkingu á líftæknigeiranum og hinu sérhæfða 

alþjóðlega viðskiptaumhverfi sem honum tengist ásamt að breikka hluthafahópinn (Þór 

Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). Dæmi um líftækniafurðir eru amínósýrur, 

ensím, bragðefni, gelatín, fosfólípíð, glúkósamín, kalsíum, kollagen, kítósan og kítín, olíur 

(lýsi og fitusýrur), prótein, vítamín, bætiefni og fleira. Gríðarlega mikil tækifæri liggja á 

sviði líftækni og fullvinnslu sjávarafurða á Íslandi. Líftækniafurðir eru nánast allar unnar 

úr aukahráefni sjávarafurðanna. Tækifærin krefjast mikillar vinnu, fjármagns, rannsókna- 

og þróunarstarfs (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013).  

2.5.1 Líftæknilegar aukaafurðir úr sjávarfangi 

Íslensk náttúra inniheldur efni sem hefur sérstöðu. Íslensk náttúra skapar lífverum erfiðar 

aðstæður og því lifa þær oft við erfið skilyrði. Lífverurnar þurfa því að framleiða kröftug 

efni til að lifa af aðstæður. Ímynd landsins í tengslum við umhverfi og náttúru er góð og 

tengist hreinleika, sjávarútvegi og náttúrufegurð. Ímyndin hefur stutt við vörur í 

ákveðnum afurðaflokkum líkt og heilsuvörur og snyrtivörur (Þór Sigfússon og Berta 

Daníelsdóttir, 2017).  

Hráefni sem nýtist í hágæða líftæknivörur úr sjávarfangi hefur verið skipt í fjóra 

þætti eftir því hversu mikið efnið hefur verið unnið. Aukaafurðir sem falla til við 

hefðbundna vinnslu falla undir fyrsta flokkinn. Um er að ræða bein, roð, innyfli, lifur, 
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hrogn, rækjuskel, vinnsluvatn og fleira. Þessi hráefni eru oft notuð beint í afurðavinnslu, 

til að mynda þurrkaðir hausar eða kavíar (Jóhann Örlygsson, 2002). Þessi flokkur er ferlið 

til að afla sér hráefnis, til dæmis aukahráefni fiskvinnslu (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Vinnsla er annað skrefið á aukahráefni í til að mynda prótein, sjávarolíur, steinefni og 

kítósan. Með frekari vinnslu á þessum hráefnum skapast dýrari og sérhæfðari afurðir. 

Þannig má framleiða til að mynda glúkósamín, lípíð, bragðefni, amínósýrur, gelatín, 

peptíð, vítamín, steinefni og ensím. Gríðarlega mikla tækniþekkingu, þróunarvinnu og 

fjármagn þarf til vinnslu á þessum efnum. Loks kemur fjórða og síðasta skrefið en það er 

notkun þessara efna í hátækniiðnað, til að mynda lyfjaiðnað, matvælavinnslu, snyrtivörur, 

rannsóknir og bætiefni. Mikillar tækniþekkingar, fjármuna og rannsókna- og 

þróunarvinnu er krafist í þessu skrefi til að árangur náist (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Afurðirnar skapa hæsta verðið en þróun og framleiðsla krefst mikils fjármagns og langs 

þróunar- og rannsóknarstarfs (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013).  

 

Mynd 5: Flæði hráefnis í hátækna líftækniiðnaði 

 
Heimild: Stjórnarráðið (2002) 
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Á myndinni sést að ferlið er langt frá því að fara úr hefðbundnum aukaafurðum, líkt og 

lýsi eða þurrkuðum þorskhausum í hágæðavörur sem notaðar eru í hátækniiðnað. Þá má 

sjá hvernig örverur og vinnsla líftækniafurða með hjálp þeirra passar inn í skemað (Jóhann 

Örlygsson, 2002). 

Grunnhráefni nefnist það hráefni sem fellur til við vinnslu og nota má í frekari 

líftæknivinnslu. Til að mynda er grunnhráefni roð, hryggur, svil, þunnildi, lifur, bein, 

rækjuskel, sundmagi, afskurður, hrogn, magi, þarmar og gallblaðra. Þessu er alla jafna 

hent þegar fiskur er unninn á hefðbundinn máta. Mikið af slógi og rækjuskel kemur frá 

rækjuverksmiðjum, ásamt vatni sem myndast við þiðnun á frosnum rækjublokkum 

(iðnaðarrækja) (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Byggingareining líkamans er prótein og samanstendur af 1 L-amínósýrum sem 

geta verið frá nokkrum hundruð amínósýruröðum upp í tugi þúsunda amínósýra. Prótein 

hafa afar fjölbreytta virkni í líkamanum, frá því að hvata efnahvörfum, stjórna flæði jóna 

í frumuhimnum og yfir í að vera byggingareiningar beina og húðar. Amínósýrur brotna 

saman, mynda þrívíðan strúktúr sem skilgreinir virkni próteinsins. Vinna má prótein úr 

næstum hverju sem er, en skilyrði er að það sé lífrænt efni; úr beinum, vöðvum, blóði, 

innyflum, mjólk og öðrum vessum úr dýrum. Miklir nýtingarmöguleikar eru til staðar með 

próteini en það er mjög næringarríkt. Hægt er að selja prótein sem bætiefni í markfæði, 

fæðubótarefni og sem lyf (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Mikið prótein fæst úr margs konar 

aukahráefni af sjávarfangi. Þessi prótein eru oftast bundin en þá er mikið af próteini í 

vöðvavökva. Með hjálp ensíma má leysa upp prótein og þá verður til peptíð. Peptíð eru 

stuttar amínósýrukeðjur. Þá má finna peptíð úr próteinum í fiskafurðum (Jóhann 

Örlygsson, 2002). 

Úr sjávarfangi má eigangra og hreinsa mikið af steinefnum úr sjávarfangi. Athylgli 

manna hafa verið á kalsíum úr sjávarfangi. Kítín má finna í rækjuskel en það er megin 

byggingarhluti skelja í skordýrum og krabbadýrum. Hreinsa þarf burt önnur efni líkt og 

prótein, litarefni og kalsíum til að ná kítíni úr rækjuskelinni en eftir það stendur 95% 

vatnleysanlegt og hreint kítín. Kítín er fjölliða úr N- acetyl glúkósamín einingum (Jóhann 

Örlygsson, 2002). Kítósan fæst með að afasetylera kítin (Jóhann Örlygsson, 2002). Nota 

má kítósan sem fæðubótarefni sem bindur fitu og lækkar kólesteról. Þá er hægt að nota 

kítósan við sárameðhöndlun og í bæklunarskurðlækningum, því það er 

beinvaxtarhvetjandi og bólgueyðandi. Einnig má nýta það í snyrtivörur, sjampó og 
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tannkrem. Vegna andoxandi eiginleika eykur kítósan geymsluþol og nýtist til að fjarlægja 

grugg í drykkjarvörum. Kítósan hefur verið notað í skordýraeitur (Sjávarklasinn, 2013). 

Kítósan er einnig notað í iðnað, landbúnað og læknavísindi (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Úr próteinum má vinna peptíð en virkni þess eru margvísleg. Til dæmis geta þau 

tekið upp járn úr meltingarvegi, eru orkugefandi, minnka blóðþrýsting, eru lystaukandi og 

örva virkni hvítra blóðkorna. Biote ASA er fyrirtæki sem hefur framleitt peptíð sem 

íblöndunarefni í til að mynda grísafóður. Peptíðið örvar ónæmiskerfi grísa, eykur nýtingu 

fóðursins og örvar vöxt grísanna. Sum peptíðanna verka gegn bakteríum og eru því 

bakteríuhamlandi. Nýtingarmöguleikar lífvirkra peptíða (e. bioactie peptides) eru í 

fæðubótarefni, í íþróttadrykkjum eða sem aukanæring fyrir sjúklinga sem eru 

næringaþurfa (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Ensím eru venjulega stór prótein og grunneiningar þess eru amínósýrur. Ensím 

hafa það hlutverk að framkvæma og hraða efnahvörfum í frumum (Jóhann Örlygsson, 

2002). Ensím lækka virkjunarorku efnahvarfa en þau geta hraðað efnahvörfum gríðarlega. 

Í meltingarfærum lífvera finnast flest ensím en einnig í frumum. Í ýmsum iðnaði hafa 

meltingarensím verið mjög vinsæl og hafa verið einangruð úr meltingarfærum þorsks, úr 

görnum og maga. Nýtingarmöguleikar ensíma eru miklir og fjölbreyttir. Hægt er að 

auðvelda fullvinnslu matvæla með meltingarensímum, fullnýta aukahráefni sem erfitt er 

að vinna í vélum og höndum og því henta ensím vel til þessa. Fjölbreyttir 

nýtingarmöguleikar eru í framleiðslu lyfja, lækningavara og snyrtivara. Til að mynda má 

nýta ensím úr meltingarfærum þorsks til framleiðslu á græðandi húðvörum. Þá er hægt 

að brjóta niður slóg og fjarlægja himnu af þorsklifur áður en lifrin er soðin niður (Bjarki 

Vigfússon o.fl., 2013).  

Með rannsóknum á sjávarlífverum hefur komið í ljós að miklir möguleikar eru í 

ensímum úr sjálfum lífverunum og aukaafurðum sjávarfangs. Ensím þessi eru virk við lágt 

hitastig en þau eru kuldakær og kuldaþolin. Því er möguleiki á að nýta þau við hitastig að 

fjórum gráðum. Ensím úr lífverum sjávar lifa á köldum svæðum og eru þau með annars 

konar eiginleika miðað við hegðun dýraensíma. Biotec ASA er fyrirtæki starfrækt í Noregi 

en það hefur framleitt fjölmörg ensím. Ensímin má nota í matvælavinnslu, 

sameindafræðilegar rannsóknir og til lækninga. Til erfðafræðilegra rannsókna hefur 

alkaline phosphatasa verið unnið úr rækjum og úr þorski hefur verið unnið uracil-DNA 

glycosylasa. Þá hefur verið notað pepsin ensím úr þorski til framleiðslu á lífvirkum 
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peptíðum og á kvíar og bindiefnum. Fyrirtækið hefur einnig náð að framleiða lysozyme úr 

hörpudiski til lyfjagerðar (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Byggingarefni próteina eru amínósýrur, þær eru manninum nauðsynlegar þar sem 

líkaminn getur ekki framleitt þær. Úr fiskpróteinum má vinna amínósýrur ásamt öðrum 

próteinum. Með sýrubaði við 90 gráður eða með notkun ensíma má vinna amínósýrur. 

Kosturinn við ensímnotkun er að mögulegt er að nota þá aðferð við lægra hitastig og hægt 

er að velja hvaða amínósýrur eru klipptar af og magnið sömuleiðis. Nýtingarmöguleikar 

þeirra hafa verið notaðar í markfæði og fæðubótarefni (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Glútamín er tegund amínósýra sem er mikilvæg fyrir orkubúskap líkamans en við stress 

eða þegar líkami mannsins þarf á mikilli orku að halda þarf mikið af þessari amínósýru. 

Aukaafurðir í fiski innihalda mikið magn af amínósýrunni glútamíni og því er það tilvalið 

efni til vinnslu. Vítamín er lífrænt efni í takmörkuðu magni sem er nauðsynlegt fyrir 

lífverur til að komast af. A-vítamín, D-vítamín, E-vítamín og K-vítamín eru fituleysanleg 

vítamín. Finna má A-vítamín (beta-karótín, retínól) í fiski. D-vítamín fæst aðallega úr 

þorsklifur, lúðu, lax, síld (og öðrum feitum fiski), lýsi og eggjum. Ýmsar tegundir B-vítamíns 

má finna í fiski; níasín (B3-vítamín), pantótensýru (B5-vítamín), pýridoxín (B6-vítamín), 

bíótín (B7-vítamín), og kóbalamín (B12-vítamín) (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Með 

vinnsluvatninu fást vatnsleysanleg prótein við vinnslu á fiski. Einnig er vinnsluvatnið ríkt 

af vítamínum og snefilefnum. Hægt er að safna efnunum upp með því að þurrka eða fella 

út efnin. Síðar má nýta efnin sem íblöndunarefni í matvæli. Aðferð hefur verið þróuð þar 

sem efnum er blandað í fiskflök til að gefa þeim visst bragð og ákveðna aðferð ásamt 

vatnsbindihæfileika. Finna má mikið af A- og D-vítamínum í lýsi en hægt er að vinna þau 

og setja í fæðubótarefni (Jóhann Örlygsson, 2002). Vinnsluvatn í gríðarlega miklu magni 

fer til spillis við fiskvinnslu og hægt er að nýta efni úr þeim. Vinnsluvatnið inniheldur til að 

mynda mikið af blóði, olíum og próteinum. Aðferðir eru til að hreinsa og endurnýta vatnið 

með hjálp sótthreinsiaðferða og örvera (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Við hitun kollagenþráða úr beinum og sinum spendýra í vatni verður til gelatín en 

það er hlaupkennt, lyktarlaust og bragðlaust prótein. Gelatín samanstendur af 

amínósýrum. Gelatín er ekki hágæðaprótein líkt og önnur dýraprótein, því það vantar 

nauðsynlega amínósýru sem nefnist tryptófan (Jóhann Örlygsson, 2002). Gelatín má vinna 

úr fiskroði og það telst til matvæla. Gelatín hefur mikla nýtingarmöguleika, til dæmis til 

að stöðva blóðflæði, og hefur verið notað í lyfjaiðnað. Gelatín getur einnig myndað 
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himnur og hylki utan um lyf. Gelatín bindur vatn í gel og því er það notað í matseld 

(kjötvörur og sultur) og sælgæti (gúmmí) (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Glúkósamín er eining í kítósani og er amínósykur. Afleiðuna glúkósamín má vinna úr 

kítósani, með því að vatnsrjúfa kítósan sem vinna má úr skeljum, til að mynda rækjuskel. 

Glúkósamín er aðallega selt sem fæðubótarefni og heilsuvara. Vísbendingar benda til þess 

að inntaka glúkósa vinni gegn slitgigt og þeim sársauka sem henni fylgir (Bjarki Vigfússon 

o.fl., 2013). Efnið er einnig notað gegn bólgum í líkama. Notkunarmöguleikar glúkósamíns 

(og kítósans) eru til dæmis í snyrtiefni, megrunarlyf og rannsóknir (Jóhann Örlygsson, 

2002). 

Astaxanthin er framleitt með efnafræðilegum aðferðum að mestu leyti. Efnið er 

notað í margar vörur á líftæknimarkaði en mikil eftirspurn er eftir efninu og talið er að 

hún eigi eftir að aukast. Efnið má nota í fiskafóður og sem fæðubótarefni. Notkunarsvið 

þess er breitt og nota má það í heilsuvörur, snyrtivörur og í lyfjaiðnað. Astaxanthin er afar 

sterkt andoxunarefni og hefur lofað góðum árangri gegn ýmsum sjúkdómum. 

Rauðþörunginn haematoccus pluvialis má nota til framleiðslu (Jóhann Örlygsson, 2002). 

Fjölómettaða fitusýran, docosahexaenoic-sýra (DHA), sem má finna í fiskmeti hefur sýnt 

fram á að vera heilsubætandi. Fitusýran gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingu 

miðtaugakerfis og í heila. Hún finnst í miklu magni í sæði og augum. Í fiskfitu og 

brjóstamjólk má finna mikið magn af fjölómettuðu fitusýrunni DHA. Þá inniheldur 

þorskalýsi mikið magn af fitusýrunni DHA. Í lýsi má finna eicosapentaenoic-sýru (EPA) og 

er hún talin vera góð vörn gegn kransæðasjúkdómum því hún dregur úr hættunni á 

blóðtappamyndun og blóðstorknun. Þá veitir hún góða vernd gegn kölkun æða. 

Eiginleikar þessara fitusýra gera þær að heilsu-, bætiefna- og markfæði. Þær eru vinsælar 

einar og sér eða sem íblöndunarefni í matvæli. Úr hrognum og svilum má vinna fosfólípíð 

(Jóhann Örlygsson, 2002).  

Fosfólípíð er byggingareining sem finnst í frumuhimnum. Fosfólípíð úr hafinu 

hefur mikið magn af DHA- og EPA-fitusýru (ómega-3). Fosfólípíð má vinna úr hrognum og 

ljósátu með útdrætti, þurrkun og sérstökum aðferðum til að fjarlægja óskautuð lípíð 

ásamt bragði og lykt. Fosfólípíð má nýta í íþróttavörur, barnamat og í matvælaframleiðslu 

sem bindiefni (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Kollagen er grunnbyggingareining vefja í 

líkama lífvera og er prótein. Kollagen má til að mynda finna í spendýrahúð og fiskroði. 

Kollagen nýtist sem vatnsrofið kollagen og gelatín. Með vatnsrofnu kollageni er átt við 
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gelatín sem búið er að klippa niður í vatnsleysanlegar próteinkeðjur sem líkaminn getur 

frásogað í meltingarfærum og nýtt sem næringu og lyf. Nýtingarmöguleikar kollagens eru 

miklir en kollagen nýtist til að mynda í lyf gegn beinþynningu og liðagigt. Einnig er hægt 

að nýta efnið í snyrtivörur og krem til að slétta húð. Næringargildi kollagens er hátt og því 

er það mikið notað sem próteingjafi í markfæði og önnur matvæli (Bjarki Vigfússon o.fl., 

2013). 

Sá vökvi sem er óleysanlegur í vatni er olía en hún leysist í eter og etanóli. Olía er 

þríglýseríð með estertengdum alkýlkeðjum (fitusýrum) og er fita í fljótandi formi. Fiskolíur 

má vinna úr lifur og slógi margra fisktegunda. Þá er hægt að vinna olíur úr marningi feitra 

fiska. Næringargildi olíu fer eftir gæðum fitusýra. Eicosapentaenoic-sýra (EPA) og 

decosahexaenoic-sýra (DHA) eru dýrmætustu fitusýrurnar (ómega-3). Fitusýrur hafa sýnt 

fram á jákvæð áhrif á heilsu manna. Jákvæð áhrif birtast í fiskolíu, lýsi sem getur haft áhrif 

á til að mynda á heila og taugakerfi, hjarta og æðakerfi, huga og geðkerfi, liða- og 

ónæmiskerfi og er góð fyrir konur á meðgöngu. Ómega-3 fitusýrur eru ríkar af A- og D-

vítamínum. Fiskolíur má nýta í fæðubótarefni, markfæði, lyf, lækningavöru og 

drykkjarvörur (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Kalsíum er hægt að nýta og vinna í ýmsar 

afurðir. Í beinum líkt og fiskbeinum er hægt að finna kalsíum. Nýta má kalsíum í 

málmvinnslu, ostaframleiðslu og steinsteypu. Kalsíum er algengasta steinefnið í 

líkamanum og er mikilvægt fæðubótarefni. Nýtingarmöguleikar kalsíums eru í 

heilsuvörur, fæðubótarefni, í iðnað og matvælaframleiðslu (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Með bragðefnum er hægt að gefa lykt og bragð sem nýtist vel í matargerð. Draga má þessi 

efni úr mörgum matvælum og nokkrar aðferðir eru til. Miklir möguleikar eru með 

framleiðslu náttúrulegra bragðefna með hjálp ensíma sem finna má í sjávardýrum en þau 

má framleiða aukaefnalaus. Nýtingarmöguleikar eru í matvælaframleiðslu, í 

neytendapakkningar og til stóreldhúsa (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Við flökun fisks falla til við afgangar sem kallast afskurður. Skip sem vinna afla um 

borð verða að hirða og koma með allan afskurð að landi sem fellur til við snyrtingu á ýsu-

, þorsk-, karfa- og ufsaflökum. Nýtingarmöguleikar afskurðar eru til að mynda lýsi, mjöl 

og fóðurframleiðsla. Þá má nýta afskurð sem fellur til við snyrtingu til manneldis. Einnig 

er hægt að vinna prótein úr afskurði og mikil tækifæri eru fyrir prótein í verðmætasköpun. 

Við flökun á fiskafurð situr fiskhold eftir á hryggnum. Holdið kallast marningur. Hægt er 

að nýta marning í framleiðslu á próteini, bollum, surimi, fiskinöggum og sambærilegum 
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vörum. Hrygginn sjálfan er hægt að nýta til framleiðslu á próteini og kalsíumi (Bjarki 

Vigfússon o.fl., 2013).  

Augu fiskafurðar er hægt að nýta, þau eru rík af ómega-3 fitusýrum. Þegar 

þorskhausar eru unnir falla til þorskaugu. Hrogn hafa einnig nýtingarmöguleika, hægt er 

að nýta hrogn til framleiðslu til eldis, með hjálp kynbóta- og líftæknirannsókna. Núgildandi 

reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða segir að skip þurfi að hirða og koma með á land 

öll þorsk- og ufsahrogn. Flestar afurðir hrogna eru frystar, niðurlagðar eða reyktar (Bjarki 

Vigfússon o.fl., 2013). 

Hérlendis fer fram fullvinnsla niðurlagðrar lifrar í neytendapakkningar þar sem 

ekki er hægt að niðursjóða hana eftir frystingu. Þó er hægt að framleiða lýsi úr áður frystri 

afurð. Þorsklifur hefur mikla nýtingarmöguleika. Þorsklifur hefur að geyma margar 

fitusýrur, meðal annars fjölómettaðar fitusýrur á borð við ómega-3 og ómega-6 en þau 

efni hafa margvísleg heilsubætandi áhrif. Úr þorsklifur er lýsi unnið en það er ríkt af 

fitusýrum, ásamt A- og D-vítamínum. Samkvæmt núgildandi reglugerð þurfa öll skip sem 

ekki vinna aflann um borð að hirða og koma með þorsk-, ufsa-, löngu, keilu- og 

skötuselslifur að landi. Hægt er að nýta lifur margra bolfisktegunda í matvæla- og 

lýsisframleiðslu. Vegna aukinnar eftirspurnar eftir niðursoðinni þorsklifur á 

Evrópumarkað hefur nýting á lifur aukist mikið. Í Vestur-Evrópu, til að mynda á 

Frakklandsmarkaði, fæst hærra verð fyrir niðursoðna lifur (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Roð er einnig aukahráefni og hefur mikla nýtingarmöguleika. Þorskroð er um 3% 

af þyngd hans en við framleiðslu á roðlausum flökum fellur til mikið roð. Roð fisks má nýta 

í kollagenframleiðslu. Kollagen unnið úr fiski er sífellt stækkandi markaður því það hefur 

marga kosti yfir spendýrakollagen. Um 98% af framleiddu kollageni er nú unnið úr 

afurðum spendýra í heiminum. Tækifæri með framleiðslu fiskikollagens eru mikil en 

notkun þess hefur ekki í för með sér neina smithættu ásamt að reglur trúarbragða koma 

ekki í veg fyrir notkun þess. Fyrirtækið Kerecis hf. hefur notað þorskroð í stoðefni, 

háþróaða plástra sem græða þrálát sár á skömmum tíma. Allar frumur í roðinu eru 

fjarlægðar við framleiðslu á plástrunum þangað til einungis kollagengrindin stendur eftir. 

Kollagengrindin veitir svo blóðfrumum mannslíkamans aðsetur til að mynda nýjan vef þar 

sem sár hefur myndast. Framleiða má gríðarlega verðmætar hönnunarvörur úr sjávarleðri 

en Atlantic Leather hefur þróað afar skilvirka aðferð til að súta roð í leður. Möguleikar 

geta verið fyrir beltaframleiðslu og á lampaskermum. Við rækju- og humarvinnslu falla til 
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skeljar og við humarvinnslu falla til klær. Kítín og kítósan er hægt að vinna úr skeljum og 

klóm. Kítín og kítósan eins og önnur lífvirk efni úr sjávarfangi hafa sýnt fram á mikla 

notkunarmöguleika. Úr klóm humars er hægt að framleiða humarmarning sem nýta má í 

meiri mæli, til dæmis til framleiðslu á súrími, bragðefnum, snakki, humarbollum og fleira 

(Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Afgangsslóg má nýta í mjölvinnslu, þá má nýta slóg til lýsisframleiðslu en í 

Grindavík starfar fyrirtækið Codland sem brýtur slóg niður með ensímum með 

meltingarfærum þorsks áður en hægt er að framleiða úr því mjöl og lýsi. Í maga, 

skúflöngum og milta sumra tegunda, til að mynda í þorski, má einangra og vinna mikið 

magn af ensímum. Úr maga þorsks er hægt að einangra súr ensím. Þessi ensím kallast 

aspartic endopeptidasar þar sem pepsín er þekktast. Nota má pepsín í að hleypa ost, 

umbreyta plöntupróteinum fyrir matargerð og eyða hárum í leðurgerð. Sundmagi hefur 

verið hirtur sérstaklega en þá er hann saltaður og síðar seldur sem matvæli til Kína. Finna 

má ensím í þörmum þorsks sem er annars konar ensím en finnst í maga hans. Sýrustigið í 

þörmum þorsks er í jafnvægi og þar finnast ensím sem starfa við hlutlausar aðstæður. 

Ensím þessi eru í flokki serín endopeptídasa og hafa alls fjögur ensím verið skilgreind í 

þorskafurðinni; elestasi, trypsín, chímótrypsín og kollagenasi (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). 

Þorskensím hafa þá kosti að virkni þeirra er mikil við lágt hitastig en það þýðir að 

þau hafa mikla virkni við líkamshita og geta nýst betur við matvælaframleiðslu en önnur 

ensím sem þarfnast hærra hitastigs. Ensím þessi eru einangruð hjá Norður ehf. hérlendis 

og nýtt í bragðefnavinnslu Norðurbragðs og lækningavörur hjá Zymetech. Fyrirtækið 

Zymetech einangrar trypsín og síðar er ensímið nýtt í húð- og snyrtivörur. Með niðurbroti 

á próteinum er hægt að nýta þorskensím í ýmiss konar matvælavinnslu við niðurbrot á 

próteinum (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Á mynd 6 sjást margir nýtingamöguleikar úr 

aukaafurðum þorsks. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Mynd 6: Nýtingarmöguleikar úr aukaafurðum þorsks. 

 

Heimild: Sjávarklasinn (2013). 

Tækifærin eru mikil eins og sést á myndinni hér fyrir ofan. Þessi efni má síðar nota í ýmis 

konar iðnað sem fjallað verðum um í næsta kafla. 

2.5.2 Hágæða líftækniafurðir í hátækniiðnaði 

Nota má efni sem nefnd hafa verið í lyfjaiðnað, fóðuriðnað, matvælaiðnað, í markfæði (e. 

functional foods), snyrtivörur, líftækni, rannsóknir og sem bætiefni. Fyrir lyfjaiðnaðinn eru 

hágæða líftækniafurðir úr sjávarfangi áhugaverðar. Þörf er á náttúrulegum efnum sem 

myndu koma í stað lyfja. Skapast hefur verið þrýstingur á að útbúa ódýrari lyf og að þau 

séu unnin úr sjávarfangi og spillir ekki náttúru og lífríki. Til að mynda vinnur 

lyfjaiðnaðurinn einna mest ensím, peptíð, kítósan, gelatín og fjölómettaðar fitusýrur í 

framleiðslu sinni. Aukinn áhugi er á erfðaefni úr sjávarfangi. Notkunargildi í 

fóðuriðnaðinum með sjávarlíftækniafurðum eru miklar. Framleiðsla á fóðri, eldisfóðri, 

húsdýrafóðri og fóðri fyrir gæludýr hefur þá tilhneigingu að fóðrið sé sérhæfðara. Þegar 

efnum er blandað saman eins og steinefnum, orkuríkum efnum og ónæmisbætandi 

efnum (peptíðum) má auka verðmæti þess til muna. Tækifæri felast í að nýta aukaafurðir 

sjávarfangs í gæludýrafóður. Úr þorskhrognum hefur kavíar verið búinn til í 
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matvælaframleiðslu. Afurðir hafa verið í miklu mæli notaðar í íblöndunarefni í 

matvælaframleiðlsu. Kítósan hefur verið notað sem náttúruleg ráðstöfun gegn rotnun í 

matvæli og andoxunarefni. Í matvælaiðnaði er notkun á bragðefnum og fjölómettuðum 

fitusýrum þekkt í matvælaiðnaði. Gelatín úr fiski hefur einnig verið notað í matvæli. Með 

markfæði er átt við þau matvæli sem innihalda efni sem hafa heilsubætandi áhrif með 

neyslu. Framleiðsla á markfæði hefur aukist gríðarlega mikið á síðustu árum. Til að mynda 

hafa líftæknilegar afurðir sjávarfangs verið notaðar í markfæði og eru þær kítósan, 

kalsíum, ensím, fjölómettaðar fitusýrur, peptíð og amínósýrur. Snyrtivörumarkaður úr 

líftæknilegum efnum úr sjávarfangi er sífellt að stækka. Til dæmis hafa verið gerðar húð- 

og hársnyrtivörur en þau hráefni sem nýtast í slíkan iðnað eru aðallega ensím, kítósan, 

fosólípíð, peptíð og fjölómettaðar fitusýrur. Notkun fæðubótarefna er sífellt að aukast í 

heiminum. Þau eru vinsæl hjá íþróttafólki, þeim sem vilja styrkja og byggja upp líkamann 

en fæðubótarefni eru yfirleitt tekin í töfluformi eða dufti. Glúkósamín hefur verið mjög 

vinsælt í fæðubótarefni (Jóhann Örlygsson, 2002). 

2.6 Alþjóðaviðskipti sjávarafurða 

Alþjóðaviðskipti eru mikilvæg undirstaða velferðar og hagvaxtar í heiminum. Með bættu 

aðgengi og opnun nýrra markaða skapast ný tækifæri fyrir atvinnulífið með 

alþjóðaviðskiptum. Með stærri markaði eykst samkeppnishæfni og hagkvæmni 

fyrirtækja. Samkeppni á erlendum mörkuðum hvetur til enn meiri sérhæfingar, 

nýsköpunar og framleiðni. Viðskipti milli ríkja auka samskipti milli þeirra og mynda 

menningarleg tengsl. Alþjóðasamfélagið hefur lagt áherslu á að hverfa frá 

einangrunarhyggju og auka viðskiptafrelsi frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Regluverk hefur verið mótað með sanngirni að leiðarljósi ásamt að tryggja jafnan ávinning 

þjóða. Nánast öll alþjóðaviðskipti byggjast á reglum og alþjóðalögum sem 

Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) fjallar um (Ágúst Einarsson, 2016). 

Alþjóðaviðskiptastofnunin grundvallar starf sitt á nokkrum samningum á sviði 

hugverkaréttar (TRIPS), vöruviðskipta (GATT) og þjónustuviðskipta (GATS). Á vettvangi 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar er lögð áhersla á að minnka hömlur sem eru til staðar í 

viðskiptum með GATT-samningi (e. General Agreement on Tariffs and Trade) en Ísland er 

aðili að honum. Einnig er unnið að lækkun innflutningstolla (Ágúst Einarsson, 2016). 
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Skilgreining alþjóðavæðingar felst í auknu frelsi viðskipta með þjónustu, vöru og 

fjármagn milli landa. Einnig felst í henni aukið frelsi fólks til að flytja setur sitt milli landa í 

atvinnuskyni. Íslenska hagkerfið er lítið og opið, og alþjóðavæðing hefur mikil áhrif á þess 

háttar kerfi. Alþjóðavæðing hefur opnað nýja markaði fyrir útflutning íslenskra fyrirtækja 

og gefið þeim vaxtartækifæri á alþjóðavettvangi. Þá getur hún aukið samkeppni á 

innlendum vörum og á þjónustumarkaði. Mikilvægt er fyrir hagkerfi sem einkennast af 

miklum sveiflum í fjárfestingu að hafa opinn vinnumarkað (Seðlabanki Íslands, 2007). 

Alþjóðavæðing hefur haft mikil áhrif í landfræðilegum, hagrænum og félagslegum 

skilningi. Hindranir hafa minnkað milli landa á: Vinnuafli, fjármunum og markaðssvæðum 

fyrir afurðir. Tækniframfarir hafa leitt til árangursríkari markaðssetningar, stjórnunar og 

markvissari viðskipta. Alheimurinn hefur minnkað, samskipti eru tafarlaus og tengslanetið 

hefur stækkað verulega hratt. Alþjóðavæðing hefur áhrif á fólk á mismunandi hátt, eftir 

því hvar það býr í heiminum. Fólk í þróunarlöndunum upplifir alþjóðavæðingu á annan 

hátt en fólk í þróuðum löndum (Ágúst Einarsson, 2016; Ágúst Einarsson og Ásta Dís 

Óladóttir, 2021). Alþjóðavæðing markar umgjörð nútímasamfélaga í meira mæli en flest 

annað. Sífellt skiptir alþjóðavæðing meira máli, ekki síst vegna hagrænna áhrifa. 

Lífskjarabati og hagkvæmni kemur til vegna alþjóðavæðingar en hvort tveggja hefur 

marga kosti í hagrænum skilningi, til að mynda stærri markaði. Þekkingu er dreift hraðar 

um heiminn og áður og viðskiptakostnaður er lægri. Augljóst er að alþjóðavæðing 

einkennist af stærri mörkuðum, lægri viðskiptakostnaði og meiri hraða. Alþjóðavæðing 

tengist viðskiptum þar sem verkaskipting og sérhæfing lækkar framleiðslukostnað 

fyrirtækja með stærðarhagkvæmni. Á síðustu árum hafa alþjóðleg viðskipti einkennst af 

miklum vexti í þjónustu og verslun, auknum möguleikum á netinu, reglum í alþjóðlegum 

viðskiptum og breyttum samskiptum (Ágúst Einarsson, 2016).  

  Alþjóðavæðingarferlinu má skipta í fimm hluta. Fyrsti hlutinn er að ákveða hvort 

fara eigi með fyrirtækið á alþjóðamarkað yfir höfuð, hvort fyrirtækið eigi erindi á erlendan 

markað. Annar hlutinn er að ákveða hvaða markaði eigi að fara inn á. Þriðji hlutinn snýst 

um að móta stefnu um innkomu á markaði. Fjórði hlutinn er að setja saman áætlun um 

markaðssetningu á erlendum markaði. Fimmti og síðasti hlutinn er að framkvæma og 

samræma áætlun um markaðssetningu á alþjóðamarkaði (Hollensen, 2014). 

Þegar fyrirtæki stefna á útþenslu á erlenda markaði þurfa stjórnendur að íhuga og 

spyrja sig hvers vegna fyrirtækið ætti að taka það skref. Hafa þarf í huga að starfsemi út 
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fyrir landsteina er áhættusöm, hefur í för með sér meiri útgjöld og getur skapað 

vandamál. Stjórnendur þurfa að taka tillit til ýmissa aðstæðna við stjórnun starfsemi á 

erlendum markaði. Þar á meðal eru þættir eins og tímamismunur, mismunandi lög og 

reglur, vinnutími og vinnuaðstæður, laun, lagaumhverfi, flutningskostnaður getur verið 

hár og að ráða erlent starfsfólk getur reynst flókið. Öll þessi atriði þurfa stjórnendur að 

hafa í huga þegar ákveða á hvort fyrirtæki eigi að halda sig við innlenda starfsemi eða fara 

út fyrir landsteinana. Það verður að vera meiri ávinningur af að þenja út fyrirtækið en 

tilheyrandi áhætta og kostnaður (Ágúst Einarsson, 2016; Ágúst Einarsson og Ásta Dís 

Óladóttir, 2021).  

Íslenska hagkerfið er útflutningsdrifið og fremur opið. Íslenska hagkerfið er fremur 

opið hagkerfi mælt í heildarutanríkisviðskiptum sem hlutfall af landsframleiðslu og því er 

það háð áframhaldandi frjálsum viðskiptum (Stjórnarráð Íslands, 2020). Evrópuríki eru 

vettvangur stærsta hluta viðskipta Íslands og á það við um út- og innflutning á vöru og 

þjónustu. Grundvöllur þessara viðskipta er samningur Evrópusambandsins (ESB) og EFTA-

ríkjanna um Evrópska efnahagssvæðið (EES). Árið 2019 fór yfir 80% af 

heildarvöruútflutningi Íslendinga til Evrópuríkja og 2/3 hlutar alls innflutnings kom þaðan 

(Stjórnarráð Íslands, 2020). Á Mynd sjö koma fram stærstu vöruútflutningsmarkaðir 

Íslands árið 2019. 
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Mynd 7: Stærstu vöruútflutningsmarkað Íslands árið 2019. (m.kr.) 

 
Heimild: (Stjórnarráðið, 2020). 

  

Alþjóðleg áhrif í tengslum við sjávarútveg eru engin nýlunda. Alþjóðleg viðskipti fyrir 

sjávarafurðir hafa verið frá alda öðli og fara vaxandi. Hefðbundinn sjávarútvegur, vinnsla 

og veiðar voru meginuppspretta útflutnings- og gjaldeyristekna Íslands í yfir eina öld en 

fleiri atvinnugreinar hafa bæst í hópinn á síðari árum. Sjávarútvegur heldur þó sessi sínum 

sem mikilvægasta atvinnugrein þjóðarinnar ef útflutningstekjur fyrirtækja sem tengd eru 

sjávarútvegi eru talin með. Í íslenskum sjávarútvegi er framleitt mjög mikið miðað við 

aðrar greinar í fjölþjóðlegum samanburði. Það undirstrikar hve mikilvægur sjávarútvegur 

er hér á landi fyrir íslenskt efnahagslíf og hve sterk samkeppnistaða íslensks sjávarútvegs 

er erlendis (Ágúst Einarsson, 2016). Til að stunda viðskipti er markaður notaður sem 

fyrirkomulag. Á markaði mætast eftirspurn kaupenda og framboð seljenda. Eftirspurn 

segir til um magn vöru og/eða þjónustu sem fólk vill og getur keypt á meðan framboð er 

magn vöru og/eða þjónustu sem fyrirtæki eru reiðubúin og hafa getu til að selja. Fyrir 
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íslenskt sjávarfang eru Evrópuríki mikilvægustu markaðir íslensk sjávarfangs. Stærsti hluti 

af íslensku sjávarfangi er seldur til Bretlands. Að hluta til fer þessi afli í frekari vinnslu en 

íslensk fyrirtæki eiga þar í fiskvinnslufyrirtækjum. Frakklands- og Spánarmarkaður eru 

mikilvægir. Á síðustu árum hefur útflutningur aukist til Frakklands. Noregur er mikilvægur 

markaður fyrir íslenskar vörur, til að mynda lýsi og mjöl en er jafnframt einn helsti 

samkeppnisaðili Íslands á botnfiskmörkuðum. Lengi hafa Bandaríkjamarkaður og 

Japansmarkaður verið mikilvægir fyrir íslenskar sjávarafurðir. Árið 2013 var gerður 

fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína sem veitti íslenskum fyrirtækjum betra 

aðgengi fyrir helstu útflutningsvörur Íslands. Kína er gríðarstór markaður og er í örum 

vexti. Útflutningur á íslenskum sjávarafurðum hefur nánast áttfaldast í magni talið á 

síðastliðnum tveimur áratugum. Tækifæri felast í útflutningi til Kína. Á síðustu árum hefur 

kaupmáttur verið í örum vexti (Ágúst Einarsson, 2016; Sveinn Agnarsson o.fl., 2021).  

Alþjóðamarkaður fyrir fisk og sjávarafurðir hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum áratugum, sérstaklega frá lokum síðari heimsstyrjaldar og heldur áfram að 

breytast vegna lífstílsbreytinga fólks. Aðilar í sjávarútvegi hafa verið í leit að nýjum 

tækifærum og leitast eftir að lækka framleiðslukostnað, ná hagkvæmari fjárfestingum á 

ýmsum stöðum í virðiskeðjunni og því beint sjónum sínum í auknum mæli að tækifærum 

á erlendum mörkuðum. Spáð hefur verið að markaðir fyrir sjávarafurðir á heimsvísu muni 

ná 155 billjörðum bandaríkjadala árið 2023. Þrír stærstu markaðir fyrir unninn fisk og 

sjávarafurðir eru Kína, Indland og Japan (Ásta Dís Óladóttir og Ágúst Einarsson, 2021). 

Með fjölgun íbúa á heimsvísu mun ákall um fæðuöryggi og sjálfbærni verða 

stöðugt háværara og lönd þurfa að leita allra leiða til að tryggja aðgang að auðlindum sem 

þau þurfa. Þetta mun eiga sérstaklega við varðandi fiskveiðar og fiskeldi. Alþjóðlegir 

straumar eru í þróun sem þarf að skoða og skilja, þar á meðal áhrif loftslagsbreytinga á 

fiskveiðar og fiskeldi, villtir fiskistofnar sem nálgast eða fara yfir hámarks sjálfbæran 

afrakstur, hröð útþensla í fiskeldi, sölu- og vöruvæðing, vöxtur heilsumeðvitaðrar 

millistéttar um allan heim og krafa um fæðuöryggi. Allir þeir þættir stuðla að því að opna 

markaði fyrir sjávarafurðir og leiðtogar í fyrirtækjum og frumkvöðlar hafa séð ýmisleg 

tækifæri í þessu. Alþjóðavæðing stuðlar að því að hægt er að starfa og fjárfesta á mörgum 

stöðum á sama tíma og getur það hjálpað við að dreifa áhættu. Óhætt er að segja að 

alþjóðavæðing stuðli að framleiðni í heiminum og bæti í mörgum tilfellum lífskjör (Ásta 

Dís Óladóttir og Ágúst Einarsson, 2021). 
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Víðfeðmt tengslanet, þekking og reynsla þarf að vera til staðar í alþjóðlegu 

viðskiptaumhverfi til að íslenska þjóðin nái forystu í iðnaði og viðskiptum í heiminum. Í 

stórauknum mæli hafa Íslendingar náð að tileinka sér nauðsynlega þekkingu til þess að 

eiga í alþjóðlegum viðskiptum og tækifæri skapast til að gera Ísland að stað þar sem 

straumar mætast. Þar mætist hugvit, vísindi, fjármagn og vörur og í kjölfarið skapast ný 

þekking ásamt framsækinni verðmætasköpun. Tækifæri eru fyrir Ísland að vera óskoruð 

miðstöð sjávarútvegs í Norður-Atlantshafi. Ísland getur orðið staður þar sem 

atorkusömustu frumkvöðlarnir, framsæknustu hugmyndirnar og reyndustu fjárfestarnir 

koma saman til að stofna ný fyrirtæki, skiptast á nýrri þekkingu og skapa ný verðmæti til 

framtíðar (Stjórnarráðið, 2019). Með aukinni alþjóðavæðingu og harðnandi samkeppni er 

ljóst að sífellt verður meira krefjandi að viðhalda samkeppnisforskoti Íslands í 

sjávarútvegi. Mikilvægt er að einblína á merkilega sögu Íslands og sérstöðu ásamt að 

leggja áherslu á að varðveita og styrkja ímynd Íslands. Þættir sem hafa meðal annars áhrif 

á ímynd Íslands eru jafnréttismál, ósnert víðerni landsins, sjálfbærar atvinnugreinar, 

dýravernd, róttækar aðgerðir í loftlagsmálum, umhverfisvænir ferðamátar og 

framúrstefnulegt borgarasamfélag. Nýta má þættina í markaðsstarf með nýstárlegri 

tækni. Því þarf að skapa hugrenningatengsl milli neytandans og Íslands og í kjölfarið 

aukast verðmæti. Hörð samkeppni ríkir milli sjávarútvegsþjóða á heimsvísu. Íslenskur 

fiskur er afurð af miklum gæðum, er framleidd með nýjustu tækni hvers tíma og selst á 

hæsta verði til kröfuhörðustu kaupenda. Sjávarútvegurinn hefur enn sérstöðu hvað 

varðar umfang hreins framlags til útflutningstekna þrátt fyrir aukningu á verðmæti hafi 

aukist á síðari árum hjá öðrum atvinnugreinum. Byggja þarf lífskjör í landinu áfram á 

öflugum sjávarútvegi til að halda þessari stöðu áfram með því að stunda ávallt öfluga 

nýsköpun. Nýsköpunarumhverfi skiptir því miklu máli á Íslandi (Stjórnarráðið, 2019). 

Íslenska krónan hefur áhrif á útflutningsgreinar en þær eru háðar gengi hennar. 

Það hefur áhrif á samkeppnishæfni vöru og þjónustu í erlendum gjaldmiðli. Sterk króna 

gagnvart evru eða bandaríkjadal þýðir færri krónur fyrir selda vöru, þrátt fyrir að 

framleiðslukostnaður í krónum sé sá sami. Eftirspurn verður minni ef gengi er velt yfir á 

neytandann í hærra verði. Utanríkisviðskipti eru ekki aðeins háð gengi íslensku krónunnar 

heldur sömuleiðis gengi helstu gjaldmiðla sem tengjast útflutningi. Á undanförnum árum 

hafa verðmæti sem seld voru í bandaríkjadölum numið um tvöföldu verðmæti þeirra vara 

sem seld eru í Evrópu (talið í krónum) (Stjórnarráðið, 2020). 
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Árið 2020 voru fluttar út sjávarafurðir til 78 landa samkvæmt tollskýrslum. 

Töluvert af útfluttum fisk er til geymslu, frekari vinnslu eða neyslu erlendis. Íslendingar 

flytja út mismikið unnið sjávarfang; ferskt (kælt, ísað), frosið, þurrkað, hert, auk lýsis til 

dæmis. Útflutningur íslenskra sjávarafurða er í tonnum talið, 600–800 þúsund tonn en 

magnið sveiflast milli ára. Á mynd 8 má sjá sölu á sjávarafurðum til helstu útflutningslanda 

árið 2019.  

Mynd 8: Sala sjávarafurða til helstu útflutningslanda Íslands árið 2019. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.). 

 

Hvati fyrirtækja til að hefja starfsemi á erlendum mörkuðum gæti komið til af velgengni á 

innlendum markaði, mettuðum heimamarkaði, vegna landfræðilegrar staðsetningar eða 

vegna tæknibóta (e. technological improvements). Í upphafi fjárfesta flest fyrirtæki utan 

heimamarkaðs til að afla náttúruauðlinda eða fá aðgang að mörkuðum. Eftir því sem 

fyrirtæki verða sífellt fjölþjóðlegri (e. multinational) nota þau starfsemi sína til að bæta 

alþjóðleg markaðsskilyrði með því að auka skilvirkni sína eða öðlast nýjar uppsprettur 

samkeppnisforskots (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 2021). 

 

2.7 Alþjóðamarkaðssetning sjávarafurða 

Á sjötta áratug síðustu aldar hlaut alþjóðleg markaðssetning (e. international marketing) 

viðurkenningu sem fræðasvið. Alþjóðamarkaðssetning hefur þróast í ríkulegt og flókið 

svið (Samiee og Chabowski, 2012). Viðfangsefnið tengist víðara sviði, alþjóðaviðskiptum 



47 

(Cavusgil, 2003). Áður fyrr var lögð áhersla á útflutningsferla (e. export processes) og 

útflutningsmarkaðssetningu (e. export marketing) en hefur stækkað og nær yfir 

margvíslegt efni. Fræðimenn hafa kannað margar víddir alþjóðlegrar markaðssetningar 

en aðallega hefur verið einblínt á þrjú atriði í rannsóknum á sviðinu: 1. Stjórnunarferli 

þess að þenjast út í staðbundna viðveru á erlendum landsvæðum; 2. Afleiðing af 

eignarhaldsskipaninni og 3. Hönnun, framkvæmd og mat á aðferðum á mörkuðum. 

Nýlega hefur áhuginn beinst að samþætta virðisaukandi starfsemi á heimsvísu til að skila 

yfirburða virði til viðskiptavina betur en samkeppnisaðilar (Webster, 2002). Umbreytingin 

hefur verið knúin áfram að tilkomu alþjóðlegra og svæðisbundinna neytenda (e. regional 

consumers), hröðum vexti í efnahagskerfum sem breytast frá skipulögðum (e. planned) 

yfir í opin markaðskerfi, einstaklingar frá fjölbreyttari löndum, hnattvædd fyrirtæki (e. 

born globals) sem eru fljót að alþjóðavæðast, og að koma markaðtækifærum til 

þróunarlanda (Knight og Cavusgil, 2004; Prahalad og Lieberthal, 1998).  

Með aukningu í alþjóðaviðskiptum og alþjóðavæðingu verður markaðssetning 

alþjóðlegri. Í ljósi þess að alþjóðavæðing fer sífellt vaxandi er nauðsynlegt að fyrirtæki 

tileinka sér alþjóðlega markaðssetningu til að lifa af, hvort sem þau eru stór eða lítil. 

Tækniframfarir í samskiptum og flutningi auðvelda fyrirtækjum að markaðssetja sig 

alþjóðlegum mörkuðum. Einnig auðveldar kaup viðskiptavina á vörum og þjónustu á 

heimsvísu. Með alþjóðavæðingu eykst samkeppni frá innlendum og erlendum 

keppinautum og leiðir það oft af sér að framlegð lækkar og markaðskostnaður hækkar 

(Kotler, P. og Keller, K.L, 2009). Með alþjóðleg markaðssetningu er átt við þá 

skuldbindingu fyrirtækis til að samræma markaðsaðgerðir yfir landamæri til að finna 

þarfir og óskir alþjóðlegrar viðskiptavina og uppfylla þeim betur en samkeppnisaðilar 

fyrirtækis gera. Það felur í sér að fyrirtæki þrói alþjóðlega markaðsstefnu sem byggir á 

líkindum og mismun milli markaða, nýti þekkingu höfuðstöðvanna með dreifingu (e. 

diffusion) og aðlögun (e. adaptions) um allan heim. Þá þarf að flytja þekkingu og bestu 

starfsvenjur (e. practices) frá öllum mörkuðum og nýta á alþjóðlega markaði (Hollensen, 

2014).  

Forsendur fyrir árangri í markaðsstarfi eru gott aðgengi á erlendum mörkuðum og 

hagstæð viðskiptakjör. Innan Evrópusambandsins ríkir tollfrelsi og Íslendingar eru þess 

aðnjótandi fyrir flestar vörur á markað Evrópusambandsins. Með vottunum hafa íslensk 

fyrirtæki rutt sér rúms í sjávarrútvegi á síðustu áratugi. Vottanir fyrirtækja eru oft 
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forsenda fyrir sölu vara og styrkur markaðsstöðu þeirra. Fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi 

þurfa meta hvað henti fyrir þau í markaðssetningu og skilar árangi. Einnig þurfa þau að 

meta hvort þau muni í auknu mæli eiga í samstarfi um markaðsstarf og byggja upp 

sameiginlegt vörumerki. Íslensk tækni- og þekkingarfyrirtæki hafa þróað tækni og búnað 

í samvinnu við sjávarútvegsfyrirtæki og það hefur skapað forsendur fyrir 

samkeppnisforskoti. Slík tækni er til skamms tíma og því þurfa íslensk fyrirtæki að 

viðhalda stöðu í fremstu röð með því að sýna áverkni, leita mögulegrar tækifæra til að 

auka verðmæta sköpun (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Margir eiginleikar vöru skipta máli þegar fyrirtæki huga að vöruþróun og 

framleiðslu. Gæði og verð eru tveir þættir sem skipta sérstaklega miklu máli. 

Markaðssetning er ferli sem felst í að hjálpa viðskiptavinum að taka ákvörðun um val og 

kaup á afurð. Fyrirtæki verða að skilgreina markhópa sína og hvaða aðgerðum eða 

söluráðum beri að beita. Markaðsstarfi verður að stjórna og skipuleggja það vel. 

Markaðsstjórnun eykur líkur á að fyrirtæki nái árangri í markaðsstarfi. Stjórnun 

markaðsstarfs er sá ferill að áætla, framkvæma tilurð, kynningu og dreifingu hugmynda, 

verðlagningu, vöru og þjónustu sem búa til viðskipti sem fullnægja markmiðum 

skipulagsheilda og einstaklinga. Fyrirtæki þurfa ávallt að vera viðbúin breytingum í takt 

við umhverfið (Ágúst Einarsson, 2016; Cravens og Piercy, 2009).  

Mikilvægt er að fyrirtæki skapi sér gott orðspor eða umtal. Fjölmargir neytendur 

horfa til umsagna fyrri viðskiptavina á netinu áður en þeir kaupa vöru eða þjónustu. Þá er 

mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir samkeppnistöðu sinni. Fyrirtæki verða að átta 

sig á hvar það hefur samkeppisforskot á fyrirtæki sem það á í samkeppni við og að 

forskotið sé nýtt á sem bestan hátt. Það sem skiptir mestu máli til að ná árangri er góð 

þekking á markaðinum. Nauðsynlegt er að miðla þekkingu um fyrirtæki og bregðast við 

með aðgerðum ef sú staða kemur upp. Kostnaður við markaðssetningu er margskonar, til 

að mynda þegar afurð eða vara er framleidd fyrir tiltekinn markað myndast kostnaður við 

dreifingu afurða, auglýsingar og birgðahaldi. Birgðahald ásamt stýringu þess gegna 

mikilvægu hlutverki hvað varðar rekstur fyrirtækis. Birgðarhald þýðir að eiga alltaf til vöru 

til að annast eftirspurn og að hún standist allar þær væntingar sem kaupandinn gerir til 

hennar. Gæta þarf þess að birgðir séu ekki of miklar vegna mikillar fjármuna sem bundnir 

eru í þeim. Með tilkomu internetsins hefur kynning á afurðum í sjávarútveg orðið mun 

einfaldari og tekið meira til sín á síðustu árum vegna þróunar á hugbúnaði. Þetta kemur 
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einnig fram í söfnun og úrvinnslu upplýsinga. Til að nefna er auðveldara að safna saman 

og vinna úr upplýsingum um verð og fyrirkomulag sölu á netinu ásamt upplýsingum um 

kaupendur ásamt afstöðu þeirra. Það sem skiptir mestu máli í samkeppni er þekking á 

eðliseiginleikum og hráefnum ásamt því að geta beitt réttu og viðeignadi verklagi í 

virðiskeðjunni allri (Ágúst Einarsson, 2016). Upplifun og ánægja viðskiptavina hvað varðar 

neyslu er afar mikilvægur og neytendatryggð við vöru og þjónusta getur verið ráðandi 

þáttur fyrir fyrirtæki. Hjá mörgum fyrirtækjum er algengt að um 80% af söluvermætinu 

komi frá aðeins 20% af vörutegundum sem fyrirtæki hafa upp á að bjóða. Stefnumótun 

markaðssviðs fyrirtækja má skipta í þrjá þætti, í þáttunum felst ákvarðanir er varða 

útgjöld til markaðsmála, auglýsinga ásamt. Þessir þættir eru að ákvarða útgjöld til 

markaðsmála og auglýsinga, skiptingu auglýsingaútgjalda eftir einstökum vörutegundum 

og markaðssvæðum sem og val á markaðsaðgerðum. Þá er rætt um sambalda 

markaðssettningu og er þá átt við ákvörðun um fjögur atriði eða þætti. Mikilvægir þættir 

í markaðssetningu eru auglýsingar, nákvæm áætlanagerð og skilvirkt eftirlit. Mismunandi 

áherslur eru í markaðsmálum. Til dæmis væri hægt að leggja áherslu á framleiðslu af 

einsleitri, ódýri vöru svo sem loðnumjöl eða framleiðslu á hágæða vöru sem hægt er að 

leggja vel á eins og hnakkstykki úr þorski (Ágúst Einarsson, 2016). 

Markaðssetning á afurðum í sjávarútvegi er oft á tíðum með svipuðu sniði og er 

með þjónustu og vöru. Hún snýst einfaldlega um ferlið að hjálpa viðskiptavinum að taka 

ákvörðun um val og kaup á afurð. Fyrirtæki mótar sér stefnu sem byggist á greiningu, 

áætlanagerð, framkvæmd áætlunar, markmiðssetningu og eftirliti. Sérstaða skiptir miklu 

máli fyrir fyrirtækin. Við framleiðslu og vöruþróun skipta margir eiginleikar vöru máli. 

Þættirnir gæði og verð eru sérstaklega mikilvægir (Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir, 

2021). 

Upplýsingar líkt og markaðsrannsókn er lykilþáttur í þróun árangursríkrar 

alþjóðlegrar markaðssetningar. Skortur á þekkingu á viðskiptavinum, samkeppnisaðilum 

og markaðsumhverfi í öðrum löndum, sífellt vaxandi margbreytileiki og fjölbreytileiki á 

alþjóðlegum mörkuðum vísar til mikilvægis þess að safna upplýsingum um markaði og 

tengda þætti. Mikilvægt er að markaðsrannsókn sé framkvæmd fyrir inngöngu nýrra aðila 

á markaði til að vel takist til. Hlutverk alþjóðlegra rannsókna er fyrst og fremst að hjálpa 

við ákvörðunartöku. Með faglegri markaðsrannsókn munu niðurstöður geta nýst til betri 

ákvörðunartöku í markaðsstarfi. Markaðsrannsókn snýr að því að safna gögnum, greina 



50 

þau og koma upplýsingum á framfæri til viðeigandi aðila. Þegar markaðsrannsókn hefur 

farið fram, gögnum safnað saman og þau greind er næsta skrefið að nýta upplýsingarnar 

í ákvarðanatöku fyrir stjórnendur. Markaðsrannsóknir eru framkvæmdar til að greina 

betur stöðu fyrirtækis á markaði og til að skilja þarfir og óskir viðskiptavina betur ásamt 

að leita eftir nýjum tækifærum. Greining á stöðu vörumerkjavitundar og ímyndar eru 

dæmi um efni í markaðsrannsókn (Hollensen, 2014). 

Þrír þættir einkenna stefnumótun fyrirtækis á markaðssviði. Fyrsti þátturinn er 

ákvörðun um útgjöld til markaðsmála. Annar þátturinn er ákvörðun um skiptingu útgjalda 

til auglýsinga á markaðssvæði og vörutegundir ásamt vali á markaðsaðgerðum. Huga skal 

að samvalda markaðssetningu og með henni er átt við ákvörðun um fjóra þætti. Þessir 

þættir eru afurð eða vörutegund; hvers konar vara er boðin fram, verð vöru, sölustaður 

hennar og kynning. Ákvörðunin felur í sér að ákvarða hvað, hversu mikið, hvar og handa 

hverjum þessir fjórir þættir eru (Ágúst Einarsson, 2016). 

Markaðsáætlun er skjal sem dregur upp aðstæður á viðeigandi markaði, lýsir 

áætlun um markaðsaðgerðir sem munu styðja við að markmiðum stefnumarkandi 

áætlunar og viðskiptastefnu sé náð. Hún inniheldur samantekt stjórnenda, greiningu á 

markaði, markmið, markhópa, markaðsstefnu, markaðsaðgerðir, kostnaðaráætlun og 

aðferðaáætlun. Fyrirtæki útbúa markaðsáætlun til að taka saman upplýsingar um 

markað, sýna fram á hverju markaðsstarf getur áorkað, setja markaðsstefnu og aðgerðir 

tengdar henni niður á vandaðan og skipulagðan hátt, stýra innleiðingu markaðsaðgerða 

og síðar til að bera saman við raunveruleikann og fá stöðumat og mælanleika (Cravens og 

Piercy, 2009). Þegar fyrirtækið hefur ákveðið hvaða inngönguleið á alþjóðlegan markað 

verður fyrir valinu þarf næst að huga að hvernig eigi að hanna samval söluráðanna á 

erlendum mörkuðum (e. global marketing mix). Samval söluráðanna (e. the marketing 

mix) leggur áherslu á framkvæmd, áætlanir og ferla með tilliti til fjögurra þátta: Vara (e. 

product), verðs (e. price), dreifingar (e. place) og kynningar (e. promotion) (Hollensen, 

2014). Á mynd 9 má sjá samval söluráðanna. 
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Mynd 9: Samval röluráðanna. 

 
Heimild: Friðrik Larsen (2020) 

Kynningaráðarnir er hluti af söluráðunum. Kynningarráðarnir eru auglýsingar, söluhvatar, 

persónuleg sölumennska, almannatengsl, bein markaðssetning og gagnvirk 

markaðsfærsla (Chai Lee Goi, 2009).  Á mynd 10 má sjá kynningaráða sem fyrirtæki geta 

nýtt í markaðssetningu. 

 

Mynd 10: Kynningarráðarnir. 

 
Heimild: Friðrik Larsen (2020) 

 

Auglýsingar eru ópersónuleg framsetning og kynning vöru og þjónustu sem er greidd af 

tilgreindum auglýsanda. Skilaboð auglýsinga þurfa vara einföld, skýr og vel undirbúin. 
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Með auglýsingum er hægt að höfða til vitsmuna, sýna fram á gæði, eiginleika vöru og 

þjónustu, lausn vandamála og frammistöðu (Friðrik Larsen, 2020). Með tilkomu 

samfélagsmiðla og aukinni notkun á netinu hefur margt breyst. Til að mynda hefur 

markaðssetning tekið miklum breytingum síðasta áratuginn vegna vinsælda 

samfélagsmiðla. Talið er að meira en 3,5 milljarðar manna séu tengdir samfélagsmiðlum 

eins og Google, Facebook, Messenger, WeChat, WhatsApp, Instagram, YouTube og 

LinkedIn. Samfélagsmiðlar verða alfarið alþjóðlegir (e. virtually universal) því meira sem 

þjóðir fjárfesta í upplýsinga- og samskiptatækniinnviðum (e. information and 

communication technology infrastructure) og veita öllum samfélagsþegnum 

internetaðgang (Ortiz-Ospina, 2019). Samfélagsmiðlar eru taldir móta framtíðar 

alþjóðlega markaðssetningu meira en nokkur annar miðill. Það er vegna þess að 

samfélagsmiðlar eru í raun umtal á sterum (Chevalier og Mayzlin, 2006; Trusov o.fl., 

2009). Auðvelt er að markhópamiða þvert yfir þjóðir því samfélagsmiðlar safna mjög 

mörgum stöðluðum upplýsingum. Samfélagsmiðlar hafa náð til ótal margra í heiminum, 

eru gagnvirkir og eru því meira þátttöku hvetjandi en hefðbundnir miðlar (Sheth og 

Solomon, 2014). Talið er að sýndarveruleikinn sé framtíðin. Með sýndarveruleika er hægt 

að hafa samskipti í gegnum samfélagsmiðlil þvert yfir landfræðileg mörk (Sheth og 

Solomon, 2014). Á mynd 11 má sjá gríðarlegan veldisvöxt í samfélagsmiðlum og því liggja 

mikil tækifæri í þeim. 

Mynd 11: Veldisvöxtur samfélagsmiðla. 
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Heimild: Statista og TNW (2019). 

Á mynd 12 sést samfélagsmiðlanotkun eftir löndum. 

Mynd 12: Notkun samfélagsmiðla á alþjóðlegum mörkuðum. 

 
Heimild:  Statista DMO (2019) 

 

Með beinni markaðssetningu er leitast eftir að ná milliliðalausum samskiptum við 

viðskiptavin til að byggja upp framtíðar viðskiptasamband eða framkalla svar. 

Almannatenglar eru nýttir til að byggja upp ímynd eða samband við viðskiptavini 

fyrirtækja og umhverfið sem það starfar í ásamt að bregðast við neikvæðum fréttum eða 

sögusögnum í samfélaginu. Söluhvatar eru notaðir sem markaðsaðgerð og fela þeir í sér 

aukið gildi eða hvatningu fyrir sölufólk, dreifingaraðila eða endanlegan viðskiptavin sem 

getur fangað athygli eða leitt til kaupa á vöru eða þjónustu. Gagnvirkir miðlar gera 

viðskiptavinum kleift að eiga bein samskipti við fyrirtæki án þess að þurfa tala við sölufólk 

eða fulltrúa þeirra (Friðrik Larsen, 2020). 

Markaðsstefna (e. marketing strategy) er stefna fyrirtækja í markaðsmálum. 

Markaðsstefna er grunnur markaðsaðgerða og hvernig hægt er að samtvinna samvala 

söluráða í þeim. Stjórnendur geta stjórnað samvali söluráða með beinum hætti. 
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Árangursrík markaðsstefna inniheldur greiningu á markaði, vel skipulagðar aðgerðir, 

útlistun framkvæmda þeirra er ásamt stjórnun (Belch, G. og Belch, M., 2018) 

Miðuð markaðssetning skiptist í þrjá hluta: Markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærslu. Hún er mikilvægur hluti af markaðsstefnu fyrirtækis og hefur bein áhrif á 

auglýsingar og kynningar. Mikilvægt er að fyrirtæki hafi miðaða markaðssetningu til 

hliðsjónar í aðgerðum sem beinast að markhópum vörumerkisins. Markaðsfólk leggur 

sjaldan áherslu á allan markaðinn með einni vöru, vörumerki eða þjónustu (Belch og 

Belch, 2018). Fyrsta skrefið í miðaðri markaðssetningu er markaðshlutun. Markaðshlutun 

snýr að því að skipta markaði niður í smærri einingar, hópa. Markaðnum má skipta niður 

eftir sameiginlegum breytum líkt og aldri, kyni, landafræði, starfssviði, viðhorfi, gildi og 

lífstíl. Þar á eftir er miðað á hvern og einn hóp með markaðssetningu og kynningum. Þá 

þarf að ákvarða markaðsmiðun með því að aðskilja hópa eftir sameiginlegum þörfum og 

hvernig markaðsaðgerðum sé svarað. Markaðsmiðun snýr að því að fyrirtæki velji 

markhóp sem geti skilað mestum árangri. Þar er miðað á hvern og einn hóp með 

markaðssetningu og kynningum (Belch og Belch, 2018). Þriðja skrefið í miðaðri 

markaðssetningu er staðfærsla. Staðfærsla er skilgreining á áformum um stöðu 

vörumerkis í huga eða minni markhóps. Mikilvægt er að aðgreinandi þættir skapi jákvæða 

og einstaka stöðu í huga markhóps (Belch og Belch, 2018). 

Vörumerki (e. Brand) er nafn á vöru eða þjónustu. Tilgangur vörumerkis er að 

aðgreina vörur eða þjónustu frá samkeppnisaðilum. Birtingarmynd vörumerkis er hannað 

til að aðgreina frá samkeppnisaðilum og geta verið nafn, lógó, ímynd, tákn, hönnun, 

o.sfrv. Með vöruþróun (e. Branding) er hægt að búa til huglægar tengingar, búa til 

mismun og aðgreina  frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðila (Kotler, P. og Keller, K.L, 

2009). Þekking á vörumerki byggist á vörumerkjaímynd (e. brand image) og  

vörumerkjavitund (e. brand awareness). Vörumerkjavitund er styrkur tengingar í minni 

neytenda sem ákvarðar getu hans til að þekkja vörumerkið í mismunandi aðstæðum. 

Vörumerkjaímynd er skynjun neytenda á vörumerki sem er byggð á tengingum í huga 

þeirra. Frá sjöunda áratug síðustu aldar hafa áhrif upprunalands á skynjun neytenda á 

vörumerki verið skoðuð (Schaefer, 1997). Rannsóknir sýna að upprunaland vöru hafi áhrif 

á hvernig neytandi skynji á vörumerki (Koubaa, 2008). Samkvæmt rannsóknum hefur 

upprunaland vöru áhrif á ákvörðun viðskiptavina um kaup á vör (Prendergast o.fl., 2010). 
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Upprunaland vöru er jafnvel sterkari mælikvarði á gæði en heiti vörumerkis og 

neytendur nota sína þekkingu á upprunalandi um vöru til að meta gæði hennar ef þeir 

vita lítið um hana. Aftur á móti ef neytendur þekkja vörumerkið þá horfa þeir lítið til 

upprunalands (Tse og Gorn, 1993; Schaefer, 1997). Ímynd upprunalands er mat og viðhorf 

neytenda gagnvart tilteknu landi ásamt að vera almennt viðhorf neytenda til gæða vara 

sem framleiddar eru í því landi (Keller, 1993; Han og Terpstra, 1988).  

Vörumerki (e. brand) er nafn á vöru eða þjónustu. Tilgangur vörumerkis er að 

aðgreina vörur eða þjónustu frá samkeppnisaðilum. Vörumerki er hannað til að aðgreina 

sig frá samkeppnisaðilum og getur verið nafn, lógó, ímynd, tákn, hönnun o.s.frv. Með 

vöruþróun (e. branding) er hægt að búa til huglægar tengingar, búa til mismun og 

aðgreina sig frá vörum eða þjónustu samkeppnisaðila (Kotler, P. og Keller, K.L, 2009). 

Samkeppni á erlendum mörkuðum hefur aukist og mun einungis verða meiri. Neytendur 

hafa kröfur um sjálfbærni í framleiðslu og gæði vöru. Heiðarlegur og vel rökstuddur 

málflutningur í markaðssetningu er lykilatriði. Rannsóknir og þróun í hreinleika og gæðum 

skipta miklu mál. Hreinleiki og gæði eru sterkt markaðsvopn til kröfuharðra neytenda. 

Kröfur neytenda verða sífellt meiri og hópur neytenda leggur áherslu á að borða matvæli 

sem hafa góð áhrif á heilsuna. Kröfur neytenda eru að vörur séu framleiddar án þess að 

haf skaðleg og eyðileggjandi áhrif á umhverfið. Þessi hópur neytenda er meðvitaður um 

heilsufarleg áhrif matvæla, gerir kröfur um rekjanleika hráefnis. Þeir séu reiðubúnir að 

eyða hærri fjármunum fyrir matvæli sem auka gæði heilsu og eru unnin á sjálfbæran hátt. 

Íslenska sjávarafurðin stendur vel að vígi en þurfa þykir að halda áfram að efla þekkingu 

innan sjávarútvegs ásamt að byggja okkar málflutning á mörkuðum á vel rökstuddum 

upplýsingum og á heiðarleika. Mikilvægt er að leggja áherslu á endastöð neyslukeðjunnar, 

neytendur. Neysluhegðun og kauphegðun neytenda er að sífellt að breytast. Netverslun 

hefur margfaldast síðustu ár og talið er að sú aukning muni halda áfram. Neytendur kaupa 

í auknum mæli vörur á netinu og því skiptir markaðssetning enn meira máli en áður. 

Stafræn viðskipti hafa aukist og það hefur í för með sér harðari samkeppni. Stafræn 

viðskipti upplýsa neytendur um gæði, eiginleika vöru og verð og auðveldar það 

neytendum að kaupa rétta vöru á ásættanlegu verði. Með netverslun eru neytendur ekki 

bundnir af því að versla við verslanir sem eru nálægt þeirra svæði. Í markaðsmálum er eitt 

af mörgum lykilatriðum kauphegðun neytenda. Þar fást upplýsingar: Hverjir eru 
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kaupendur, ástæða kaupa, með hvaða hætti, hvar og af hverjum (Ágúst Einarsson, 2016; 

Hólmfríður Sveinsdóttir, e.d.). 

Þróunin hefur sýnt fram á að framtíðarneytendur geri körfur um hollustuhætti og 

kröfur í matvælaframleiðslu, að rétt sé hugað að umhverfismálum og sjálfbærni í allri 

virðiskeðju sjávarafurða. Auknar kröfur neytenda eru um öryggi, rekjanleika og hreinlæti 

og þeir vilja vita um uppruna afurðar. Kolefnisspor sjávarafurða miðað við kjöt er lágt 

ásamt góðum árangri í að minnka það frekar. Þessir þættir geta nýst við að styrkja 

samkeppnisstöðu íslensks sjávarfangs á erlendum mörkuðum og í markaðssetningu 

fyrirtækja. Stafræn viðskipti hafa aukist og það hefur í för með sér harðari samkeppni. 

Mikilvægt er að koma skilaboðum til neytenda hve tæknivæddur og fullkominn 

sjávarútvegur hérlendis tryggir öryggi afurðar og gera fyrirtækjum auðveldt að beita 

rekjanleika í öllu ferlinu. Neytendur leggja meiri áherslu á vörur sem bæta heilsu þeirra 

og hafa forvarnalegt gildi. Þeir eru sífellt meira meðvitaðir um ónæmiskerfið og heilsuna. 

Tækifæri eru fyrir fyrirtæki að sníða markaðssetningu að slíkum óskum og kröfum 

neytenda (Hólmfríður Sveinsdóttir, e.d.; Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Neytendur eru 

sífellt meðvitaðri um nauðsyn þess að þekkja næringargildi afurða, framleiðsluaðferðir, 

uppruna afurða og notkun aukaefna. Því þarf að segja neytendum sögu íslenskra 

sjávarafurða og skilaboð þurfa að vera skýr og einföld til að ná til þeirra. Þá má nefna 

hreinleika íslenska hafsins, gæði og ferskleika sjávarafurðar, öfluga nýsköpun ábyrgra 

fiskveiða, sjálfbæra nýtingu fiskistofna, gríðarmikla þekkingu og reynslu á veiðum og 

vinnslu og stuttar flutningsleiðir, en allt þetta einkennir íslenskan sjávarútveg. Þá er 

vottun mikilvæg stoð til að byggja á. Árið 2007 kom fram yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar 

og var tekið í notkun upprunamerki fyrir íslenskt sjávarfang, Icelandic Responsible 

Fisheries. Tilgangur þess er að tryggja neytendum og kaupendum upplýsingar um að 

íslenskar sjávarafurðir eigi uppruna sinn í vottun um ábyrgar fiskveiðar Íslendinga. 

Upprunamerkið má nota á sjávarafurðir sem voru veiddar innan íslenskrar lögsögu. 

Fyrirtæki geta notað vottunina í markaðsstarfi. Mikilvægt er að bæta og viðhalda jákvæðri 

ímynd Íslands. Með bættri ímynd á Íslandi eykst áhugi neytenda á íslenskum vörum. 

Íslenskar vörur verða að vera sýnilegar, og augljóst að varan sé frá Íslandi fyrir kaupendur 

(Helga Thors, e.d.). Fyrirtæki geta komið sér á framfæri með notkun samfélagsmiðla, á 

viðburðum sem tengjast íslenskum sjávarafurðum ásamt að vekja athygli fjölmiðla með 

ýmsum hætti til að kynna vörur fyrirtækis. 
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Neytandi sem sækist eftir að fræðast hefur áhuga á nýtingu fisksins, allt frá lífríki 

hafsins, að veiðum yfir í matreiðslu. Aðstaða fyrir það væri kjörin leið til að kynna 

sjávarútveg Íslands til að fræðast og upplifa með áhugaverðum hætti. Sjávarútvegurinn 

er grunnur að mörgu en ekki aðeins hefðbundinni matvælaframleiðslu; líftækni, 

lækningavörum, snyrtivörum, markfæði og hönnunarvörum úr fiskroði. Í erlendri 

markaðssetningu erum við komin skammt á veg í að nýta okkur áhuga neytenda á að 

þekkja uppruna matvæla sem þeir kaupa og almennan áhuga á Íslandi. Uppruni vöru getur 

orðið táknmynd sem neytendur sækjast eftir, vegna uppruna og lífstíls, hugmyndafræði í 

samband við framleiðslu og meðferð hráefna ásamt afstöðu til ýmissa gilda líkt og 

mannréttinda og sjálfbærni. Því er mikilvægt að fjárfesta í markaðsstarfi, fara nýstárlegar 

leiðir til að byggja upp vörumerki og segja áhugaverðar sögur. Þetta snýst um að skapa 

hughrif hjá neytenda sem verður til þess að hann er tilbúinn að borga hærra verð fyrir 

vöru (Landsbankinn, 2013). 

2.8 Tækifæri til framtíðar 

Sífellt fleiri lönd í heiminum hafa áhuga á að öðlast betri árangur í sjávarútvegi, auka 

nýsköpun tengda hafinu og bæta umgengni sína við sjávarauðlindir. Til að hafa jákvæð 

áhrif á sjálfbærni og umhverfisáhrif hefur útrás á þessu sviði verið ein árangursríkasta 

leiðin. Þekking Íslendinga er nytsamleg í að auka nýtingu afurða, auka sjálfbærni og bæta 

umhverfi í sjávarútvegi á alþjóðavísu. Í alþjóðlegum samanburði er aflanýting íslensks 

sjávarútvegs mjög góð. Mörg tækifæri liggja þó í frekari fullvinnslu. Mikil tækifæri eru til 

framtíðar í nýsköpun tengdri sjávarútvegi. Úr sjávarfangi þarf stöðugt að búa til meiri 

verðmæti, þróa prótín, matvæli og önnur heilsuefni. Nýta þarf íslenskt hugvit til 

áframhaldandi þróunar í tækni. Á stóru hafsvæði Íslendinga liggja mikil verðmæti til 

framtíðar. Með fullnýtingu hliðarafurða í sjávarútvegi geta skapast fjölmörg tækifæri til 

verðmætasköpunar hérlendis og erlendis. Með fjárfestingu í frumkvöðlafyrirtækjum og 

tækni verður hægt að nýta allar hliðarafurðir úr eldisfiski og villtum stofnum ásamt að 

skapa spennandi störf og ný tækifæri, meðal annars í líftækni. Stefna Íslendinga innan 

nokkurra ára ætti að vera að það hvarflaði ekki að neinum að senda óunninn fisk úr landi 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Tækifæri til vaxtar í sjávarútvegi, tengdum greinum og fiskeldi eru gríðarmikil. Í 

sjávarútvegi er mögulegt að auka útflutningsverðmæti gríðarlega á næstu árum. Árið 
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2025 gæti virði framleiðslugreina aukist í um 440 milljarða kr. og 615 milljarða kr. árið 

2030. Mögulega gæti virði framleiðslunnar árið 2023 orðið 85% meira en virði 

framleiðslunnar árið 2019. Til að spáin gangi eftir er mikilvægt að hlúa að styrkleikum 

íslensks sjávarútvegs, til að mynda nýtingarstefnu fiskistofna, fiskveiðistjórnunarkerfinu 

og öflugu samspili tækni- og þekkingarfyrirtækja og hefðbundinna sjávarútvegsfyrirtækja. 

Þá þarf að efla rannsóknir hérlendis, styrkja rannsóknarinnviði og auka samstarf innlendra 

rannsóknasjóða (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

 

 

Mynd 13: Tækifæri til vaxtar í sjávarútvegi. 

 
Heimild: Sveinn Agnarsson (2021). 

 

Gríðarlega hraður og mikill vöxtur í veltu fyrirtækja hefur orðið hjá þeim sem vinna 

hliðarafurðir sjávarafurða. Mikil tækifæri eru hér til að veita forystu í krafti 

viðskiptaþekkingar, hugvits og ábyrgrar nýtingar auðlindarinnar. Tækifæri eru til að skapa 

fjölmörg spennandi og vel launuð störf fyrir komandi kynslóðir. Samkvæmt rannsóknum 

Sjávarklasa Íslands er 80% nýting af hverjum veiddum hvítfiski á Íslandi en aðeins 45–55% 

hjá nágrannalöndunum. Ísland hefur því tilefni til að gera tilkall til forystu í umræðu um 

ábyrga nýtingu sjávarauðlindarinnar. Í henni felst meðal annars tækifæri til að miðla 
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þekkingu og mynda grundvöll alþjóðlegrar ráðgjafarstarfsemi (Sveinn Agnarsson o.fl., 

2021). Íslendingar hafa tækifæri til að finna nýjar leiðir á grundvelli þekkingar, tengsla og 

reynslu sem þeir búa yfir í heimi hugvits og haftengds iðnaðar. Mikilvægt er að Íslendingar 

nýti það tækifæri að gera Ísland að stað þar sem áhersla er lögð á að beita nýjustu, 

framsæknustu og ferskustu hugsun í því sem tengist hafinu og leyfa henni að vaxa, dafna 

og dreifast á alþjóðavísu (Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). 

Hafrannsóknir tryggja að vel sé fylgst með stöðu lífríkis í hafinu og settar hafa verið 

varkárar reglur til að hvetja til betri umgengni um auðlindina. Einnig þarf 

Hafrannsóknastofnun að bregðast við breytingum í hafinu og viðhalda vöktun fiskistofna.  

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki búa við aflamarkskerfi, sem hvetur útgerðir til að hámarka 

aflaverðmæti. Náin samvinna þekkingar-, tæknigreina og sjávarútvegsfyrirtækja 

auðveldar fyrirtækjum að notast við nýjustu tækni hverju sinni. Samvinna myndar góðan 

jarðveg fyrir nýsköpun og rannsóknir. Hefðbundnir nytjastofnar hafa verið fullnýttir. 

Aukin verðmætasköpun getur ekki komið úr meiri afla heldur bættri nýtingu hráefna, 

aukinni verðmæta- og nýsköpun ásamt framleiðni. Samstarf vísinda- og 

rannsóknasamfélagsins ásamt fyrirtækjum í hliðar- og stoðgreinum skila gríðarmiklu máli 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Tækniframfarir eiga sér stað í nýtingu hennar og samskiptum, að umbreyta notkun 

og dreifingu upplýsinga, beitingu gervigreindar ásamt náttúru- og umhverfisþáttum. 

Þróunin mun stuðla óhjákvæmilega að fækkun hefðbundinna starfa í sjávarútvegi en á 

móti mun störfum fjölga sem tengjast nýjum lausnum og tækninýjungum. Á móti skapast 

sérhæfðari störf í tækninýjungum og lausnum (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Nýhafin 

gervigreindarbylting stendur yfir og íslensk fyrirtæki á tæknisviði hafa skapað sér forystu 

í nýtingu tækninnar í fiskvinnslu á alþjóðavísu. Gervigreind og þjarkar hafa leyst fjölmörg 

störf af hólmi. Gervigreindin kemur til með að hafa áhrif á alla virðiskeðju matvæla, frá 

því að fiskur kemur um borð og þar til hann kemst á borð neytenda (Sjávarklasinn, 2021). 

Samspil og nálægð fyrirtækja í fiskeldi, sjávarútvegi og tækni á Íslandi gefur færi á miklum 

möguleikum í tækni- og vöruþróun ásamt góðu umhverfi til þróunar á nýjum lausnum. 

Fjölgun verður í störfum við þróun og framleiðslu hátæknibúnaðar, tæknilausna í 

sjávarútvegi og fiskeldi. Þá munu störf skapast á sviði líftækni, nanótækni, hlutatækni (e. 

Internet of things) og mun það umbylta virðiskeðjunni allri. Breytingarnar munu koma 
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fram í veiðum, vinnslu og aftar í virðiskeðjunni hvað varðar markaðssetningu og flutninga 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Tækifæri eru mikil til skógarnytja. Hafskóga umhverfis Ísland má nýta á sjálfbæran 

hátt, þar sem ýmiss konar þörungar verða mikilvægari í fæðuframleiðslu heimsins. Á 

hafsvæðinu finnast ýmsar tegundir af nýbúum og skeljum sem hægt er að nýta (Sveinn 

Agnarsson o.fl., 2021). Þegar litið er til framtíðar og þróun á sjávarútvegi þykir ólíklegt að 

velta hefðbundinna veiða eigi eftir að aukast mikið. Sjávarklasinn á Íslandi telur hins vegar 

að aukning á veltu í haftengdum greinum geti orðið mjög veruleg á næstu árum. Mestur 

vöxtur í veltu er talinn verða hjá tæknifyrirtækjum sem tengjast sjávarútvegi, í aukinni 

verðmætaaukningu sem tengist fullnýtingu sjávarafurða og vexti í fiskeldi. Þá eru tækifæri 

til að bjóða upp á ráðgjöf á alþjóðavísu og stoðþjónustu í tengslum við sjávarútveg. Auk 

þess eru tækifæri með auknum vexti og verðmætasköpun tengdri ferðamannaþjónustu. 

Í kjölfarið skapast fjölþætt tækifæri í samfélaginu sem eru í fararbroddi á sínum sviðum. 

Árið 2019 stunduðu um 250 nemendur nám í greinum tengdum hafinu. Miðað við að hafið 

er mikilvægasta auðlind landsins og fjölmörg tækifæri í haftengdum greinum þarf stærri 

hóp frumkvöðla og vel menntað starfsfólk til að sinna spennandi og fjölbreyttum 

tækifærum á næstu árum. Íslendingar hafa tækifæri til að nýta fjölmörg tækifæri sem eru 

í hafinu en þar er forskot okkar í alþjóðlegri samkeppni (Þór Sigfússon og Þórlindur 

Kjartansson, 2019). 

Ógn stafar af breytingum á loftslagi því þær leiða til breytinga á seltu, súrnun 

sjávar, hækkun sjávarmáls, lagskiptingu í hafsúlunni, breyttri hringrás hafstrauma, 

aukinnar tíðni öfga í veðurfari, súrefnisþurrðar, breytinga á hafísþekju, hlýnunar sjávar og 

aukins koltvísýrings sem höfin drekka í sig. Mælingar á hafinu við Ísland sýna fram á að 

hiti yfirborðsvatns hefur hækkað, orðið saltari og súrari (Larsen o.fl., 2016; Olafsson o.fl., 

2009). Súrnun sjávar ein og sér getur grafið undan ábyrgri fiskveiðistjórnun (AMAP, 2018). 

Við þetta versna lífsskilyrði skeldýra og svifs og dregur það úr framboði loðnu og dýrasvifs. 

Því næst mun framboð þorsks minnka ásamt stærð hans þar sem minni fæða til staðar, 

án tillits til þess hvernig veiðum verður stjórnað, nema ef orkunotkun er breytt, ekið um 

á öðruvísi bílum og breytt um lífsstíl innan skamms tíma. Ísland hefur tækifæri til að vera 

góð fyrirmynd og sýna breytni en eitt og sér getur landið ekki bjargað plánetunni. 

Mikilvægt er að auka þekkingu, skilning á afleiðingum og ástæðum þessara stórfelldu 

breytinga (Þór Sigfússon og Þórlindur Kjartansson, 2019). 
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Við Ísland eru tækifæri fólgin í enn frekari nýtingu þara- og þangtegunda. Gæði 

þörunga hérlendis eru mikil þar sem íslenskur sjór er kaldur og hreinn. Neysla afurða er 

að aukast úr gróðri hafsins og aukin meðvitund um hollustu enda sýna rannsóknir fram á 

það. Manneldishlutinn mun stækka á næstu árum en afurðir úr þangi, kalkþörungum og 

þara munu minnka notkun á áburði. Þá munu afurðir úr þessum tegundum vera notaðar 

áfram sem dýrafóður en í minni mæli þar sem framleiðsla og áhersla verður meiri á fæði 

og fæðubótarefni fyrir mannfólk. Tækifæri eru í lyfjagerð, fæðubótarefnum og 

heilsuvörum þar sem kalkduft úr kalkþörungum er nýtt til framleiðslu. Þá eru snakk, krydd 

og kraftur framleidd úr þangafurðum. Framsæknustu veitingahús heims eru að sækja í 

þessar afurðir því notkun þeirra vísar í matargerð fyrri alda. Með stýrðri og réttri nýtingu 

þessara afurða á Ísland eftir að sjá mikil tækifæri verða til (Þór Sigfússon og Þórlindur 

Kjartansson, 2019). 

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa staðið sig vel í að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda. Náðst hefur verið markverður árangri í minnkun á olíunotkun. 

Einnig eru enn meiri tækifæri í að bæta umhverfismál, til að mynda að knýja fiskiskip með 

rafmagni. Tæknibreytingar í sjávarútvegi hafa leitt aukningu í nýtingu sjávarafurða. Það 

hefur jákvæð áhrif á umhverfismál því sóun minnkar með tæknivæðingu. Þar sem íslensk 

stjórnvöld hafa lagt mikla áherslu á að draga enn frekar úr gróðurhúsalofttegundum eru 

tækifæri til að öðlast styrki til frekari rannsókna á líftæknimarkaðinum. Á næstu árum og 

áratugum munu störf breytast til muna í samfélaginu og í raun eru sú þróun hafin. Ný 

störf verða til með fjórðu iðnbyltingunni og öðrum störfum fækkar eða þau hverfa á móti. 

Líklegt þykir að fjölmörg störf skapist í hliðargreinum sjávarútvegs en á móti mun störfum 

við fiskveiðar og fiskvinnslu fækka. Í mörgum byggðarlögum mun fiskvinnsla, útgerð og 

tengdar greinar verða burðarás. 

Á síðustu árum hefur orðið mikil þróun á nýtingu hliðarafurða sjávarfangs. Allt að 

82% af þorskafurð er nýtt í að búa til nýjar afurðir, sumar þeirra eru gríðarlega verðmætar. 

Fyrir 20 árum óraði voru fáir sem trúðu að ensím og þorskroð innyflum þorsk myndi nýtast 

í framleiðslu lækningavara sem væru seldar á alþjóðavísu fyrir milljarða króna. Tækifæri 

eru til að auka nýtingu frá ísfiskskipum. Vert er að skoða að þróa verðmætari afurðir en 

gert er í dag. Markmið fyrir næstu 5 árin gætu verið að auka verðmæti hliðarafurða um 

að minnsta kosti 5–10%. Uppsjávarskipaflotinn hefur verið endurnýjaður undanfarin ár 
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og nýrri skip með öflugan kælibúnað hafa litið dagsins ljós sem tryggir ferskara hráefni í 

landvinnslu (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Tækifæri til vaxtar liggja í að fylgja eftir hugarfarsbreytingunni sem á sér stað um 

þessar mundir þar sem menn sjá ekki aðeins matvöru í sjávarfangi heldur fjölbreytta 

auðlind lífefna. Verðmæt efni hafa fundist með aukinni þekkingu og rannsóknum í hluta 

fisksins sem áður fyrr var litið á sem verðlausan afskurð. Dæmi um slíka vöru eru ensím 

úr þorskslógi sem unnin eru í græðandi smyrsl líkt og Penzim. Fiskroð er einnig dýrmæt 

vara sem Kerecis notar til að framleiða vörur til meðhöndlunar við sárum. Þetta eru dæmi 

um hámörkun verðmæta úr sjávarfangi sem er til mikillar fyrirmyndar og er byggð á 

rannsóknum og þekkingu sérfræðinga á sviði líftækni og læknisfræði. Lykill að auknum 

verðmætum sjávarfangs hérlendis er þróunarvinna. Þróunarvinna krefst þolinmóðs 

fjármagns og er það vandfundið hérlendis. Þá þurfa stjórnvöld að beita skynsamlegri 

meðferð á rannsóknasjóðum til vísinda- og tækniþróunar og svelta hvorki verkefni sem 

hefur verið lagt í né senda skilaboð til ungra Íslendinga að hérlendis verði þekking og 

rannsóknir sem muni óhjákvæmilega leiða til hrörnunar. Verðmætaaukning fer þá 

minnkandi og íslenskur sjávarútvegur mun staðna eða verða að hráefnisöflun fyrir 

hágæðavörur og verðmætasköpun erlendis í stað þess að arðurinn verði eftir hérlendis 

(Landsbankinn, 2013). 

Nágrannaþjóðir Íslands hafa lagt miklar fjárhæðir í að rannsaka miðsjávartegundir, 

laxsíld en tækifæri eru til að gera enn betur og meir. Áætlað er að miðsjávarlagið sem er 

á 200 til 1000 metra dýpi hafi að lífmassa og er hann 100 sinnnum meiri en veitt er árlega 

á heimsvísu. Lítið er vitað um miðsjávarlagið í lögsögu Íslands og um miðsjávartegundir 

almennt. Því má segja að ókortlögð tækifæri til verðmætasköpunar séu til staðar og Ísland 

er vel í stakk búið til að nýta þau. 

Vaxandi vandamál víðs vegar um heim eru þrálát sár. Á hverju ári eru meira en 34 

milljónir krónískra sára meðhöndluð. Tíðni þráláta sára er svipuð á Íslandi og á öðrum 

stöðum í heiminum. Um 0,6% einstaklinga yfir 70 ára glíma við þrálát fótasár. Bláæða-, 

sykursýkis- og slagæðasár eru algengustu sárin (Guðbjörg Pálsdóttir, 2010). Gerðir 

þessara sára hefur reynst einstaklega erfitt að meðhöndla og meðferðartíminn getur tekið 

nokkur ár en það endar oft með að fjarlægja þarf ganglim (Guðmundur Fertram 

Sigurjónsson, 2013). Undanfarin ár hefur affrumað roð atlantshafsþorsksins verið notað 

til að meðhöndla þrálát sár. Árið 2014 veitti Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna (e. 
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Food and Drug Administration, FDA) Kerecis markaðsleyfi til sölu á affrumuðu þorskroði. 

Árið 2015 var endurgreiðslulykill fyrir vöruna gefin út af sjúkrasamlagi bandaríska 

heilbrigðisráðuneytisins og var settur í gagnagrunn sjúkrasamlaga (Skúli Magnússon o.fl., 

2015). Eins og komið hefur fram eru mikil tækifæri í nýsköpun tengdri sjávarútvegi og 

liggja þau sérstaklega í frekari fullvinnslu sjávarafurða. 
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3 Nýsköpun í sjávarútvegi 

Í kaflanum verður fjallað um nýsköpun í sjávarútvegi. Farið verður yfir nýsköpun og 

tækniþróun tengda sjávarútvegi hérlendis. Þá verður fjallað um grindvíska 

nútímaþorskinn. Því næst verður fjallað um virðiskeðju og virðispýramída sjávarafurða 

þar sem gerð verður grein fyrir hverju þrepi fyrir sig. Greint verður frá fyrir fullvinnslu og 

hliðarafurðum fiskafurðar. Loks verður fjallað um samstarf tækni- og þróunarfyrirtækja 

og fyrirtækja í sjávarútvegi. 

3.3 Nýsköpun og tækniþróun á Íslandi 
Saga nýsköpunar á Íslandi í sjávarútvegi sýnir hugvitsamlega hönnun og lausnir í tengslum 

við skipabúnað og veiðar. Á síðustu áratugum hefur tekist að byggja upp framúrskarandi 

íslensk nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi. Vaxandi hlutfall verðmætasköpunar í 

haftengdri starfsemi á upptök sín í hátækni og nýsköpun. Þessi þróun mun halda áfram 

og getur verið undirstaða áframhaldandi lífsgæða á Íslandi (Stjórnarráðið, 2019). Styrkja 

þarf tækniþróun í sjávarútvegi með markvissum hætti. Ísland þarf að marka sér stefnu 

með tilliti til fjórðu iðnbyltingarinnar, skapa umhverfi og byggja upp innviði til að laða til 

sín og halda í það hæfileikaríka fólk sem hér er. Nágrannalöndin hafa þegar mótað stefnu 

og sett markmið og eru Íslendingar að tapa forskotinu (Stjórnarráðið, 2019). 

Undirstaða framtíðarlífskjara er þekking og því þarf að verja mun meira fé til 

menntunar og rannsókna innan háskóla og stofnana á sviði sjávarútvegs. Með 

veiðileyfagjaldi má auðveldlega fjármagna slíkt. Á sama tíma þarf að tryggja opinberum 

stofnunum sjávarútvegs nauðsynlegt fé til rekstrarfjármögnunar. Innviðir og sterk 

umgjörð hafa mikið að segja fyrir hagkvæma nýtingu auðlindar sem á allt undir 

náttúruöflunum. Með aukinni tækniþróun breytast atvinnuhættir í heiminum, einkum 

með sjálfvirknivæðingu og vélmennum. Á næstu áratugum munu mörg störf hverfa, til að 

mynda í frumvinnslu sjávarfangs en á móti fjölgar sérfræðistörfum og krefjast þau hærra 

menntunarstigs. Mikilvægt er að horfa til framtíðar og huga að því hvernig tækniþróunin 

mun þróast næstu áratugina í heiminum (Ágúst Einarsson, 2016). 
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Til ársins 1934 má rekja rannsóknir í sjávarútvegi en þá komst Rannsóknastofa 

Fiskifélags Íslands á fót að undirlagi dr. Þórðar Þorbjarnarsonar. Rannsóknarstofnun 

fiskiðnaðarins kom síðar á grunni rannsóknastofu Fiskifélags Íslands og loks Matís frá 

árinu 2007. Stofnun AVS rannsóknasjóðs í sjávarútvegi árið 2003 var eitt mikilvægasta 

skrefið á síðari árum og var byltingakennt. AVS stendur fyrir aukið verðmæti sjávarfangs. 

Ráðamenn á Íslandi tóku ábendingum um að framþróun á sviðinu væri nauðsynleg. Með 

komu AVS rannsóknasjóðsins hefur samstarfs rannsóknaaðila við fyrirtæki aukist og 

menntuðu starfsafli fjölgað á sviðinu. Með markvissum rannsóknum jókst 

verðmætasköpunin stórkostlega. Allur makríll fór í bræðslu fyrstu árin en í kjölfar 

rannsókna komu í ljós möguleikar hvernig ætti að meðhöndla hann og útbúa vörur til 

manneldis. Verðmæti makrílsins er um 20 milljarðar króna á ári. Annað dæmi er 

ferskfiskur en útflutningur flaka hefur aukist um 20 milljarða króna á síðustu tíu árum. 

Geymsluþol hefur aukist á flökum með nýrri þekkingu um rétta kælingu fisksins. Meðferð 

á fiskafurð hefur breytt miklu en lykilatriði er umgengni um hráefnið. Það þarf að blóðga 

og ísa um leið og afli kemur um borð og ekki ráðlagt að kasta fiski því hann þolir hnjask 

illa, en talið er að fiskur sé 800 sinnum viðkvæmari en kjöt. Rannsóknirnar byggjast á eðlis- 

og efnaeiginleikum fisksins. Nýting og gæði fiskafurðar eru lykill að frekari vexti. Mörg 

fyrirtæki í sjávarútvegi taka þátt í rannsókna- og þróunarstarfi og leggja til aðstöðu, 

hráefni og aðstoð. Vinnslurásir hafa verið prófaðar áfram og fyrirtæki hafa þurft að 

minnka eða jafnvel hætta framleiðslu, þeim í óhag. Það skilar sé þó margfalt til baka með 

aukinni tækni. Í kjölfar rannsókna hefur betri nýting á hráefni orðið raunin og nýjar afurðir 

verið unnar sem áður var hent. Auk þess veitir það greininni og þjóðarbúi Íslands 

tekjuauka upp á milljarðatugi. Á ári hverju veita íslensk stjórnvöld nokkur hundruð 

milljónum króna til rannsókna í sjávarútvegi Íslands. Mest fer í gegnum AVS-sjóðinn, 

Tækniþróunarsjóð og Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís). Styrkir fást einnig erlendis frá, 

úr rannsóknasjóðum Evrópu til að mynda. Erlend fyrirtæki hafa einnig haft áhuga á að 

kaupa rannsóknir frá aðilum á Íslandi, til dæmis hjá Matís (Landsbankinn, 2013). 

Á alþjóðavísu stendur íslenskur sjávarútvegur vel, kröftugur vöxtur er í tengdum 

greinum ásamt framleiðslu nýrra afurða í hátækniatvinnugreinum. Mikilvægt er að hlúa 

að og leggja enn meiri áherslu á mannauðinn, nýsköpun einstaklinga og fyrirtækja. Í 

alþjóðlegu samhengi er samkeppnisstaða íslensks sjávarútvegs sterk. Þá þarf að hlúa að 

atvinnugrein sjávarútvegs sem gerði Ísland að velmegandi landi á tuttugustu öldinni, öld 
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sjávarútvegs á Íslandi. Íslenskur sjávarútvegur verður áfram uppistaða í efnahagslífi 

hérlendis og mun gegna mikilvægu hlutverki í nýrri byltingu atvinnuhátta á 21. öld (Ágúst 

Einarsson, 2016). 

Bylting hefur orðið í tækniþróun og nýsköpun tengdum sjávarútvegi á síðustu 

áratugum. Áður fyrr var mörgum afurðum hent eða þær nýttar til að framleiða verðlitlar 

vörur en nú á dögum eru framleiddar margfalt verðmætari vörur úr aukahráefninu, sem 

eru jafnvel verðmætari en dýrustu hlutar flaksins. Með samræmdu átaki 

sjávarútvegsfyrirtækja, vísindasamfélags, frumkvöðla og yfirvalda hafa orðið til mjög 

verðmætar afurðir úr hliðarafurðum, sumar einstakar í sínum flokki. Til að mynda hefur 

roð verið nýtt í lækningavöru og fæðubótarefni og ensím úr hliðarafurðinni slógi hafa 

verið notuð til framleiðslu á lækningavöru til að vinna gegn kvefi. Sjávarútvegurinn og 

vísindasamfélagið hafa verið í öflugu samstarfi en ólíkt því sem þekkist erlendis eru 

boðleiðir sömuleiðis með eindæmum stuttar (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Sterkur og mikill iðnaður hefur myndast í kringum niðursuðu og þurrkun á 

aukaafurðum. Sjávarfang á Íslandi innihalda minna magn af þrávirkum lífrænum efnum. 

Fyrirtæki hafa orðið til sem nota nýja lífmassa, líkt og stórþörunga. Fyrirtæki hafa nýtt sér 

þessa möguleika til að rækta örþörunga og framleitt efni í fæðubótarefni og fóður til að 

mynda. Stoðgreinar sjávarútvegsins þróa nýjar gagna-, tækja-, umbúða- og tæknilausnir 

fyrir vinnslu, fiskveiðar og flutning. Til að mynda eru það aðferðir sem auka hámarksgæði 

fisks með ofurkælingu og vinnslutækni sem sníður flök eftir óskum og þörfum kaupenda. 

Tækniframfarir hafa orðið í veiðarfærum til að hámarka gæði og sókn afurða. Fyrirtækin 

hafa skapað fleiri sérfræðistörf og haft jákvæð áhrif á samfélög víðs vegar um landið. 

Fyrirtækin eru gjarnan utan höfuðborgarsvæðisins og því flyst fólk með sérfræðiþekkingu 

út á land (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Fiskveiðistjórnunarkerfið á Íslandi hefur hvatt til nýsköpunar til að hámarka 

nýtingu, gæði og verðmætasköpun sjávarfangs. Mikil áhersla hefur verið lögð á að ná 

auðlindanýtingu og hefur það krafist nýrrar nálgunar og lausna sem hafa dregið að 

sérfræðinga og fyrirtæki frá mismunandi greinum. Til að auka hagsæld landsins til 

framtíðar þarf að skjóta fleiri stoðum undir atvinnulíf landsins. Fjölbreyttari 

atvinnustarfsemi, betri nýting og aukin verðmætasköpun getur minnkað höggið sem 

getur komið eftir niðursveiflu í sjávarútvegi. Sérvalinn hópur vann að skýrslu fyrir 

Stjórnarráðið og tók saman upplýsingar um 84 fyrirtæki, en samanlagðar rekstrartekjur 
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reyndust vera um 78 milljarðar. Mörg þessara fyrirtækja eru ung og aðeins á 

uppbyggingarstigi. Þau hafa eytt miklum fjármunum í rannsókna- og þróunarvinnu 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Á mynd 14 sjást rekstrartölur úr ársreikningum fyrirtækja 

í hliðar- og stoðgreinum sjávarútvegs (2018).  

Mynd 14: Rekstrartölur fyrirtækja í hliðar- og stoðgreinum sjávarútvegs (2018). 

 

Heimild: Stjórnarráðið (2021). 

 

 

3.4 Grindvíski nútímaþorskurinn 

Mikilvægasta fisktegund á Íslandi er þorskur. Síðustu áratugi minnkaði þorskaflinn mikið, 

en árið 1933 var hann 520 þúsund tonn. Mesti þorskafli við Ísland mældist árið 1954 og 

var um 550 þúsund tonn. Aflinn minnkaði eftir það vegna ofveiði og árið 2014 var hann 

um 220 þúsund tonn. Síðustu ár hefur þorskaflinn verið á uppleið og margt bendir til að 

hann geti aukist mikið á næstu árum. Meiri verðmæti skapast við frekari fullvinnslu 

sjávarfangs og leiðir það til aukinnar verðmætasköpunar. Með því að nýta veiddan afla 

betur eykst verðmæti sjávarfangs. Hefðbundin vinnsla á þorskafurð skilar um 2.200 kr. á 

þorsk. Hægt er að auka verðmæti þorskafurðar um 5% með því að vinna aukaafurðir; 

haus, beingarð, hrogn, sundmaga, lifur o.fl. og bætast þá við 1.100 krónur. Að sama skapi 

eykst verðmæti flakanna um 80% með því að nýta viðbótarhráefni líkt og slóg, uppsóp og 
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fleira í lyfjagerð, en við það bætast að minnsta kosti 1.800 krónur. Verðmæti 

þorskafurðarinnar hefur því samtals meira en tvöfaldast með nýjum afurðum og betri 

nýtingu. Miklir möguleikar felast því í aukinni vinnslu, vöruþróun og markaðssetningu 

innan sjávarútvegs, þá sér í lagi á sviði líftækni. Hérlendis er slíkt komið áleiðis og fjöldi 

fyrirtækja starfar á þeim vettvangi en tækifærin eru enn gríðarmikil (Ágúst Einarsson, 

2016). Aukning í verðmætasköpun verður meðal annars vegna meiri fjárfestingar. 

Mikilvægt er að styðja við nýsköpunarverkefni tengd sjávarútvegi á landsbyggðinni til að 

efla hana enn frekar. Vísindi gegna mikilvægu hlutverki fyrir þróun í sjávarútvegi. Íslenskur 

sjávarútvegur er í forystu og þjóðin hefur tækifæri til að halda þeirri forystu með sterkum 

sjávarútvegi hérlendis og öflugum þekkingargrunni í greininni. Íslenskur sjávarútvegur 

hefur staðið sig vel í að útbúa meiri verðmæti úr sama magni hráefnis. Árið 2003 var tekin 

stefnumótandi ákvörðun. Í henni fólst aukning verðmætis sjávarafurða með þróun og 

rannsóknum. Ákveðið var að leggja áherslu á verðmætar afurðir frekar en magn hráefnis. 

Ólíkir aðilar komu saman í fjölmörgum verkefnum með skýrri stefnu. Markmiðið var að 

auka verðmæti sjávarfangs og sköpunarkrafti var beitt ásamt frumkvæði að 

metnaðarfullri þróun. Frá árinu 2003 hafa miklar framfarir orðið í nýtingu sjávarafurða. 

Hvert útflutt kíló af sjávarafurðum er talið skila um tvisvar sinnum meiri verðmætum nú 

en árið 2013 (Hólmfríður Sveinsdóttir, e.d.). 

Mynd 15: Grindvíski nútímaþorskurinn. 

 
Heimild: Ágúst Einarsson (2016) 
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3.5 Virðiskeðja sjávarafurða á Íslandi 

Virðiskeðja sjávarafurða er röð athafna sem fyrirtæki annast í þeim tilgangi að koma 

verðmætri vöru eða þjónustu á markað.  Markmið virðiskeðjunnar er að hámarka 

hagnýtingu auðlinda hafsins (Sjávarklasinn, 2013).  Fiskveiðar er upphaf virðiskeðja í 

sjávarútvegi en endar þegar fiskafurð er á disk neytenda. Virðiskeðja í framleiðslu 

sjávarfangs greinir frá framleiðslu-, dreifingar- og neysluferli. Bætt er við verðmætum í 

virðiskeðjuna á hverju stigi. Hún getur verið bæði einföld og flókin. Með einföldum hætti 

er átt við þegar sjómaður veiðir og selur aflann í höfn og starfar sem einyrki. Með flóknum 

hætti er átt við flókið ferli í framleiðslu, veiði og sölu fiskrétta. Verðmætasköpun í 

sjávarútvegi er hægt að sýna með mynd af virðiskeðju og fer fram í nokkrum þrepum. Í 

virðiskeðjunni koma fram stuðningsþættir, þrep og einkenni eins og sjá má á mynd (Ágúst 

Einarsson, 2016). 

Mynd 16: Virðiskeðja í sjávarútvegi. 

 
Heimild: Ágúst Einarsson og Ásta Dís Óladóttir (2021). 

 

Í verðmætasköpun í sjávarútvegi eru fimm þrep. Fyrsta þrepið er útgerð, hún getur verið 

í eigu einstaklinga eða rekin sem fyrirtæki. Einkenni útgerðar eru meðal annars veiðar og 

eldi. Veiðarnar eru til að mynda stundaðar með veiðarfærum af bát eða skipi eða af landi, 

árbakka, vatnsbakka eða í flæðarmáli. Meðferð hráefnis er mikilvæg fyrir afurðagæði líkt 

og veiðarfæratækni, kæling og blæðing og er nauðsynleg til að draga úr skemmandi 

hnjaski. Annað þrepið er fiskvinnsla en aflinn er þar verkaður með margvíslegum hætti. 
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Útgerð og fiskvinnsla geta verið með ýmsum hætti því sjómaður á trillu getur róið 

einsamall og verkað fisk sinn sjálfur í harðfisk. Fiskvinnsluafurðir eru mjög margar og miða 

þær allar að því að gera vöruna sem besta og varðveita fiskholdið vel fyrir neytendur. 

Þriðja þrepið eru dreifingaraðilar, þeir sjá um að koma afurðinni á markað frá fiskvinnslu. 

Oft eru fiskafurðirnar fluttar með sérhæfðum tækjum og búnaði líkt og í frysti- eða 

kæligámum. Auglýsingar einkenna meðal annars þrep dreifingaraðila. Fjórða þrepið eru 

smásöluaðilar, stórmarkaðir, sérhæfðar fiskbúðir, veitingastaðir, mötuneyti eða hvaða 

staður sem endanlegur neytandi getur keypt afurðina. Auglýsingar einkenna meðal 

annars þrep smásölu. Fimmta og síðasta þrepið eru neytendur, þeir tilheyra þó ekki hinni 

eiginlegu virðiskeðju. Einkenni neytenda er eftirspurn sem ræðst af tíðaranda, gæðum, 

verði, næringargildi, hollustu og umtali. Með aukinni notkun samskiptamiðla hefur umtal 

um reynslu af að borða mat líkt og fisk aukist til muna. Neytendur samanstanda af 

fjölbreyttu fólki, allt frá ríkum einstaklingum til fátækra sveltandi barna. Í fyrstu fjórum 

þrepunum getur sami aðilinn haft meðhöndlun, veitt fisk, unnið hann, farið með fiskinn í 

verslun sína og selt sjálfur. Í virðiskeðjunni eru stuðningsþættir þrír talsins. Fyrsti 

stuðningsþátturinn er fjármögnun en hún tengist öllum þrepum á einhvern hátt og er 

mikilvæg á öllum stigum. Menntun og þjálfun er stuðningsþáttur númer tvö, hún tengist 

fyrstu fjórum þrepunum. Mikilvægi og nauðsyn menntunar og þjálfunar er mikið í öllu 

ferli vinnslu, veiða, dreifingar og smásölu. Menntun er forsenda fyrir árangri í sjávarútvegi 

líkt og hverri annarri atvinnugrein. Einn meginþáttur í starfi dreifingaraðila og smásala eru 

markaðsmál en þau felast í menntun og þjálfun. Þriðju stuðningsþátturinn er þjónusta. 

Þjónustan er fjölbreytt í sjávarútvegi, allt frá skipa- og bátasmíði til viðhalds, veiðarfæra 

og umbúða. Virðiskeðja í sjávarútvegi hefur breyst undanfarin ár og áratugi en tækni hefur 

breytt miklu í veiðum og vinnslu ásamt að breytingar hafa orðið á neytendum víðs vegar 

í heiminum (Ágúst Einarsson, 2016). 

3.6 Virðispýramídi sjávarafurða 

Sjávarlíftækni er talin vera ein af meginstoðum lífhagkerfis (e. bioeconomy). 

Virðispýramídi lýsir tengslum virðis og magns. Virðispýramídi sjávarafurða er myndræn 

framsetning og sýnir helstu markaði mögulegra lokaafurða. Eftir því sem farið er ofar í 

pýramídann fæst hærra verð fyrir vörurnar og farið er inn á verðmætari markaði. Á móti 

eykst tími og fjármagn sem þarf í rannsókna- og þróunarstarf. Mikilvægt er að fjárfesta í 
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verkefnum sem framleiða verðmætar vörur úr hráefnum fyrir hámörkun virðis og 

framtíðarþróun íslensks sjávarfangs (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Þróun náttúruafurða 

sjávar er yfirleitt tengd gríðarmiklum fjárfestingum til að halda uppi tilraunakostnaði, 

sérstaklega í lækningahlutanum (Giugni og Giugni, 2010). Hugverkaréttur (e. intellectual 

property), sérstaklega í formi einkaleyfa auðveldar möguleika í markaðssetningu 

(Starling-Windhof o.fl., 2020). Vaxandi fjöldi lyfja úr sjávarafurðum fer í gegnum klínískar 

rannsóknir og er parað saman við aukningu fjölda útgefinna einkaleyfa (Mandhare o.fl., 

2019). Þegar lyf dæmis komast í gegnum klínískar prófanir á lyfjauppgötvun tekur það 15–

20 ár að komast á markað (Taylor, 2015). 

Mynd 17: Virðispýramídi sjávarafurða. 

 

Heimild: Sjávarklasinn (2013). 

Flokkar virðispýramídans eru hráefni, dýrafóður, matvæli, fæðubótarefni, heilsu- og 

markfæði, snyrtivörur og lyf. Fyrsti flokkurinn er hráefni, lítið unnið eða óunnið. Aðrir 

aðilar koma til með að vinna afurðir úr því áður en þær fara á neytendamarkað. Til að 

mynda er heilfrystur þorskur í þessum flokki. Þegar þekking og innviðir styðja ekki við 

áframhaldandi vinnslu afurðar fer hún gjarnan á þennan markað. Annar flokkurinn er 

dýrafóður og mjöl og lýsi til dýraeldis fellur undir flokkinn. Afurðirnar er ekki verðmætar 

samanborið við margar afurðir til manneldis. Talsverð útflutningsverðmæti skapast þó því 

umtalsverður hluti íslenskra sjávarafurða fer í þessa vinnslu. Á undanförnum árum hefur 

eftirspurn eftir dýrafóðri aukist samhliða vexti í fiskeldi um allan heim. Þriðji flokkurinn er 
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matvæli en flokkurinn er sá fjölbreyttasti og skilar hvað mestum verðmætum í þjóðarbúið. 

Fersk, söltuð og fryst fiskflök skapa mestu verðmætin. Stærstur hluti afurðanna er seldur 

út í magnumbúðum og erlendir aðilar endurpakka í neytendaeiningar og markaðssetja í 

kjölfarið. Evrópskur markaður er verðmætasta og stærsta markaðssvæði matvæla íslensk 

sjávarútvegs. Fjórði flokkurinn er fæðubótarefni. Markmið fæðubótarefna er að veita 

neytendum þau næringarefni sem þeir neyta ekki í nægilega miklu magni. Undir flokk 

fæðubótarefnis fellur til að mynda lýsi en það er íslenskt fæðubótarefni sem hefur náð 

mestum vinsældum á alþjóðavísu. Íslensk fyrirtæki framleiða ómega-3 fæðubótarefni, 

kollagen, prótein og kítósan úr sjávarafurðum. Einangra þarf tiltekna lífvirka þætti eða 

eiginleika úr hráefnum við framleiðslu fæðubótarefna. Stundum þarf að breyta þessum 

þáttum, þurrka, sía, hreinsa eða blanda við önnur efni. Vinsæl fæðubótarefni innihalda 

fitusýrur, steinefni, vítamín og trefjar. Fimmti flokkurinn er heilsu- og markfæði. Innihald 

markfæðis þarf að hafa ákveðna lífvirkni, að fæðið hafi lífeðlisfræðilega virkni og 

heilsueflandi eiginleika umfram næringaráhrif hefðbundinna matvæla. Til markfæðis eru 

gerðar þrjár grundvallarkröfur og þær eru að vera hluti af daglegu fæði, vera úr 

náttúrulegum hráefnum og hafa áhrif á ákveðna ferla í líkamanum, til dæmis eflist andleg 

og líkamleg heilsa þess sem neytir fæðisins. Hérlendis hafa verið gerðar tilraunir með 

framleiðslu á markfæði með næringarefnum úr sjávarafla en ekkert hefur komist í 

eiginlega framleiðslu. Nefna má þó dæmi um markfæði á Íslandi, LGG+ frá 

Mjólkursamsölunni (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013).  

3.7 Fullvinnsla hliðarafurða 

Af hverjum veiddum fiski nýta Íslendingar um 80% samanborið við erlendar þjóðir sem 

nýta um 50% af fiskafurð. Árangurinn skýrist meðal annars með góðu samstarfi útgerða, 

rannsóknarstofnana, háskóla og öflugri frumkvöðlastarfsemi. Með því að nýta allar 

aukaafurðir skapast að minnsta kosti tvöföld verðmæti veidds þorsk. Íslendingar eiga að 

setja sér markmið að allur fiskur sé fullunninn hér á landi og aukaafurðir séu nýttar á 

skynsaman hátt og að fullu. Á árinu 2020 var meira af óunnum fiski flutt úr landi en snúa 

þarf þeirri þróun við og nýsköpun og efling fyrirtækja í vinnslu hliðarafurða getur stuðlað 

að því (Íslenski sjávarklasinn, 2021). 

Fullvinnsla aukaafurða felst í nýtingu aukahráefnis til verðmætasköpunar og 

vöruþróunar, sama hvers eðlis sú framleiðsla eða nýting er. Hægt er að skapa 
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gríðarverðmætar vörur með fullnýtingu aukaafurða. Öflugt rannsóknarstarf íslenskra 

vísindamanna með afurðir hafsins hefur meðal annars leitt til framþróunar í líftækni. 

Fullvinnsla hliðarafurða hefur verið skilgreind sem nýting á öllum hlutum fiskafurðar, 

öðrum en fiskflakinu. Þess má geta að ekkert krefst þess að flakið sé skilgreint sem 

aðalafurð og aðrir hlutar hliðarafurðir en það er gert með einföldun að leiðarljósi. 

Hliðarafurðir hafa verið nefndar því nafni því þessum afurðum er hent í flestum löndum. 

Þó að nýting sé betri á Íslandi en í öðrum löndum má enn auka hlutfall hliðarafurða. 

Athuganir Sjávarklasans sýna fram á að Íslendingar nýta um 80% af hverjum hvítfiski en 

nýting nágrannalanda er um 45–55%. Verulega mikil verðmæti glatast þannig hjá öðrum 

þjóðum, eða umtalsverð verðmæti fyrir þá aðila og þjóðir sem hafa þekkingu og tækni til 

að nýta hliðarafurðir (Íslenski sjávarklasinn, 2021).  

Fullvinnsla aukaafurða og hagnýting líftækninnar spila sífellt stærra hlutverk í 

virðishámörkun íslensks sjávarafla. Mikil gróska og tækifæri einkenna líftækni í 

sjávarútvegi. Verðmætaaukning sjávarafla er gríðarlega mikilvæg. Skapa má aukin 

verðmæti með að nýta betur sjávarafurðir sem rata í veiðarfærin ár hvert, ekki síst 

aukahráefnið. Bætt magnnýting aflans er mikilvæg. Sjávarútvegur býr yfir náttúrulegum 

takmörkunum með tilliti til aflamagns. Hámörkun virðis veidds afla sem má veiða hverju 

sinni er ein leið til að auka verðmætasköpun í sjávarútvegi. Útgerð ásamt fleirum ber að 

mestum hluta ábyrgð á meðferð aflans og verðmætum sem skapa má úr honum. 

Virðishámörkun aflans má nálgast frá tveimur hliðum. Annars vegar er afurðahlið 

útgerðarinnar og hins vegar aðfangahlið hennar. Hámörkun virðis aflans er aðeins hægt 

að ná með því að velja þá framleiðsluferla, bæði aðfanga- og afurðamegin, sem eru til 

þess fallnir að hámarka virði þess afla sem leyfilegt er að veiða hverju sinni. Afurðahlið 

framleiðslu útgerðarinnar snýr að viðskiptavinum hennar, þá endanlegum neytendum 

eða fyrirtækjum sem vinna aflann frekar áður en hann er seldur til neytenda. 

Virðishámörkun aflans á afurðahlið útgerðarinnar snýr að því að fá sem hæsta verð fyrir 

sem mest af afurðum, en talsvert hátt hlutfall afla fer til spillis í vinnslu sjávarafurða. Þó 

er nýtingarhlutfallið misjafnt milli tegunda og vinnsluaðferða. Aðfangahlið 

framleiðslunnar snýr að birgjum útgerðarinnar. Með því er átt við kælitækni og 

íblöndunarefni sem nota á til að varðveita afurðirnar. Tæknifyrirtæki sem bjóða upp á 

kælilausnir eru á aðfangahlið framleiðslunnar, mynda baktengsl og stuðla þar að 

hámörkun aflavirðis útgerðarinnar. Með kælitækni hefur náðst stórbætt meðferð aflans, 
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gæði og aflanýting undanfarna áratugi í íslenskun sjávarútvegi. Í stað þess að senda 

mikinn afla óunninn í gámum úr landi er áhersla lögð á að fullvinna hefðbundnar 

bolfiskafurðir innanlands (Stjórnarráðið, 2019). 

Fullvinnsla aukaafurða er sú nýting aukahráefnis sem notuð er til 

verðmætasköpunar eða vöruþróunar, sama hvers eðlis sú framleiðsla eða nýting er. Hægt 

er að skapa verðmætar vörur með fullnýtingu aukaafurða. Hægt er að sækja inn á ný 

framleiðslusvið, t.d. lyfja- og lækningavöruframleiðslu með því að færa sig ofar í 

virðispýramída sjávarafurða. Dæmi um aukahráefni er haus (gellur, augu, kinnar), lifur, 

afskurður, bein/hryggir, hrogn, roð, skel og klær, sundmagi, slóg (magi, milta, skúflangar, 

þarmar, bris), vinnsluvatn, svil og fleira. Skilgreining fullvinnslu felst í nýtingu á öllum 

hlutum fisksins öðrum en fiskflakinu sjálfu. Stærstum hluta fisks er hent þegar flakinu 

sjálfu er sleppt víðast var í heiminum. Íslendingar eru komnir lengra en aðrar þjóðir í að 

nýta fiskafurðina. Íslendingar standa meðal fremstu þjóða í nýtingu sjávarafurða og eru 

brautryðjendur í þeim efnum. Með því getur Ísland gert tilkall til að vera rödd sem talar í 

þágu skynsamlegrar nýtingar á auðlindum hagsins og umhverfisverndar. Íslendingar þurfa 

að taka að sér forystuhlutverk í skynsamlegri nýtingu auðlinda hafsins og leggja þarf 

áherslu á að koma í veg fyrir skaðlega mengun og sóun (Stjórnarráðið, 2019). 

Árangur nýtingar má rekja til góðs samstarfs frumkvöðla, útgerðarfyrirtækja og 

rannsóknastofnana á borð við Matís. Dr. Jón Bragi Bjarnason var einn af brautryðjendum 

í nýtingu aukaafurða úr þorski. Með rannsóknum Jóns hjá Háskóla Íslands tók hann eftir 

því að margir sjómenn höfðu sléttari hendur en ætla mætti þrátt fyrir vinnustað með 

erfiðum aðstæðum. Í kjölfar spratt áhugi hans á að skoða hvort mikill fiskur sem sjómenn 

handfjötluðu hefði þessi áhrif. Jón Bragi hóf samstarf við útgerðir og varð áralangt 

rannsókna- og þróunarstarf. Fyrirtæki hans, Zymetech, er leiðandi í nýtingu ensíma úr 

þorski. Árangur er ótvíræður en tækifæri eru til að gera enn betur (Stjórnarráðið, 2019). 

3.8 Hliðarafurðir 

Bylting hefur orðið í tækniþróun og nýsköpun í nýtingu hliðarafurða sjávarútvegs síðustu 

áratugi. Nýsköpunin hefur átt sér stað þar sem hámörkun á nýtingu, verðmætasköpun 

sjávarfangs og gæðum hefur orðið enn meiri vegna fiskveiðistjórnunarkerfisins á Íslandi, 

kvótakerfisins. Áður fyrr var mörgum afurðum hent eða þær notaðar til að framleiða 

verðlitlar vörur. Verðmæti þessa ódýru vara er orðið meira en jafnvel dýrustu hluta 
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fiskflaksins. Hvati hefur komið frá hinu opinbera en á Íslandi er öflugt opinbert 

stuðningskerfi með styrkjum úr samkeppnissjóðum. Þá eru öflugar innlendar stofnanir, 

háskólar með sérfræðiþekkingu í auðlindum sjávar og skattaafsláttur vegna þróunar- og 

rannsóknavinnu sem hefur haft mikla þýðingu fyrir nýsköpun greinarinnar (Sveinn 

Agnarsson o.fl., 2021). Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa jákvæð áhrif á efnahag Íslands og 

samfélög um land allt þar sem þau skapa störf fyrir utan höfuðborgarsvæðið (Sveinn 

Agnarsson o.fl., 2021). Gríðarlega mikilvægt er að leggja áherslu á bætta nýtingu 

sjávarafla. Skapa má gríðarmikil verðmæti með því að nýta betur hráefni sem fer í 

veiðarfæri ár hvert, ekki síst aukahráefnið. Bætt magnnýting aflans er mikilvæg (Bjarki 

Vigfússon o.fl., 2013). 

3.8.1 Þurrkun 

Fiskþurrkun og harðfiskvinnsla eru tveir fyrirtækjaflokkar sem tengjast þurrkun. 

Þurrktæknin sem hefur verið nýtt í þurrkunarframleiðslu hefur verið þróuð hérlendis og 

hafa verið hannaðir og smíðaðir mjög öflugir færibandaþurrkarar. Um 1980 var 

hausþurrkun í fyrsta sinn reynt hér á landi í Hafnarfirði. Mikill styrkur kom frá 

Sjávarútvegsráðuneytinu til að byggja frumgerð af færibandaþurrkara og hún varð síðar 

fyrirmynd annarra færibandakerfa. Sex fyrirtæki hérlendis tengjast flokki fiskþurrkunar 

með samtals 181 ársverk. Alls voru rekstrartekjur um 5,2 milljarða króna árið 2018. Það 

eru tæplega 29 milljónir króna á hvert ársverk. Undanfarna tvo áratugi hefur fyrirtækjum 

í þessum flokki fækkað og hafa þau stækkað. Árið 2017 sameinuðust HB Grandi hf. (nú 

Brim), Skinney- Þinganes hf. og Nesfiskur ehf. undir nafninu Laugafiskur ehf. Sameinuðust 

þessir aðilar með nýrri þurrkstöð á Reykjanesi (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Árið 1999 var Haustak hf. stofnað og er stærsta fiskþurrkunarfyrirtæki á landinu. 

Fyrirtækið er í eigu Vísis hf. og Þorbjarnar hf. Í Grindavík. Sérhæfing fyrirtækisins felst í 

þurrkun á ýmsum fiskafurðum. Fyrirtækið sérhæfir sig í þurrkun á hinum ýmsu 

fiskafurðum. Framleiðsla fer fram á Reykjanesi. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50. Mest 

megnis fer þurrkun afurða í þurkklefum innandyra. Haldið er í gamla siði og hluti 

framleiðslu er þurrkaður á hjöllum utandyra. Stærsti og stöðugasti markaður fyrir 

þurrkaðan fisk er Nígería og mest allur hluti framleiðslunnar fer þangað (Haustak, e.d.; HB 

Grandi, 2018). 
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Í Ólafsvík starfar Klumba ehf. í fiskþurrkun. Fyrirtækið Svalþúfa ehf. er starfrækt í 

Hafnarfirði. Í Þorlákshöfn rekur Lýsi hf. lýsisvinnslu og fiskþurrkun. Á Dalvík og Laugum 

rekur Samherji hf. tvær stórar þurrkstöðvar, þær hafa aðgang að  hliðarhráefni frá stærstu 

olíufiskvinnslu landsins við Eyjafjörð. Á Húsavík rekur GPG Seafood ehf. þurrkstöð en 

fyrirtækið fær hráefni frá vinnslu á Norðausturlandi. Á Sauðárkróki hefur FISK-Seafood 

ehf. byggt upp nýja þurrkstöð og hráefni fást frá bolfiskvinnslum sínum á Norðvesturlandi. 

Vinnslustöðin hf., LeoSeafood ehf. og Huginn ehf. stofnuðu Langa ehf. árið 2010 í 

Vestmannaeyjum. Orkukostnaður er sá mesti á landinu í Vestmannaeyjum því svæðið er 

kalt. Til að vera samkeppnishæfir fjárfesti Langa ehf. í dýrum búnaði. Fyrsti 

varmadælufæribandaklefinn var byggður til þurrkunar meðal annars á hryggjum, afskurði 

og kótilettum. Árið 1997 var Klofningur ehf. stofnaður á Suðureyri. Fyrirtækið þurrkar 

afskurð, hausa og hryggi en framleiðir loðdýrafóður (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

3.8.2 Harðfiskur 

Fimm fyrirtæki falla undir flokk harðfiskvinnslu. Alls voru 58 ársverk hjá fyrirtækjunum og 

veltu þau yfir 1,1 milljarði króna árið 2018. Nú er ein öflugasta og stærsta matvælavinnsla 

landsins Von harðfiskverkun ehf. sem var stofnuð árið 2002. Fyrirtækið sérhæfir sig í 

framleiðslu á bitafiski, harðfiski og þurrkuðu gæludýrafóðri. Von er leiðandi fyrirtæki í 

markaðssetningu og vinnslu á þurrkuðum fiskafurðum á innlendum og erlendum 

mörkuðum með 19 ársverk fyrir árið 2019. Árið 1996 var fyrirtækið Darri ehf. stofnað á 

Grenivík. Fyrirtæki sérhæfir sig í framleiðslu á gæðafisk og leggur áherslu á rétt stillta 

þurrkklefa. Á Íslandsmarkaði selur fyrirtækið vörur undir vörumerkinu Eyjabiti. Á 

erlendum mörkuðum selur fyrirtækið undir vörumerkinu Vikingens Torrfisk Snack. Víðs 

vegar um landið starfa lítil fyrirtæki og vinna harðfisk, til að mynda Vestfirzka 

harðfisksalan ehf., Stjörnufiskur ehf., Fiskverkun Kalla Sveins ehf. og Sporður ehf. Þess má 

geta að sum fyrirtækjanna hafa sameinast til að auka hagkvæmni í rekstri. Responsible 

Foods ehf. og Loðnuvinnslan hf. hafa sett í gang hátæknivinnslu á þurrkuðum fiskafurðum 

á Fáskrúðsfirði. Vinnslan framleiðir nýjar tegundir þurrkaðra fiskafurða fyrir 

neytendamarkað og nýta uppsjávarfisk og hliðarhráefni (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 
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3.8.3 Niðursuða 

Á markaði fyrir niðursoðnar hliðarafurðir eru fjögur fyrirtæki ráðandi hérlendis. 

Heimsframleiðsla er alls 65 milljónir dósa á ári en tveir þriðju hluta hennar koma frá 

Íslandi. Samtals eru fyrirtækin með 70 ársverk. Veltan var um 4 milljarðar króna árið 2018. 

Hagnaðarhlutfall af tekjum er aðeins um 1%. Árið 1989 var Akraborg ehf. stofnað og hefur 

verið leiðandi á heimsvísu í niðursoðinni þorsklifur á hágæðastaðli. Akraborg er stærsti 

framleiðandi sinnar tegundar á heimsvísu. Fyrirtækið framleiðir niðursoðnar 

vörutegundir. Stærsti eigandi fyrirtækisins er Lýsi hf. Á Hornafirði er Ajtel Iceland ehf. 

niðursuðuverksmiðja starfrækt og hóf starfsemi sína árið 2011. Árlega eru framleiddar 6–

10 milljónir dósa. Fyrirtækið sýður aðallega niður þorsklifur en að auki afurðir úr sviljum 

og hrognum. Árið 2013 opnaði Idunn Seafoods ehf. niðursuðuverksmiðju í 

Vestmannaeyjum. Fyrirtækið sérhæfir sig í að sjóða niður lifur. Árlega eru framleiddar 4–

5 milljónir dósa. Fyrirtækið Amanda Seafoods A/S á meirihluta í fyrirtækinu. Ægir 

sjávarfang ehf. í Grindavík ásamt Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf. í Hnífsdal framleiða um 

10 milljónir dósa. Framleiðslugeta þeirra er um 2 milljónir dósa árlega. Thai Union, stórt 

sjávarafurðafyrirtæki keypti stóran hlut í Ægi sjávarfangi. Með erlendri fjárfestingu opnast 

tækifæri fyrir sókn á nýja markaði, nýja tækni og tækifæri til að vinna með aðilum og eru 

jafnvel leiðandi á heimsvísu (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

3.8.4 Samstarf tækni- og þróunarfyrirtækja og fyrirtækja í sjávarútvegi 

Á undanförnum árum hafa öflug fyrirtæki verið stofnuð í ýmsum stoð- og tæknigreinum. 

Samvinna fyrirtækjanna við fiskvinnslufyrirtæki og hefðbundna útgerð hafa breytt 

íslenskum sjávarútvegi (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Í þessari þróun hafa stóru samstilltu 

fyrirtækin verið í fararbroddi því þau ráða yfir hráefni sem notað er í aðföng ásamt að 

hafa fjárhagslega burði til rannsókna- og þróunarverkefna. Þau hafa tök á að fjárfesta í 

tækjum og búnaði sem þarfnast til verkefnanna. Styrkur samkeppnisstöðu greinarinnar 

hérlendis felst meðal annars í samvinnu og árangri sem nýsköpun og tækniþróun hafa náð 

á öllum sviðum í sjávarútvegi Íslands (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021).  

Jákvæða þróunin getur haldið áfram með því að horfa á sjávarútveg Íslands sem 

eina heild fyrirtækja eða jafnvel sem einn öflugan sjávarklasa. Fyrirtæki sem byggja öll á 

undirstöðuatvinnuveginum eins og tæknifyrirtæki, matvælafyrirtæki og líftæknifyrirtæki 
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til að mynda. Nýjum sprotafyrirtækjum í sjávarlíftækni- og lyfjaframleiðslu og ráðgjöf á 

sviðinu fjölgar hratt (Landsbankinn, 2013).  

Í samfélögum starfa víðs vegar klasar en klasasamstarf felur í sér myndun 

tengslanetsaðila og samvinnu fyrirtækja í atvinnulífi sem byggir á vinnuafli, einkum til að 

skapa nýsköpunarumhverfi. Klasar skipta miklu máli í samvinnu aðila eins og 

rannsóknastofnana, sjávarútvegs, fiskeldisfyrirtækja og þeirra tækni- og 

þjónustufyrirtækja sem aðstoða við sjávarútveg og fiskeldi og skipta sköpun fyrir hraðar 

framfarir í sjávarútvegi og fiskeldi (Ásta Dís Óladóttir og Ágúst Einarsson, 2021). Margir 

klasar hafa verið stofnaðir á undanförnum árum. Íslenski sjávarklasinn er einn sá elsti en 

hann var stofnaður árið 2011. Í klasanum eru fyrirtæki sem á einn eða annan hátt tengjast 

sjávarútvegi, hafinu eða auðlindum hafsins. Markmið sjávarklasans er að tengja saman 

þessi fyrirtæki með það fyrir augum að efla nýsköpun og verðmætasköpun, bæta nýtingu 

sjávarafurða, auka þekkingu og bæta þar með samkeppnishæfni greinarinnar. Með því að 

víkka sjóndeildarhring þeirra sem starfa í klasanum fæst ekki aðeins ný mynd af mikilvægi 

sjávarútvegs fyrir íslenskt efnahagslíf heldur alveg ný sviðsmynd um framtíðarmöguleika 

til að skapa störf og auka verðmætasköpun fyrir atvinnustarfsemi sem tengist atvinnulífi 

sjávarútvegs. Klasar er tegund af samvinnuhreyfingu. Verkefni klasa er að efla samvinnu 

fyrirtækja, rannsóknarstofnana, frumkvöðla og skóla og búa til hraðbraut fyrir nýsköpun 

og þróun (Ásta Dís Óladóttir og Ágúst Einarsson, 2021). 

Á næstu árum eru áskoranir og tækifæri hérlendis til aukinnar verðmætasköpunar 

í framþróun vinnslu og veiðum. Þegar nýsköpun og framfarir í tækni eiga sér stað í einni 

grein getur það leitt til umbyltingar og tækninýjunga í öðrum greinum þeim óskyldum. Því 

er mikilvægara en nokkrum sinnum fyrr að vinna þverfaglega á milli óskyldra greina ásamt 

að efna til samstarfs við aðrar þjóðir sem eru fremri en Ísland í tækni. Rannsóknaverkefni 

og erlent samstarf í samstarfi við erlenda aðila hefur haft mikla þýðingu fyrir 

verðmætasköpun og nýsköpun hér á landi. Verndun nýjunga og hugvits verður á sama 

tíma mikilvægari í framtíðinni. Hérlendis þarf átak til að verðmæt þekking glatist ekki sem 

gæfi forskot á þjóðir víðs vegar í heiminum. Ísland er eftirbátur nágrannalanda í verndun 

hugverka. Nú á dögum er óhjákvæmilegt í alþjóðlegu umhverfi að nýjungar í tækni og 

þróun berist milli landa eða fyrirtækja. Það er aðeins tímabundið þegar íslenskur 

sjávarútvegur nær samkeppnisforskoti með nýjum vinnsluaðferðum. Því þurfa íslensk 
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fyrirtæki alltaf að leitast eftir nýjum tækifærum með það að markmiði að auka 

verðmætasköpun (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 
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4 Líftækni og hátæknifyrirtæki í sjávarútvegi 

Í þessum kafla verður leitast eftir að kortleggja markað fyrirtækja sem vinna hliðarafurðir 

sjávarafurða, vinna í fullvinnslu aukaafurða og líftækniiðnaði tengdum sjávarútvegi. Gert 

verður grein fyrir fyrirtækjum sem tilheyra þessum flokki ásamt hvaða vörum þeir 

framleiða. Fyrirtækjunum verður skipt upp í flokka eftir eðli starfsemi þeirra. Flokkarnir 

eru: hátæknifyrirtæki sem tengjast hliðargreinum sjávarfangs, þekkingarfyrirtæki í 

sjávarlíftækni hliðarafurða og þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni þörunga. 

4.1   Hátæknifyrirtæki sem tengjast hliðargreinum sjávarútvegs 

Íslenskur sjávarútvegur er víða mjög tæknivæddur. Íslendingar hafa tekið virkan þátt í 

gerð hátæknibúnaðar fyrir sjávarútveg, til að mynda net, vogir, ker og hátækni vélbúnað. 

Í veiðum og vinnslu hefur sjálfvirkni aukist verulega og hefur það leitt til aukinnar 

framleiðslu ásamt minnkandi þörf fyrir vinnuafl. Tækniþróunin hefur leitt til lækkunar í 

kostnaði, aukinnar gæða og gert Ísland að stórveldi í mörgum greinum tengdum 

sjávarútvegi (Ágúst Einarsson, 2016).  

Tæknifyrirtæki sem tengjast stoð- og hliðargreinum sjávarútvegs gegna gríðarlega 

mikilvægu hlutverki í fullvinnslu aukaafurða í sjávarútvegi. Mikill vöxtur hefur einkennt 

flokkinn síðustu áratugi. Skaginn 3X- Baader Ísland ehf., Valka ehf. og Marel hf. eru meðal 

ráðandi fyrirtækja í þessum flokki og árið 2018 var velta þessara fyrirtækja rúmlega 38,2 

milljarðar króna og með 1.390 ársverk. Fyrirtækin skila miklum tekjum til þjóðarbúsins, 

auka fjölbreytni útflutningsafurða og skapa fjölbreytt störf um land allt. Tækniþróun hefur 

leitt til aukinnar sjálfvirkni í sjávarútvegi. Vegna tækniþróunar hefur hefðbundnum 

störfum farið fækkandi og störfum fyrir sérmenntað fólk hefur fjölgað, sérstaklega í 

hliðargreinum (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Kaupákvörðunarferli viðskiptavina getur 

tekið langan tíma, allt frá mánuðum í ár vegna hárra fjármuna. Samkeppnin er mikil á 

markaðinum. Hér að neðan verða hátæknifyrirtæki tengd hliðargreinum sjávarútvegs 

greind, aðeins verður fjallað um hátæknifyrirtæki sem stunda tækni í aukinni nýtingu 

fiskafurða. Á töflu 2 má sjá hátæknifyrirtæki í hliðargreinum í sjávarútvegi. 
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Tafla 2: Hátæknifyrirtæki í hliðargreinum í sjavarútvegi 

Lógó Fyrirtæki Vefsíða Stofnár 

 
Marel https://marel.com/ 1983 

 
Valka https://valka.is/ 2003 

 
Skaginn 3X Baader https://www.skaginn3x.com/ 2017 

 
Curio  https://curio.is/ 1994 

 
Micro-ryðfrí  https://www.micro.is/ 1996 

 
Samey Robotics https://samey.is/ e.d. 

 
Kapp https://kapp.is/ e.d. 

 
Slippurinn Akureyri https://slipp.is/ 2005 

 
Héðinn  https://hedinn.is/ 1922 

 

Marel er leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu heildarlausna, tækja, hugbúnaðar og 

þjónustu fyrir matvælavinnslu. Uppruna Marels má rekja til ársins 1977 þegar nemendur 

unnu að rannsóknarverkefni við Háskóla Íslands sem leiddi síðar til stofnunar Marels. Í 

verkefninu voru kannaðir möguleikar á notkun rafeindatækni við skráningu og vigtun í 

sjávarútvegi. Fyrirtækið var stofnað árið 1983 og hefur þróað og framleitt lausnir sem hafa 

aukið nýtingu hráefna, bætt hráefnameðhöndlun og tryggt öryggi í matvælaframleiðslu. 

Starfsmenn Marel eru um 7.000 víðsvegar í heiminum, þeir eru með starfsstöðvar í yfir 

30 löndum og eru í samstarfi við 100 aðila um allan heim. Höfuðstöðvar Marels eru á 

Íslandi, í Garðabæ (Marel, e.d.-a). Viðskiptavinir fyrirtækisins eru í yfir 140 löndum og 

starfa þeir aðallega í alifugla- (e. poultry), kjöt-, og fiskiðnaði, allt frá stórum alþjóðlegum 

leiðtogum til staðbundinna vinnsluaðila (e. local processors). Til að mæta þörfum 

viðskiptavina er alþjóðlegt markaðs- og söluteymi til staðar með um 2.800 starfsmenn 

víðs vegar um heiminn í meira en 30 löndum (Marel, e.d.-a). Útgerðarfyrirtækið Vísir og 

Marel undirrituðu samstarfssamning um innleiðingu á róbóta búnaði. Fyrirtækin hafa 
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unnið að þróun í sameiningu á vélvæddri pökkun afurða í fiskvinnslu Vísir. Samningurinn 

gerir ráð fyrir uppsetningu á 12 róbótum í starfsstöð Vísis (Vísir, 2019). 

Marel er leiðandi á heimsvísu hvað varðar háþróaðan stakan vinnslubúnað eða 

samþætt kerfi fyrir fiskiðnað. Í yfir 40 ár hefur Marel aðstoðað fiskvinnsluaðila um allan 

heim við að nýta hráefni betur, draga úr vinnslutíma, aukið sjálfvirkni og matvælaöryggi. 

Vörur og lausnir Marels hafa hjálpað vinnsluaðilum í fiskiðnaði að hámarka afrakstur, 

gæði, afköst og aðra mikilvæga þætti í allri virðiskeðjunni. Vöruframboð fyrir fiskiðnað er 

allt frá einstökum einingum fyrir tiltekna ferla líkt og vigtun, skurð og beinhreinsun, til 

heildarlausna líkt og flokkun, flökun, skammtaskurð (e. portion cutting), slægingarlínur (e. 

slicing lines) þar sem búnaður er smíðaður fyrir erfiða fiskvinnslu með hreinlæti og öryggi 

í huga (Marel, e.d.-b). Marel er skráð á markað á Íslandi og í Hollandi og er stærsta 

fyrirtækið í Kauphöllinni með markaðsvirði upp á 565 milljarða króna (Hörður Ægisson, 

2022). Árið 2021 skrifaði Marel undir samning um kaup á Völku ehf. Valka er íslenskt 

hátæknifyrirtæki og framleiðir fiskvinnslulausnir fyrir lax og hvítfisk á  alþjóðamarkaði. 

Starfsemi Völku er á Íslandi og í Noregi en höfuðstöðvar Völku er á Íslandi, í Kópavogi. 

Fyrirtækið var stofnað í bílskúr í Kópavogi árið 2003 af Helga Hjálmarssyni en síðan þá 

hafa verið kynntar margar nýjungar í fiskvinnslu. Vöruframboð Völku samanstendur 

meðal annars af vatnsskurðarvél og snyrti- og flokkunarlínum. Fyrirtækið vinnur náið með 

sjávarútvegsfyrirtækjum um að ná hámarks skilvirkni, hagnaði og samkeppnishæfni 

(Auðlindin, 2021). Stofnendur Völku telja afar mikilvægt að fyrirtækið hafi aðgang að 

innlendum rannsóknarsjóðum (Valka, e.d.). Fyrirtækin Marel og Valka hafa deilt sömu sýn 

og markmiði að umbylta fiskvinnslu, hanna og þróa sjálfbærar hátækni fiskvinnslulausnir 

í góðu samstarfi við viðskiptavini. Með kaupum á Völku hefur Marel styrkt vöruframboð í 

heildarlausnum og aukið stærðarhagkvæmni og geta þeir því þjónustað viðskiptavini sína 

betur. Þekking og reynsla þessara fyrirtækja mun hraða nýsköpun til að þjónusta betur 

þær öru breytingar í markaðsumhverfi og í sjávarútvegi. Fyrirtækin telja mikla möguleika 

vera fyrir tækni og vörur Völku í öðrum prótíniðnuðum (Hörður Ægisson, 2021). 

Skaginn 3X- Baader ehf. er leiðandi á heimsmælikvarða á kæli og frystibúnaði. 

Fyrirtækið framleiðir og þróar tækjabúnað fyrir matvælaiðnað. Starfsemi fyrirtækisins er 

á nokkrum stöðum: Akranesi, Akureyri, Ísafirði, Reykjavík og í Noregi en höfuðstöðvar eru 

á Akranesi. Árið 2017 sameinuðust Skaginn, 3X Technology og Þorgeir & Ellert undir 

nafninu Skaginn 3X. Undir einu vörumerki skapast sterkari vitund um starf fyrirtækisins 
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og vörurnar. Fyrirtækið býr yfir fjölbreyttri sérfræðiþekkingu og um 200 manns starfa í 

fyrirtækinu. Viðskiptavinir fyrirtækisins leitast eftir að fjárfesta í vörum þess, vegna 

vörugæða og vænta fyrsta flokks þjónustu. Fyrirtækið flokkar vörur sínar eftir 

fisktegundum og notkunargildum vörunnar. Vöruframboð fyrirtækisins eru fyrir 

eftirfarandi iðnað; Uppsjávarfisk, botnsjávarfisk, skelfisk, fiskeldi,  humar, rækju og 

krabba, alifugla, kjöt og tilbúin mat (e. ready meal). Þá hefur fyrirtækið vöruframboð eftir 

notkunargildi: Blæðing, kæli- og uppþýðingar kerfi, frystir, stærðarflokkun á fisk, 

flæðilínu, pökkun, karakerfi, þvottakerfi og aukahlutir (Skaginn3X, e.d.; Sveinn Agnarsson 

o.fl., 2021). Þýska fyrirtækið Baader keypti 60% hlutafjár í Skaginn 3X árið 2020 eftir að 

fyrrverandi eigendur leituðu að fjárfestum til að styðja við félagið og rekstrarfélögum 

þess. Ári síðar, 2021 keypti Baader eftirstandandi 40% hlut af I.Á.- hönnun félagi Ingólfs 

Árnasonar, stofnanda Skagans 3X og Guðrúnar Agnesar Sveinsdóttir, eiginkonu hans. Í 

kjölfar þess varð Skaginn 3X hluti að Baader samstæðunni sem sérhæfir sig einnig í 

hátæknilausnum í matvælaiðnaði (Baader eignast allt hlutafé Skagans3X, 2022). 

Fyrirtækið Curio ehf. var stofnað árið 1994 af Elliða Hreinssyni. Höfuðstöðvar Curio 

ehf. er á Íslandi, í Hafnarfirði en einnig eru starfstöðvar á Húsavík. Á Húsavík fer hluti 

framleiðslunnar fram, en þaðan eru vörurnar svo sendar áfram til aðalsvöðva Curio í 

Hafnarfirði til samsetning þar sem aðalframleiðslan og öll samsetning fer fram. Í upphafi 

hóf Curio hefðbundna vélaframleiðslu en leggur áherslu á fiskvinnsluvélar fyrir hausningu, 

flökun og roðflettingu. Árið 2008 kom fyrsta flökunarvélin af nýju gerðinni á markað. Árið 

2009 kom fyrirtækið með nýja vélalínu fyrir fiskvinnslur sem náði eftirtektarverðum 

árangri með mikilli aðsókn, fyrsti hausarinn var framleiddur í þeirri línu. Framleiðslugeta 

Curio voru þrjár til fjórar vélar á ári á árunum 2008 til 2012 en árið 2011 flutti fyrirtækið 

sig um set í stærra húsnæði og getur framleitt eina til tvær vélar á mánuði. Sérfræðingar 

fyrirtækisins vinna sífellt að stöðugri þróunarvinnu fiskvinnsluvéla með það að markmiði 

að bæta hraða, nýtingu og endingu. Vélar Curio einkennast af góðri nýtingu og vinsældir 

þeirra og hróður hefur aukist jafnt og þétt. Fyrirtækið leggur áherslu á að veita góða 

þjónustu og að allir slithlutir véla séu til á lager (Curio, 2022). Evrópumarkaður er 

aðalmarkaður Curio og leggja þeir áherslu á Norðurlöndin og Bretland. Starfsmenn 

fyrirtækisins eru um 40 talsins. Árið 2019 keypti Marel 40% hlut í Curio, stuttu síðar bætti 

það við sig 10% hlut í félaginu. Marel samþykkti eftir tveggja ára samstarf að kaupa 50% 

eftirstandandi hlut í Curio. Fyrirtækin hafa sameiginlega unnið að vöruþróun nýrra 
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hátæknilausna og það er byggt á yfirgripsmiklu sölu- og þjónustuneti ásamt stafrænum 

lausnum Marel, til að kanna nýja markaði. Kaup Marels á fyrirtækjunum Völku , Curio 

ásamt 40% eignarhlut í Stranda Prolog fær Marel til að veita viðskiptavinum 

framúrskarandi heildarlausnir fyrir fiskvinnslu á heimsvísu. Einnig hefur það góð áhrif á 

framlegð fiskiðnaðar (Curio, 2021). 

Fyrirtækið Micro-ryðfrí ehf. var stofnað árið 1996 og stofnendur eru Sveinn 

Sigurðsson og Steinn Árni Ásgeirsson. Verkefni smiðjunnar einkenndust af viðgerðum, 

viðhaldi og smíði á vinnslulínum fyrir sjávarútveginn í upphafi en síðar stækkuðu verkefnin 

og umsvif jukust. Fyrirtækið hefur hannað og smíðað allt frá blóðgunar- og kælikörum upp 

í heilar vinnslulínur um í skipum. Starfsstöðvar Micro eru á Íslandi, í Hafnarfirði. 

Viðskiptavinir Mico hafa komið frá mörgum heimshornum og eru þeir: Ísland, Bandaríkin, 

Grænland og Spánn (Micro, e.d.). 

Samey Robotics hefur verið leiðandi í sjálfvirknivæðingu íslensks iðnaðar og 

brautryðjandi í sjálfvirkni með notkun þjarka í yfir 30 ár. Fyrirtækið er starfrækt í 

Garðabæ. Um 600 verksmiðjur og vinnslur í 25 löndum starfa með kerfum frá Samey 

Robotics. Fyrirtækið býður upp á heildarlausnir, allt frá hönnun til gangsetningar og eru 

sniðnar eftir þörfum viðskiptavina. Fyrirtækið býður upp á skilvirkar og notendavænar 

lausnir ásamt því að veita úrvals þjónustu. Vöruframboð samanstendur af íhlutum í 

sjálfvirknikerfi og til iðnrekstrar frá heimsþekktum framleiðendum, hraðabreyta, 

iðntölvur, mælinema, skjái og þjarka. Gæðakerfi Sameyjar Robotics er vottað af BSI og er 

samkvæmt ISO 9001:2015 staðli (Samey Robotics, e.d.). Til að búa til verðmætar lausnir í 

að sjálfvirknivæða verkferla hefur verið gert samstarf við önnur hátæknifyrirtæki og 

viðskiptavini þeirra og lagt áherslu á að skilningur á verkefnum sé til staðar. Sífellt verður 

ódýrara og auðveldar að búa til lausnir með bættri þekkingu og tækni. Sérfræðingar hjá 

Samey Robotics hafa víðtæka þekkingu á vinnsluferlum í sjávarútvegi, bæði í fiskeldi og 

villts sjávarfangs. Fyrirtækið starfar í góðu samstarfi við leiðandi tæknifyrirtæki víðsvegar 

í heiminum. Lausnir úr alþjóðlegu samstarfsneti og öflugt þekkingarnet felst í samstarfi 

við önnur fyrirtæki (Samey Robotics, e.d.). 

Kapp ehf. er kæli-, véla- og renniverkstæði og býður upp á skipa og 

flutningatengda þjónustu. Það sem hefur verið starfrækt í yfir 90 ár. Fyrirtækið er alhliða 

þjónustufyrirtæki fyrir sjávarútveginn. Vöruframboð fyrir sjávarútveg samanstendur af; 

Kæli- og frystikerfum, kæliklefum, viðgerðum, sérsmíði, fiskvinnsluvélum, færiböndum, 
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gámum, flutningalausnum og pakkningu. Fyrirtækið framleiðir OptimIce, hágæða 

ísþykknivél til að hámarka gæði, afköst og þægindi. Staðsetning höfuðstöðva fyrirtækisins 

er í Kópavogi en eru einnig með útibú í Þorlákshöfn. Starfsmenn fyrirtækisins eru með 

mikla reynslu og víðtæka þekkingu á sínum sviðum (Kapp, e.d.). Fyrirtækið þjónustar 

sjávarútveg á innlendum og erlendum mörkuðum ásamt því að veita þjónustu fyrir önnur 

svið í atvinnulífinu. Kapp er þekktast fyrir sölu og framleiðslu á OptimIce vökvaískerfum 

og eru notuð víðsvegar í sjávarútvegi. Búnaðinn má finna í mörgum af nýjustu 

fiskiðjuverunum og togskipum landsins (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Árið 2005 var Slippurinn Akureyri ehf. stofnaður. Fyrirtækið var stofnað þegar 

núverandi eigendur tóku við af fyrra félagi, Slippstöðinni hf. en það hafði verið starfrækt 

frá árinu 1952. Slippurinn keypti fyrirtækið DNG árið 2007 og rekstur þeirra var síðar 

sameinaður undir nafni Slippsins. Slippurinn Akureyri ehf. veitir alhliða þjónustu fyrir 

sjávarútveginn og er leiðandi á sínu sviði hérlendis. Helstu viðskiptavinir fyrirtækisins eru 

útgerðir hérlendis. Upp á síðkastið hefur fyrirtækið orðið ágengt á erlendum mörkuðum. 

Fyrirtækið rekur viðgerðarstöð og upptökumannvirki fyrir skip og annast skipasmíðar, 

rennismíðar, vélsmíði, vélaviðgerðir og málmsmíði. Þá rekur Slippurinn Akureyri 

trésmíðaverkstæði, málun, sand og vatnsblástur ásamt verslun með sinni eigin 

framleiðslu og fleiri vörur. Skipaþjónusta fyrirtækisins veitir sjávarútvegsfyrirtækjum 

þjónustu og býður jafnt fram upp á heildarlausnir í hönnun, viðhald og endurnýjun á 

búnaði og skipum. Stöðugt færast verk á landi í aukana hjá Slippnum Akureyri. Fyrirtækið 

býður upp á nútímatækni vegna framleiðslu á vinnslubúnaði og skipaþjónustu. Vottaður 

hátæknibúnaður er notaður í framleiðslu á vinnslubúnaði og almennum viðhaldsverkum 

skipa. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 160 talsins og búa yfir víðtækri þekkingu og reynslu 

á að starfa fyrir fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki á innlendum og erlendum markaði. Náið 

samstarf innan sviða fyrirtækisins gegnir lykilhvlutverki í að hanna og útbúa heildarlausnir 

sem mæta væntingum og þörfum viðskiptavina fyrirtækisins. (Slippurinn Akureyri, e.d.). 

Fyrirtækið Héðinn hf. var stofnað árið 1922 af Markúsi Ívarssyni, vélstjóra og 

Bjarna Þorsteinssyni, vélfræðing. Fyrirtækið er starfrækt í Hafnarfirði. Frá upphafi hefur 

sjávarútvegur verið hornsteinn starfseminnar. Fyrirtækið er eitt stærsta fyrirtæki landsins 

í málmiðnaði og véltækni. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 100 talsins. Ein af helstu 

nýjungum fyrirtækisins er Héðinn Protein Plant (HPP), byltingarkennd próteinverksmiðja 

sem Héðinn hf. hefur þróað og smíðað en hún byggir á íslensku verkviti og hugviti. 
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Próteinverksmiðjan er nýtt framleiðsluferli sem er hagkvæmt fyrir framleiðslu fiskolíu og 

mjöls. Verksmiðjan hentar bæði verðmætaframleiðslu á sjó eða í landi og er hagkvæmt í 

rekstri og er að mestu leyti sjálfvirk. Framleiðslan nýtir allt prótein sem fellur til við 

fiskvinnsluna, fyrir landvinnslu og um borð í fiskiskipum (Héðinn, e.d.). HPP 

próteinverksmiðjan tekur að minnsta kosti 30% minna pláss, er með 30% færri íhluti og 

eyðir 30% minni orku en hefðbundnar fiskimjölsverksmiðjur. Á undanförnum árum hefur 

fyrirtækið selt útgáfur af HPP til sjö landa utan Íslands með útflutningsverðmæti um sex 

milljarða króna en einn fullkomnasti verksmiðjutogari Bandaríkjanna, North Star hefur 

keypt próteinverksmiðju frá Héðni (Helgi Vífill Júlíusson, 2021). Á mynd 19 má sjá 

kortlagningu hátæknifyrirtækja sem tengjast hliðargreinum í sjávarútvegi.  

Mynd 18: Hátæknifyrirtæki í hliðargreinum í sjavarútvegi. 

 

 

 



87 

4.2 Þekkingarfyrirtæki í líftækni, lífefni og lækningavörum úr hliðarafurðum 

Á síðast liðnum áratug hefur gríðarleg uppbygging orðið í flokki þekkingarfyrirtækja í 

líftækni, lífefni og lækningarvörum úr hliðarafurðum sjávarfangs. Líftæknifyrirtækin eru 

mörg hver ung með háan rannsókna- og þróunarkostnað á bakinu. Í upphafi tíunda áratug 

20. aldar voru flest fyrirtækjanna að hefja sín fyrstu skref og því aðeins á byrjunarstigi. 

Hraður vöxtur einkenna þessi fyrirtæki og hafa þau mörg náð frábærum árangri víðs vegar 

um heiminn. (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Á töflu 3 má sjá fyrirtækin sem nýta 

hliðarafurðir sjávarfangs í verðmætasköpun. 

 

Tafla 3: Sjávarlíftæknifyrirtæki sem nýta hliðarafurðir sjávarfangs. 

Lógó Fyrirtæki Vefsíða Stofnár 

 

 

Nordic Fish Leather https://nordicfishleather.com/ 2014 

 Feel Iceland/Ankra 

ehf. 

https://feeliceland.com/ 2013 

 True Westfjords 

eða Dropi 

https://dropi.com/is/ 2012 

  Iceprotein ehf 

eða Prótis 

https://protis.is/en/ 2005 

 Kerecis hf. https://www.kerecis.com/ 2009 

 Lýsi hf. https://www.lysi.is/ 1938 

 SagaNatura ehf. https://www.saganatura.is/ 2018 

 Codland ehf. https://codland.is/ 2012 

 
Marine Collagen https://www.codlagen.com/ 2013 

 Primex ehf. https://www.primex.is/ 1997 

 Genís hf. https://genis.is/ 2005 

 
Benecta https://www.benecta.is/ e.d. 
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Lipid 

Pharmaceuticals 

ehf. 

Heimasíða fannst ekki 2009 

 North Marine 

Ingredients ehf. 

http://north.is/ 1999 

 Margildi ehf. https://www.margildi.is/ 2009 

 Zymetech ehf. https://www.enzymatica.com/ 1996 

 Nordic Skincare 

Company ehf. 

https://www.drbragi.com/ (e.d.) 

 Arctic Star https://arcticstar.is/ 2008 

 

Unbroken ehf. https://unbrokenrtr.com/ 2014 

 

 

Atlantic Leather hefur verið starfrækt á Sauðárkróki frá árinu 2014 með hléum. Félagið 

fór í þrot árið 2019 og því lá starfsemi þess niður í nokkra mánuði. Rekstur Atlantic Leather 

var endurreist árið 2020. Nýir eigendur Atlantic Leather eru hjónin Hallveig Guðnadóttir 

og Hlynur Ársælsson. Hallveig Guðnadóttir situr í stjórn framkvæmdastjóra og starfsmenn 

eru á bilinu 5-6 talsins (Margrét Þór Þórsdóttir, 2020). Félagið sérhæfir sig í að framleiða 

hágæða fiskleður úr roði þorsks, lax, hlýra og karfa. Fyrirtækið er það fyrsta á heimsvísu 

til að finna aðferð til að framleiða fiskleður sem þolir þvottavélar og það skapar 

samkeppnisforskot. Stórfyrirtækin Prada, Nike, Dior, Puma og Ferragamo hafa verið 

meðal viðskiptavina. Færni og þekking innan Atlantic Leather hefur skapast í fyrirtækinu 

og gerir sérhæfðum starfsmönnum kleift að framleiða hágæða fiskleður með hvaða áferð, 

lit og yfirborðsmeðferð sem viðskiptavinir vilja. Næstum allar afurðir Atlantic Leather eru 

seldar á erlenda markaði (Bjarki Vigfússon o.fl., 2013). Fyrirtækið selur undir vörumerkinu 

Fish Nordic fishleather. 

 

Fyrirtækið Ankra ehf. var stofnað af kvennfrumkvöðlunum Hrönn Margréti 

Magnúsdóttur og Kristínu Ýr Pétursdóttur árið 2013. Ankra hefur notast við vörumerkið 

Feel Iceland undir fyrirtækið og vörur þess. Verslun Feel Iceland er á Skólavörðustíg 28 í 
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Reykjavík. Fyrirtækið hefur þróað og sérhæft sig í hágæða fæðubótaefni og húðvöru úr 

hreinu og áhrifaríku kollageni sem fæst úr þorsk- og ufsaroði. Kollagenið er unnið úr 

íslensku roði hjá einum reyndasta kollagenframleiðanda í heimi sem staðsett er í Kanada 

þar sem  framúrskarandi og sérútbúin tækjabúnaður er notaður til að auka og fá sem 

bestu mögulegu gæði (Feel Iceland, 2019). Kollagen er eitt helsta uppbyggingarprótein 

líkamans sem hjálpar til við að viðhalda raka og teygjanleika húðarinnar ásamt því að laga 

hrukkur og fínar línur í húð. Kollagen getur minnkað liðverki og verki sem stafa að slitgigt. 

Þá er efnið gott fyrir neglur og hár. Eftir 25 ára aldur hægist á endurnýjun kollagens og því 

minnkar það til muna. Inntaka Kollagens er því mikilvægt fyrir þá sem stunda íþróttir, 

hreyfa sig til að halda liðum og liðamótum heilbrigðum. Kollagen dregur úr niðurbroti 

vöðva eftir æfingu. Fyrirtækir setur stefnu á Asíumarkað, Japan, Kína og Suður Kóreu 

(Auðlindin, e.d.-a). Fyrirtækið selur framleiddar vörur á Íslandi, Bandaríkjunum, 

Danmörku og Bretlandi. Fyrirtækið selur vörur á læknastofur í Bandaríkjunum og eru á 

Amazon vefverslun (Hrönn Margrét Magnúsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2022). 

Stofnendur Feel Iceland vildu  nýta sjávarafurðir í að útbúa hágæða vörur sem myndu 

auka vellíðan fólks og hafa jákvæð áhrif á umhverfið á sama tíma (Feel Iceland, e.d.-e). 

Vöruframboð Feel Iceland samanstendur af fæðubótaefnum og húðvöru. Framboðið 

samanstendur af Age Rewind Skin Therapy, Amino Marine Collagen í tveimur stærðum, 

Joint Rewind Therapy, andlitsserum og áfyllingapakka fyrir Amino Marine Collagen. Age 

Rewind Skin Therapy er einstök fæðubótablanda fyrir húðina og samanstendur af 

Hyaluronic sýru, kollagen og C- vítamíni (Feel Iceland, e.d.-a).  Amino Marine Collagen er 

til að viðhalda heilbrigðum líkama, minnka liðverki og bæta útlit húðar. Amino Marine 

Collagen er framleitt úr íslensku fiskroði, þá aðallegar úr þorski (Feel Iceland, e.d.-b). 

Amino Marine Collagen. Joint Rewind Therapy hylkin eru sérstök blanda fæðubótaefna 

fyrir liðina. Varan samanstendur af kollageni unnið úr íslensku fiskiroði og Chondroitin 

Sulfate (Feel Iceland, e.d.-c) Joint rewind fyrir liðina. Andlitserumið, Oh my cod (OMC) er 

öflug blanda úr kollageni úr íslenskum þorski, ensímum og hýalúronsýru. Innihaldsefni eru 

vatn, glýcerín, Trypsín, Alkahól (>0,9%), Sodium Hyaluronate, Tromethamine, Kalsíum 

Klóríð, Hýalúronsýru og Feel Iceland Kollageni. Þorskensím hafa þann eiginleika að vera 

hitastigsnæm, því verða þau afar virk þegar þau komast í snertingu við líkamshita og 

hjálpa í kjölfarið húðinni að endurnýjast með því að leysa eldri húðfrumur upp. 

Hýalúronsýra og kollagenið tekur næst til starfa og gefur húð raka og styrkir, mýkir hana 
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ásamt því að draga úr fínum línum. Serumið er hannað sérstaklega fyrir andlit og háls 

(Feel Iceland, e.d.-d). Fyrirtæki hóf samstarf með Ölgerðinni og samstarfsverkefni þeirra 

varð drykkurinn Collab. Drykkurinn Collab hefur notið mikilla vinsælda hérlendis. Feel 

Iceland og Ölgerðin eiga í öflugu samstarf við útflutning á drykknum en drykkurinn er 

seldur til Finnlands og Færeyja. Stefnt er að að fara með Collab til Bretlands og fleiri 

Norðurlanda. Kollagenfæðubótaefnið er selt til Bretlands, í London í verslun sem heitir 

Pantechnicon. Fyrirtækið til einkarekna læknastofa á erlendum mörkuðum til að selja 

fæðubótarefni. Notast er við umboðsaðila sem sjá um vörur í Bandaríkjum og eru þau í 

samstarfi við eina af aðalstjörnu í bandarísku sjónvarpsþáttunum (Andrea Sigurðardóttir, 

2021). 

 

Fyrirtækið True Westfjords ehf., framleiðslufyrirtæki Dropa var stofnað árið 2012 

af Önnu Sigríði Jörundsdóttir, Birgittu Baldursdóttir og Sigrúnu Sigurðardóttur. Fyrirtækið 

hóf lýsisframleiðslu í Bolungarvík. Upphafleg hugmynd stofnenda var að framleiða lýsi á 

Ameríkumarkaði fyrir gæludýr en með tímanum þróaðist hugmyndin og framleitt var lýsi 

fyrir mannfólk. Hugmyndin kom í MBA námi við Háskóla Íslands. Markmiðið var að 

framleiða lýsi eins og var gert í gamla daga, munurinn felst í því að lýsið er kaldunnið en 

ekki soðið. Hráefnið, fersk lifur er ferskari en almennt gerist því það fæst frá smábátum 

(dagróðrabátum) sem landa í Bolungarvík samdægurs sem ekki þarf að bragðhreinsa og 

lyktarhreinsa (Kristján Már Unnarsson, 2021). Fyrirtækið þróaði hugmyndina með Matís í 

nokkur ár þar til varan Dropi kom á markað á Íslandi 2015. Dropi er þorskalýsi og er 

kaldunnið til að varðveita alla náttúrulega eiginleika olíunnar. Olían í dropa inniheldur 

Omega-3, A- og D vítamín og aðrar fitusýrur. Notast er við ferska þorskalifur úr 

atlantshafsþorski (Gadus mohua) í framleiðsluferlinu. Fiskurinn sem nýttur er í 

framleiðsluferlið er veiddur af dagróðrarbátun á einu hreinustu fiskimiðum í Atlantshafi, 

Vestfjarðarmiðum. Dropi er framleiddur samkvæmt alþjóðlega gæðastaðlinum, HACCP til 

að tryggja öryggi matvæla. Notast er við fornar aðferðir við framleiðslu Dropa með 

áherslubreytingu á að varan sé framleidd á skemmri tíma en áður. Í framleiðsluferlinu fer 

hitinn aldrei yfir 42° en við lágt hitastig viðhaldast náttúrulega næringarefni og vítamín 

betur og flokkast Dropi því sem hráfæði og jómfrúarolía (Dropi, e.d.-a). Í dag hefur Dropi 

stundað útþenslu á alþjóðamarkað um allan heim þar sem þeir selja söluaðilum en varan 

fæst einnig í vefverslun og er send á innlendum og erlendum markaði. Mest hefur verið 
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selt af vörum Dropa til Bandaríkjanna í gegnum netverslanir en Matvælasjóður hefur veitt 

þeim styrk til að koma lýsinu í smásöluverslanir í Bandaríkjunum. Verkefnið hefur verið 

nefnt; Hrein fiskiolía í vesturvíking. Úthlutunarstyrkur var 25,5 milljónir í markaðsstarf og 

mun það hafa mikla þýðingu fyrir fyrirtækið. Vöruframboð Dropa samanstendur af 7 

vörum: Dropi venjulegt í vökvaformi, Dropi með engiferbragði í vökvaformi, Dropi með 

Fennel bragði í vökvaformi, Dropi venjulegt í hylkjaformi í þremur stærðum, Dropi með 

grænmyntu bragði í hylkjaformi en þá býður fyrirtækið upp á Dropa í áskrift. Dropi 

venjulegt í vökvaformi er kaldunnið þorskalýsi, eingöngu framleitt úr Atlantshafsþorski. 

Dropi venjulegt í hylgjaformi er framleitt úr fiskgelatíni. Olían er eingöngu framleidd úr 

Atlantshafsþorski og er kaldunnin (Dropi, e.d.-b).  

 

Árið 2005 var líftæknifyrirtækið Iceprotein ehf. stofnað af Rannsóknarstofnun 

fiskiðnaðarins (Matís). Fyrirtækið var stofnað meðal annars til að vinna próteinafurðir úr 

aukaafurðum flakavinnslu á hvítfiski hjá Fisk- Seafood ehf. sem er starfrækt á Sauðárkróki. 

Félagið vann í samvinnu rannsóknir með Matís þar til það var síðar selt til Fisk Seafood 

ehf. Það var þróað í átt að fæðubótarframleiðslu og Protis ehf. var stofnað. 

Náttúrusmiðjan ehf. og Vilkó ehf á Blönduósi eru hluthafar og eiga allt hlutafé Protis ehf. 

sem áður var í eigu Kaupfélag Skagfirðinga (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Stofnun þess 

varð í framhaldi af rannsóknarverkefninu, fiskprótein sem fæðubótarefni þar sem Matís 

ehf. vann í samvinnu við nokkur fyrirtæki í sjávarútvegi. Iceprotein hefur þróað Iceprotein 

tækni, stundað rannsóknir og hannað framleiðsluferla til að að tryggja hámarksgæði 

Protis Fiskprótein vara Protis ehf. Í Verinu eru sérhæfðar rannsóknarstofur og 

tilraunaverksmiðjur en þar geta frumkvöðlar og vísindamenn í líftækni þróað verkferla og 

vörur. Fyrirtækið hefur stundað rannsóknir sínar þar og þróað Iceprotein tækni. Árið 2016 

kom fyrsta vara fyrirtækisins á markað. Fyrir þessari rannsóknar- og þróunarvinnu fór Dr. 

Hólmfríður Sveinsdóttir, hún starfaði hjá Iceprotein ehf. á árabilinu 2013- 2019 og seinna 

hjá Protis ehf. frá stofnun til ársins 2019 (Protis, e.d.). Hólmfríður Sveinsdóttir er doktor í 

næringafræði og lífvísindum, hún hefur fengið verðskuldaðar viðurkenningar fyrir 

frumkvöðlastarf sitt í gegnum tíðina en Hólmfríður sinnti hlutverki framkvæmdastjóra hjá 

Iceprotein og fór fyrir mikilvægari rannsóknar- og þróunarvinnu hjá fyrirtækinu (Atli 

Ísleifsson, 2019; Protis, e.d.-a). 
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Fyrirtækið Protis ehf. sérhæfir sig í framleiðslu, þróun og sölu á lífvirku fiskprótíni 

úr íslenskum þorski (Gadus Mohua) ásamt afurðum sem innihalda IceProtein. Fyrirtækið 

þróar og markaðsetur heilsuvörur úr íslensku hráefni sem unnið er á sjálfbæran hátt og 

framleiðir hágæða náttúrulega vörur (Protis, e.d.-b). Undir systurfyrirtæki Iceprotein, 

Protis er fiskprótín vörulína fyrirtækisins framleidd. Vöruflokkar Protis samanstendur af 

fjórum vörum en þær eru Protis liðir, Protis Kollagen, Protis Úthald og Protis endurheimt. 

Protis liðir er unnið úr kollagen ríkum skrápi sæbjúgna. Að viðbættu vatnsrofnu 

þorskprótíni til að viðhalda vöðva líkamans og túrmeriki sem hefur bólgueyðandi 

eiginleika. Varan inniheldur einnig mangan og nauðsynleg vítamín fyrir heilbrigð brjósk, 

liðvökva og bein. Að mestu leyti er skrápurinn úr brjóski og er því afar ríkur af kollageni 

og lífvirka efninu, Chondroitin sulphate. Kollagenið sem notað er í Protis liði inniheldur 

Cucumaria frondosa extrakt en það er unnið úr skráp villtra sæbjúgna en það er talið 

heilsusamlegra kollagen því það inniheldur hærra hlutfall af mikilvægum amínósýrum, 

Tryptophan til að mynda. Skrápurinn er einnig mjög næringarríkur og hátt hlutfall af járni, 

joði og sínki má finna í honum. Sæbjúgu innihalda lífvirka efnið Sapónín. C- vítamíni hefur 

verið bætt í efnablöndu Protís liði til að hvetja til eðlilega myndunar kollagens í brjóski, 

einnig D-vítamíni sem stuðlar að frásogi kalks úr meltingarvegi og hefur mikilvægt gildi 

fyrir heilbrigð bein. Þá hefur mangani verið bætt við sem er nauðsynleg við myndun á 

liðvökva og brjóski. Protis Kollagen er blanda af innihaldsefnum af háum gæðum sem 

styðja við aukna styrkingu á nöglum, hári og húð. Úr íslensku fiskroði er Protis kollagenið 

er framleitt. Kollagenið að inniheldur einstakt innihaldsefni, SeaCol. SeaCol er efnablanda 

af vatnsrofnu þorskprótíni úr íslenskum þorski og vatnsrofnu kollakeni úr íslensku fiskroði. 

SeaCol styrkir vefi líkamans og viðheldur teygjanleika. Þá er valin blanda af vítamínum og 

steinefni sem styðja við styrkingu á nöglum, hári og húð. Protis úthald er ætluð 

einstaklingum sem stunda hreyfingu, veitir aukið úthald og minnkar þreytu í vöðvum á 

meðan líkamlegri áreynslu stendur. Varan inniheldur tvö virk efni sem voru valin til að 

auka úthald vöðva á náttúrulegan hátt en þau eru Iceprotein og C-vítamín. Fjórða og 

síðasta varan er Protis endurheimt en varan er ætluð þeim sem stunda hreyfingu og 

auðveldar endurheimt eftir áreynslu ásamt því að draga úr þreytu í vöðvum. Innihaldsefni 

vörunnar eru þrjú til að endurheimta vöðva á náttúrulegan hátt, þau eru Iceprotein, 

náttúrulegt magnesíum (unnið úr hafinu) og C- vítamín. Vörur Protis má finna á íslenskum 

markaði í flestum matvöruverslunum, Heilsuhúsinu og apótekum (Protis, e.d.-c).  
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Íslenska lækningavörufyrirtækið Kerecis hf. var stofnað árið 2009 til að meðhöndla 

þrálát og erfið sár með því að þróa stoðefni úr þorskroði, sáraroð í lækningavöru. 

Stofnendur Kerecis eru Guðmundur Fertram Sigurjónsson verkfræðingur, Hilmar 

Kjartansson lyf- og bráðalæknir, Baldur Tumi Baldursson húðsjúkdómalæknir og Ernest 

Kenney einkaleyfalögfræðingur. Starfsemi Kerecis fer fram á Ísafirði. Stoðefni Kerecis hf. 

er unnið úr fiski ólíkt fyrrum stoðefnum á markaðinum sem voru unnin úr svínaþörmum 

eða mannshúð. Með því að nýta fiskiroð verður ekki smithætta milli manna og fisks, roð 

fisks hefur sterkan bandvef og er ríkt af ómega- 3 fitusýrum sem hjálpa til við uppbyggingu 

á nýrri húð á sárum. Kerecis framleiðir húðvörur með ómega- fitusýrum og sáragræðandi 

úða úr olíum. Vöxtur fyrirtækisins hefur verið hraður og er umsvifamikið á erlendum 

mörkuðum, sérstaklega í Bandaríkjum með yfir 130 sölumenn vestanhafs. Starfsemi 

fyrirtækisins er einnig í Sviss. Fyrirtækið jók umsvif sín þegar svissneskt sárafyrirtæki var 

keypt með það að markmiði að útvíkka vörulínu og markaði félagsins (Sveinn Agnarsson 

o.fl., 2021). Hráefni vara Kerecis fæst úr þorskroði og eru frá eldiskvíum í Ísafjarðardjúpi. 

Þá fer framleiðsla varanna fram í verksmiðju á Ísafirði sem uppfyllir kröfur evrópska og 

bandaríska skráningaryfirvalda (FDA). Aftur á móti fara prófanir fram í Reykjavík í 

samstarfi við prófunar fyrirtæki á erlendri grundu. Kerecis er leiðandi í tækni þar sem þeir 

framleiða efni sem er þykkara og meðfærilegra en vörur samkeppnisaðila. Vörur Kereceis 

eru öruggar þar sem smitsjúkdómar smitast ekki í menn frá fiskum með tilliti til mögulegs 

smits á vírusum frá gjafavef. Þá valda vörur Kerecis ekki fiskiofnæmisviðbrögðum því 

sameindir sem valda því eru í holdi fiskins en ekki að finna í roði. Mikið af Omega-3 má 

finna í fiskroði en þær finnast ekki í spendýravef. Vöruframboð Kerecis er selt á 

Bretlandsmarkaði og í Mið- Austurlöndum. Stór hópur fólks glímir við þrálát sár en það er 

vaxandi vandamál í heiminum. Meira en 34 milljónir króníska sára eru meðhöndluð á ári 

hverju. Tíðni þráláta sára er álíka mikið og erlendis en um 0,6% fullorðinna yfir 70 ára 

glíma við þrálát fótasár. Bláæðasár, sykursýkis- og slagæðasár eru algengustu sárin en 

erfitt er að meðhöndla sárin og meðferðartíminn getur verið nokkur ár (Guðmundur 

Fertram Sigurjónsson, 2010). Bandaríkjamarkaður er kjörin markaður fyrir vörur Kerecis 

því sykursýki er stærra vandamál þar en í Evrópu ásamt því að kerfi þeirra er meira 

peningadrifið. Þegar aukning verður á sjúkdómum líkt og sykursýki þá eru viðbrögð 

stjórnvalda að þau setja meiri pening í endurgreiðslu á því sviði til að fjármagna betri 

meðhöndlun. Erlendir fjárfestar hafa sýnt fyrirtækinu mikinn áhuga en virði félagsins gæti 
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verið allt að 12,4 milljarðar króna miðað við almenna gengið í hlutafjárhækkuninni. Til að 

mynda hefur fjárfestingarfyrirtækið, Emerson Collective fjárfest í Kerecis, fyrst sem 

lánveitandi árið 2018 og árið 2019 sem hluthafi. Þá breytti fyrirtækið lánum í hlutafé og 

jók á sama tíma nýtt hlutafé. Þeir eru nú einn af stærstu hluthöfum félagsins. Stór 

fjárfestahópur er á bakvið fyrirtækið og aðgengi er gott að fjármagni frá hópnum (Kristján 

Ingi Jónsson, 2019). Kerecis vinnur að því að sækja samtals 40 til 80 milljónir 

Bandaríkjadala, jafnvirði 5-10 milljarða íslenskra króna í nýtt hlutafé vegna áforma félags 

um skráningu á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum eða Svíþjóð (Hörður Ægisson, 2021). 

Skráning Kerecis á markað var slegið á frest því markaðir fyrir hávaxtafyrirtæki hefur 

lækkar mikið, um 50%. Ekki þykir skynsamlegt að skrá félag á markað þegar markaðir eru 

niður á við. Þá liggur Kerecis ekki á að skrá sig á markað því félagið er ágætlega 

fjármagnað. Þegar markaðir taka við sér og markaðsaðstæður breytast mun afstaða 

Kerecis til skráningu á markað vera endurskoðuð (Ingvar Karlsson, 2022). Í dag er 

fyrirtækið sölu og markaðsdrifið fyrirtæki en ekki tækniþróunarfyrirtæki og með öfluga 

vöruþróun. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, forstjóri og eigandi Kerecis telur að ástæða 

fyrir margföldun í sölu sé öflugt markaðs- og sölustarf. Einstaklingar geti fengið góða 

hugmynd en ef ekki tekst að selja vöruna er hugmyndin einskis virði. Úr einum þorski 

vinnur Kerecis og skapa verðmæti upp á hálfa milljón (Þorsteinn Friðrik Halldórsson, 

2020). 

 Vöruframboð Kerecis samanstendur af græðandi kremum, sáraspreyi, 

handsótthreinsi og nef- og munnúða. Kremin eru þróuð af Dr. Baldri Tuma Baldurssyni 

húðsjúkdómalækni. Kremið, Maricell Psoria er þróað til að meðhöndla hreistaða og þykka 

húð ásamt einkennum sóríasis. Sóríasis kremið inniheldur mOmega3 fjölómettaðar 

fitusýrur, Karbamíð 5% og ávaxtasýru 5%. Mariacell Footguard kremið er þróað til að 

meðhöndla sprungna hæla, þykka húð og sigg. Fótakremið samanstendur af 

mOmega3TM fitusýrur, Karbamín 10% og ávaxtasýru 7%. MaricellTM XMA kremið er 

þróað til að meðhöndla auma, bólgna, rauða húð og einkenna exems. Kremið inniheldur 

mOmega3TM fjölómettaðar fitusýrur. MaricellTM Smooth kremið er þróað fyrir bólur á 

líkama, húðnabba. Kerecis Wound sáraúði er þróaður til að hjálpa við að græða sár. 

Sáraúðinn innilheldur olíu úr Jóhannesarjurt og neem olíu. Maricell handsótthreinsir er 

80% alkóhól sótthreinsir og samanstendur af fitusýrum úr fiski, Omega3, dísartré og 

Jóhannesarjurt. Olíur þessar eru bakteríu- og veiruhemjandi ásamt græðandi og mýkjandi 



95 

fyrir húðina. Nýjasta vara Kerecis er ViruxNasal nefúði og er hann sagður vinna gegn Sars-

CoV-02 veirunni. Viruxal munn- og nefúði inniheldur fitusýrur sem búa til varnalag í 

nefkoki og nefi tímabundið. Því hindrar varnarlagið að veirur nái til yfirborðs slímhúðar. 

Fitusýrurnar eyða veiru sem þær ná og minnka veirumagn í nefkoki og nefi. Innihald 

munnúða er eftirfarandi: Vatn, olíusýru- (oleic acid), palmitinsýru-, línólsýru-, sterínsýru, 

línólínsýru-þríglýseríð, frjálsar fitusýrur, piparmyntu, c-vítamín, sorbat og stevíu. Innihald 

nefúða er eftirfarandi: Vatn, olíusýru- (oleic acid), palmitínsýru-, línólsýru-, sterínsýru-, 

línólínsýru-þríglýseríð, frjálsar fitusýrur, eucalyptus, C-vítamín, sorbat og stevía (Kerecis, 

2021).  

Árið 1938 hóf Lýsi hf. hóf framleiðslu á lýsi. Fyrirtækið er eitt elsta fyrirtækið í 

þessum flokki. Fyrirtækið er leiðandi þekkingarfyrirtæki í ómega- og notkun á því. Þá rekur 

Lýsi fimm verksmiðjur til fullvinnslu á aukaafurðum úr sjávarafurðum. Verksmiðja Lýsis er 

eina sinnar tegundar til að fá lyfjaframleiðsluleyfi og afurðir fara eftir stöðlun lyfjaskráa 

(Samtök iðnaðarins, 2020). Síðustu tvo áratugi hefur mikill og viðverandi vöxtur verið hjá 

Lýsi Vöxturinn hefur verið mikill, ekki síst vegna þess að Lýsi hefur þróað vöru til að vinna 

gegn Sars-CoV-02 veirunni með tveimur prósentum af fríum fitusýrum. Nýjar verksmiðjur 

voru byggðar með nýjum tækjabúnaði árið 2005 og 2012. Mikið rannsóknarstarf er í Lýsi 

en fyrirtækið leggur mikla áherslu á rannsóknastarf. Víðamiklar rannsóknir hafa verið 

gerðar á allskyns eiginleikum, afurða sem hráefnis. Einn af styrkleikum fyrirtækisins er 

öflug þróunarvinna sem sem nýtist í ákvarðanatöku um fjárfestingar í nýjum vinnuferli. 

Viðskiptavinir eru sífellt meðvitaðari um umhverfismál og mengun hafsins en lögð er mikil 

áhersla á að fylgjast með innihaldi þrávirka lífrænna efna; varnarefna, díoxín og PCB- efnis 

(Polychlorinated Biphenyls). Þá eru kaupendur meðvitaðir um plastagnir sem finnast í 

hafinu og spyrja hvort þær smitist í hráefni Lýsis hf. Neytendur gera kröfu um að vara sé 

náttúruleg og vinnsla fari rétt með eðlis- og efniseiginleika lýsisafurða (Sveinn Agnarsson, 

2021). Árið 1936 sendi E.C. Wise hjá lyfjafyrirtækinu Upjohn í Michigan, Bandaríkjunum 

skeyti sem var stílað á Tryggva Ólafsson. Þá var Tryggvi spurður hvort hann gæti útvegað 

þeim fyrrnefndum þorskalýsi. Tryggvi átti hentuga lóð en ekki verksmiðju og því fór hann 

til Noregs árið 1937 til að kaupa tæki. Verksmiðjan hóf störf árið 1938. Það var árið 1979 

að vísindamenn komust af því að lýsi dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og 

vinsældir þorskalýsis jukust. Fyrirtækið Lýsi jók áherslu á rannsóknar- og þróunarstarf 

með þeim árangri að fyrirtækið er leiðandi þekkingarfyrirtæki hvað varðar ómega- 3 og 
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notkun þess (Lýsi hf., e.d.-c). Formleg stofnun fyrirtækisins Lýsi var 1938. Hluthafar voru 

sex talsins en stærstum hluta, 75% fór Tryggvi Ólafsson með. Hlutafé var 75.000 krónur, 

35.000 krónur eyrnamerkti Tryggvi velgjörðarmanni og vini sínum, dr. Wise. Wise leysti 

það aldrei til sín. Þórður átti um 25% hlut í fyrirtækinu en hluthafar voru skráðir fyrir eitt 

þúsund króna hlut hver, þau voru Guðrún eiginkona Tryggva, Björn bróðir hans og 

Kristófer Björnsson, fyrsti verkstjóri fyrirtækisins. Fyrsta starfsárið flutti lýsi út um 780 

tonn af lýsi. Fyrstu fjögur árin var útflutningur á lýsi að mestu leyti til Bandaríkjanna. Lýsi 

var fyrsta fyrirtækið til að öðlast ISO vottun ásamt Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. Mikla 

vinnan borgaði sig því enn fleiri vildu eiga viðskipti við Lýsi sem var með staðfest 

vinnubrögð í lagi. Árið 2005 varð ný og glæsileg verksmiðja við Fiskislóð í Reykjavík, 

verksmiðja lýsis við Grandaveg var of lítil og tækin ekki nægilega öflug (Helga Guðrún 

Johnson og Sigurveig Jónsdóttir, 2008). Vöruframboð Lýsi í flokki þorskalýsis 

samanstendur af þorskalýsisperlum, krakkalýsi og þorskalýsi í flösku. Þorskalýsisperlur 

innihelda Omega- 3 fitusýrur ásamt A- og D- vítamín. Krakkalýsi er bragðlítið og inniheldur 

A-D- og E- vítamín ásamt Omega- 3 fitusýrur. Ein af fitusýrunum er DHA fitusýra sem 

líkami nýtir til að byggja upp heila og taugakerfi. Þorskalýsi í flöskum er bæði til 

óbragðbætt og bragðbætt með sítrónu eða sítrónu og myntu og innihald þess er 

fjölómettaðar fitusýrur í háu hlutfalli ásamt A-, D- og E- vítamín. A- og D- vítamín styrkir 

vöxt tanna og beina, hefur góð áhrif á sjón ásamt ónæmiskerfi líkamans. Undir vöruflokki 

Omega- 3 fellur Omega-3 Forte, Omega-3+ D vítamín, Omega 3 Perlur, Omega-3 fiskiolía 

og krakka Omega- 3. Undir vöruflokki perlur og töflur falla hákarlalýsisperlur, D3 vítamín 

og Glucosamine & Chondroitin. Síðasti vöruflokkurinn eru pakkar og hann samanstendur 

af Omega-3 pakka, heilsutvennu, Omega-3 liðamín Hyal Joint, Krakka Omega- 3 og 

Omega-3 Augu (Lýsi, e.d.-b). Á íslenskum markaði fyrir heilsuvörur er Lýsi með yfir 50% 

hlutdeild. Heimamarkaður hefur verið mikilvægur sem þróunarvettvangur fyrir Lýsi. 

Útflutningur skiptist í magnvöru og neytendavöru. Magnvara er seld framleiðendum í 

miklu magni sem umpakka eða vinna frekar úr henni. Viðskiptavinir eru til að mynda 

Indland, Bretland, Frakkland, Þýskaland, Bandaríkin, Kanada, Mexíkó, Ástralía, Braselía, 

Nýja Sjáland, Rússland, Kína og Noregur. Helstu afurðirnar sem fluttar eru út með þessum 

hætti eru þorskalýsi, túnfisklýsi, ómega- 3 lýsi, laxalýsi, hákarlalýsi, lifrarmjöl og þykkni. 

Útflutningur neytendavöru Lýsis er pakkað í verksmiðju Lýsis í Reykjavík. Síðar er hún seld 

undir vörumerkinu, Lýsi eða merkjum viðkomandi viðskiptavina. Meðal landa sem 
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neytendavörur eru fluttar út til eru Pólland, Litháen, Finnland, Rúmenía, Búlgaría, 

Lettland, Danmörk, Þýskaland, Holland og Rússland. Nýir markaðir eru að skapast í Asíu 

og Miðausturlöndum. (Lýsi, e.d.-a).  

Líftæknifyrirtækið SagaNatura ehf. var stofnað árið 2018 við sameiningu 

félaganna SagaMedica ehf. og Keynatura ehf (Rannís, 2018). Sagamedica ehf. rannsakaði 

og framleiddi afurðir úr íslenskri ætihvönn. Keynatura ehf. var stofnað til að nýta og rækta 

smáþörunga og útbúa úr þeim vörur. Árið 2016 fékk Keynatura ehf. 311 milljónir króna 

fjármögnun frá Eyrir Sprotar og síðar 180 milljónir króna í viðbótarfjárfestingu við 

sameiningu félaganna. Eyrir Invest hf. hefur verið bakhjarl félagsins. Starfsemi 

fyrirtækisins, ræktun og vinnsla er staðsett í Hafnarfirði. Vöruúrval einkennist af 

fæðubótarefni og selur vörur til annarra fyrirtækja víðs vegar um heim. Fyrirtækið þróaði 

einkaleyfisvarða tækni til ræktunar á þörungum í töknum (Stjórnarráðið, 2021).  

SagaNatura framleiðir fæðubótarefni úr smáþörungum og ætihvönn. Notast er við 

vörumerkið KeyNatura sem er hluti af SagaNatura í markaðssetningu. KeyNatura sérhæfir 

sig í framleiðslu á Astaxanthin úr örþörungum með nýrri tækni. Við framleiðslu á efni 

Astaxanthin eru aðeins notuð hráefni sem eru framleidd með ábyrgum hætti. KeyNatura 

er á neytenda- og fyrirtækjamarkaði. Á neytendamarkaði er boðið upp á hágæða vörur 

og á fyrirtækjamarkaði er boðið upp á sérfræðiþekkingu, tæknilausnir og virk efni fyrir 

fyrirtæki (Keynatura, e.d.). Fyrirtækið er á innanlands markaði og erlendis. Vörur eru 

seldar á Íslandi, Bandaríkjunum, Nýja Sjáland, Frakklandi, Svíþjóð, Kanada og Kína. 

Framleiðsla örþörunga fer fram með nýrri tækni í lokuðu kerfi og notuð er endurnýjanleg 

orka, hreint vatn og loft. Framleiðsla örþörunga fer öll fram innanhús. KeyNatura sérhæfir 

sig í framleiðslu á einu öflugasta andoxunarefni sem fyrirfinnst í náttúrunni, Astaxanthin. 

Efnið er framleitt úr örþörungum sem eru ræktaðir með nýrri, áhugaverðri tækni ásamt 

því að notast er við hráefni sem eru framleidd með ábyrgum hætti. Neytendum er boðið 

upp á heilnæmar hágæða vörur ásamt virkum efnum. Fyrirtækið býður upp á 

sérfræðiþekkingu og tæknilausnir (Keynatura, e.d.).  

Vöruframboð KeyNatura samanstendur af heilsusamlegum fæðurbótavörum fyrir 

neytendur. Vöruframboðið samanstefnur af: Asta skin, Asta energy, Íslenskt Astaxanthin, 

SagaPro, SagaMemo, Asta Eye, Astalýsi, Asta Fuel, Saga Immune, SagaCranberry+, 

Kollagen, B-12 vítamín, D3- vítamín, Magnesíum Sítrat og Omega- 3. Einnig bjóða þeir upp 

á þrjár tegundir hálstaflna; Voxis klassískur, Voxis sykurlaus og Voxis sykurlaus með 
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engifer. Astaskin inniheldur sérvalda blöndu efna fyrir jákvæð áhrif á húðina en hún 

samanstendur af Astaxanthin, seremíð, kollagen, A-, B2-, B3-, B12-,B7-,C og D3- vítamín. 

Astaenergy varan er bætiefni hannað fyrir einstaklinga sem vilja hámarka líkamlega og 

andlega getu. Varan inniheldur B- vítamín blöndu og náttúruleg jurta extrökt. Íslenska 

Astaxanthin er ætlað þeim sem leita eftir öfluga andoxunarefninu Astaxanthin. 

Astaxanthin er 6.000 sinnum sterkar en C- vítamín og er eitt af öflugustu andoxunarefnum 

náttúrunnar. Efnið ver húðina gegn útfljólubláum geislum sólar og dregur úr ótímabærri 

öldrun húðarinnar. Sagapro dregur úr tíðni þvagláta hjá einstaklingu með litla eða 

minnkaða blöðrurýnd, einstaklingum með ofvirka blöðru og þeim sem þjást af tíðum 

þvaglátum. Sagapro er framleidd úr ætihvönn  og er klínískt rannsökuð vara. Sagamemo 

er framleidd úr ætihvannarfræjun, steinefnum (járn og sinki), ginkgo biloba og bacopa 

morrieri. Sýnt hefur verið fram á áhrif þessara jurta á virkni asetýlkólínesterasa; ensím 

sem brýtur niður taugaboðefni asetýlkólín. Sagamemo er sagt seinka niðurbroti á 

asetýlkólíni. Sagamemo viðheldur góðu minni. Astaeye hefur verið hannað til að viðhalda 

augnheilsu og koma í veg fyrir hrörnun augnbotna. Formúla Astaeye er íslenskt 

astaxanthin, lutein, zeaxanthin og vítamín og steinefni úr AREDS2 augnrannsókninni. 

Astalýsi er blanda af Astaxanthin, Omega-3 og D-vítamíni, en það hefur verið verðlaunað 

fyrir bragðgæði. Sagaimmune er fæðurbótaefni til að styðja ónæmiskerfi líkamans, varan 

inniheldur ætihvönn, smáþörunga og beta klúkans til að virkja ónæmiskerfið gegn 

sýkingum. Sagacranberry er hannað til að viðhalda heilbrigði þvagrás og þvagblöðru. 

Innihald Sagacranberry er: Sagapro, hvannarlaufa extraxt, Oximacron, klínískt rannsakað 

trönuberjaextract með hátt hlutfall PAC-A sem hefur góða virkni þegn þvarfærasýkingum. 

Kollagen frá Keynatura er unnið úr þorskfoði en innihald vörunnar er vatnsrofið fisk 

kollagen úr Norður- Atlantshafs þorski (Gadus morhua), hýalúrónsýra, C- vítamín, 

magnesíum sterat og hylki úr jurtabeðni (HPMC). Magnesíum sítrat stuðlar að eðlilegri 

starfsemi vöðva- og tauakerfis. Þá dregur Magnesíum sítrat úr þreytu og sleni og stuðlar 

að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegu viðhaldi tanna og beina. Íþróttafólk sem hreyfir 

sig og æfir sig mikið hefur gagn af magnesíum. Innihald vörunnar er: Magnesíum sítrat og 

hylki úr jurtabeðmi (HPMC). Omega -3 fitusýrur gegna mikilvægu hlutverki við 

uppbyggingu heila og miðtaugakerfis og hafa jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið. Innihald 

vörunnar er; Fiskiolía, gelatín, glýseról og E- vítamín (Keynatura, e.d.).  
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Fyrirtækið Codland ehf. var stofnað árið 2012 af íslenska sjávarklasanum ásamt þá 

sjö stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Fyrirtækið er starfrækt í Grindavík. 

Tilgangur fyrirtækisins var að nýta til fulls þau hráefni sem falla til við fiskveiðar og vinnslu. 

Árið 2013 var Marine Collagen ehf. var síðar stofnað af Codland. Eigendur eru Brim hf., 

Samherji hf. Vísir hf., Þorbjörn hf. og Junca Gelatines S.L á Spáni. Árið 2020 var verksmiðja 

fyrirtækisins tekin í notkun. Það fer framleiðslu á vatnsrofnu kollageni úr þorskroði og 

gelatín sem fæst frá framleiðslu vinnslufyrirtækja eigenda þess (Stjórnarráðið, 2021). Í 

dag eru eigendur Marine Collagen fjórir: Samherji hf., Brim hf ., Vísir hf., Þorbjörn hf. og 

Juncá Gelatines. Verksmiðjur Codland verða fjórar. Fyrsta verksmiðjan mun framleiða lýsi 

og mjöl úr slógi með nýrri aðferð. Önnur verksmiðjan mun framleiða kollagen úr fiskiroði 

til snyrtivöruframleiðslu. Þriðja verksmiðjan mun framleiða ensím úr þorskgörnum til 

áframhaldandi sölu eða til notkunar í fjórðu verksmiðju en hún mun framleiða bragðefni 

til matvælavinnslu (Sjávarklasinn, 2013). Vöruframboð Marine Collagen samanstendur af 

tvennskonar vörum, Codlagen Icelandin Marine Collagen og Fish Gelatine (Codlagen, e.d). 

Erla Ósk Pétursdóttir starfar sem framkvæmdastjóri hjá Marine Collagen ehf. Marine 

Collagen ehf. Hóf framleiðslu árið 2020 en á fyrstu 12 mánuðum var unnið úr 1.000 

tonnum af roði. Afurðir fyrirtækisins eru notaðar í lyf, matvæli, heilsufæði, fæðubótarefni 

og snyrtivörur. Afurðir eru seldar á Asíu- og Evrópumarkað (Auðlindin, e.d.).  

Eitt af elstu líftæknifyrirtækjum landins er Primex ehf. sem var stofnað árið 1997. 

Fyrirtækið hóf framleiðslu sína á Siglufirði árið 1999. Á sviði rannsókna og framleiðslu á 

kítósani hefur fyrirtækið verið leiðandi á alþjóðavettvangi. Kítósen er unnið úr rækjuskel 

en var áður vannýtt aukaafurð. Framleiðsla Primex hefur verið nýtt í lyf, fæðubótarefni, 

snyrtivörur og sárameðferðir. Árið 2012 hlaut Primex nýsköpunarverðlaun Íslands. Primex 

sér meðal annars Genís hf. fyrir hráefni. Fyrirtækið framleiðir fjölbreyttar afurðir undir 

vörumerkjunum SeaKlear, Chitoclear, Liposan Ultra. Vörumerkið Chitoclear hefur verið 

framleitt á heimsvísu sem hluti af næringarvörum, fæðubótarefnum, lækningavörum og 

húðvörum. LipoSan er fæðubótaefni, kólestróllækkandi- og fitubindandi efni til að minnka 

upptöku fitu við neyslu og er einkaleyfivarin vara. Seaklear afurð hreinsar vatn í heitum 

pottum og sundlaugum (Primex, e.d.). Sjávarlíftæknifyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á 

einstaklega hreinu kítósan og kítíni. Hráefni fyrirtækisins er eingöngu sek af ferski 

kaldsjávarrækju (Pandalus borealis) sem unnin er á Siglufirði. Í verksmiðju og skrifstofu 

Primex ehf. á Siglufirði starfa fjórtan starfsmenn. Chitoclear vörulínan er notuð sem 
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aðalefni í plástra, sárabindi og í sáragel fyrir dýr. Öll framleiðsla fyrirtækisins fer nánast á 

erlendan markað og fyrirtækið hefur öflugt sölu- og dreifingarnet um allan heim. Primex 

hefur selt kítósan til erlendra fyrirtækja, til að mynda Now Foods. Fyrir nokkrum árum tók 

fyrirtækið ákvörum um að færa sig yfir í neytendavörur og þróaði þrjár línur: Liposan, 

Chitocare medical og Chitocare beauty. Seaklear bindur lífræn óhreinindi í 

sundlaugarvatni og er sérhæft útfellingarefni fyrir sundlaugar. Efnið minnkar myndun 

klóramín sambanda en það veldur augnsviða og klórlykt ásamt því að draga úr klórnotkun 

og eykur líftíma sundlauga. Chitoclear vörulína er fyrir annars vegar menn og hins vegar 

dýr. Chitoclear vörur fyrir menn er ætlað til meðhöndlunar á sárum og brunasárum hjá 

fólki. Chitoclear er græðandi, minnkar verki, hefur góð áhrif á sólbruna og myndar 

varnarfilmu á sárum. Vörulínan samanstendur af sárageli og sáraspreyi. Chitoclear línan 

er ætlað til meðhöndlunar á sárum og dýrum af öllum stærðum. Efnið hefur græðandi 

eiginleika, dregur úr sársauka og kláða, hægir á blæðingu, myndar filmu og hlífir sárinu. 

Þá vinnur það gegn sveppamyndun og bakteríu. Vörulínan samanstendur af sárageli og 

spreyi. Nýlega hóf Primex sölu á ChitoCare húðvörulínu. Íslenska húðvörumerkið 

Chitocare Chitocare beauty inniheldur lífvirka efnið kítósan í húðvörulínunni. Áralangar 

rannsóknir fyrirtækisins sýna fram á einstaka virkni á húðina. Meginmarkmið Chitocare 

beauty er heilbrigð og náttúruleg húð. Húðvörur Chitocare beauty eru eftirfarandi; 

Chitocare beauty body lotion, Chitocare beauty anti- aging repair serum, Chitocare 

beauty body scrub, Chitocare beauty face cream, Chitocare beauty hand cream, Chitocare 

beauty serum mask, Chitocare beauty 30 daga andlitsmeðferð, ferðasett í minni einingum 

og gjafaöskjur. Húðvörurnar innihalda náttúrulegar, mýkjandi og rakagefandi 

innihaldsefni. Kítósan er meðal innihaldsefna en það dregur úr roða og pirringi og gefur 

húðinni mjúka áferð. Þá hefur kítósan græðandi eiginleika og hentar vel eftir sólarljós. 

Chitocare anti- aging serumið inniheldur kítósan og hýalúrunsýru sem dregur úr 

öldrunarmerkjum og fínum línum húðarinnar. Serumið endurnærir húðina, gefur mjúka 

og unglega áferð. Chitocare skrúbburinn inniheldur náttúrulegt innihaldsefni, kítósan og 

kaffiagnir sem hreinsa og mýkja húðina. Andlitskrem Chitocare er öflugur rakagjafi, sléttir 

yfirborð húðar og eykur teyjanleika. Kremið inniheldur sólarvörn og mikilvæg 

andoxunarefni til að vernda húð gegn skaðlegum útfljótubláu geislum. Handáburður 

Chitocare inniheldur Kítósan og myndar filmu og ver hendur og dregur úr 

bakteríumengun. Chitocare maskinn inniheldur kítósani og formúlu sem stuðlar að 
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náttúrulega viðgerðarferli húðarinnar. Hýalúronic sýra er til að mynda í maskanum sem 

bindur raka í húðinni, ýtir undir upptöku kollagens og hægir á öldrun. Húðvörunnar hafa 

hlotið alþjóðleg verðlaun. Vörur Chitocare beauty í hylkjaformi eru: Hair, skin og nails 

töflur, Chitocare beauty Liposan fibers+ C-vítamín hylki. Vörurnar, Hár, húð og neglur í 

töfluformi er tólf vikna meðferð sem inniheldur kollagen 2 og gefur stinnari, sléttari, rakari 

og þéttari húð. Kollagen týpa 2 complex inniheldur mikilvægt byggingarefni sem skiptir 

sköpum fyrir endurnýjun húðarinnar og veitir raka. Varan inniheldur kísil, kalkþörunga, 

trefjar, C-vítamín, sink, selen. C-vítamín, sink og selen hafa andoxandi eiginleika og stuðla 

því að verja frumur fyrir oxunarálagi. C- vítamín hjálpar til við eðlilega myndun kollagens 

fyrir eðilega starfsemi húðar, beina, tanna, brjósks, góma og æðarstarfsemi. Liposan eru 

náttúrulegar trefjar sem binda fitu úr fæðunni og dregur úr upptöku fitu í meltingarvegi. 

Efnið bætir meltingu og hjálpar til við þyngdarstjórnun (Liposan, e.d.). Chitocare Medical 

línan inniheldur tvær vörur, Chitocare medical græðandi sprey og Chitocare medical 

sáragel. Medical lína Primex er í flokki CE merkra lækningartækja við tilskipum ESB 

93/42/EEC og reglugerð 934/2010. Vörurnar eru til meðferðar á skaddaðri og ertri húð. 

Kremin vernda húðina, drega úr sviða, roða, kláða, græða minniháttar sár, hafa góð áhrif 

á brunasár, bólur, húðútbrot, flugnabit, húðbólgur og sólbruna og er náttúrulega 

græðandi. Fyrirtækið hefur náð stórum samningum á Evrópu- og Asíu- markaði og Mið-

Austurlöndum (Primex, e.d.).  

Upp úr þróunardeild Primex ehf. var líftæknifyrirtækið Genís hf. stofnað árið 2005. 

Á sviði kítínfásykra úr rækjuskel hefur Genís hf. stundað yfirgripsmiklar rannsóknir. 

Fyrirtækið opnaði verksmiðju á Siglufirði árið 2012 og rekur rannsóknar- og 

þróunarstarfsemi þar. Árið 2018 fór Genís af stað í tveggja milljarða króna 

hlutafjáraukningu. Ástæða fyrir ákvörðuninni var að þeir vildu þróa framleiðslu yfir í lyf 

og til að auka markaðssetningu (Sveinn Agnarsson, o.fl., 2021). 

 Genís fór af stað í tveggja milljarða króna hlutafjáraukningu árið 2018 til að þróa 

framleiðslu sína yfir í lyf og til að auka markaðssetningu (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Róbert Guðfinnsson stofnaði Genís og fjármagnaði grunnrannsóknir á sviði lífefna- og 

líffræði sjálfur. Í ellefu ár stóð rannsóknafasinn yfir en árið 2016 var framleiðslueining sett 

upp innan fyrirtækisins. Á þessu árabili var þróunar- og rannsóknarkostnaður á þriðja 

milljarð króna. Með netsölu selur Genís vörur Benecta beint til einstaklinga og 

markaðssetning fer meðal annars fram í gegnum samfélagsmiðla, greinaskrif og 
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tölvupósta. Genís er í samstarfi við fyrirtæki í Bretlandi, Fulfullment house sem hefur það 

hlutverk að pakka vörum og síðar senda til viðskiptavina. Vinnsluferli fer fram með þeim 

hætti að í fyrstu rækjuskel er leyst upp, í henni er kítín, kalk, prótein og vatn. Skelin er 

möluð af Primex og skilur kítinið frá og síðar brýtur Genís kítínið upp í kítínfásykur. 

Benecta frósogast hinsvegar og fer út í blóðið ólíkt vörum Primex. Lífvirku efni vara 

Benecta fer út í blóðrásina. Talið er að efnið dragi úr bólgu, verkjum, hafi orkuaukandi 

eiginleika og stuðlar að jákvæðri breytingu á blóðsykursmagni (Fiskifréttir, 2018). Genís 

fjárfesti í þrotabúi norska fyrirtækisins Primex en það starfar á svipuðu sviði og Genís, 

vinnslu á kítin- og kítósanefnum úr rækjuskel sem eru síðar notað í lyfja- og 

snyrtivöruiðnað. Genís framleiðir einnig ensímmeðhöndlað fiskprótein úr fiskúrgangi og 

selur sem bragðefni (Stjórnarráðið, 2002). Kítósan og kítínafleiður eru framleiddar úr 

rækjuskel. Kítínafleiður hafa verið notaðar í fæðubóta- og snyrtivöruiðnað í miklum mæli 

en það hefur mikla nýtingarmöguleika. Genís hefur einbeitt sér að þróun afleiða sem 

nýtast við bæklunarskurðlækningar með ígræðslu í beinvef. Kítínafleiður á borð við 

kítosan hafa reynst bólgueyðandi og beinvaxtarhvetjandi (Sjávarklasinn, 

2013). Samkvæmt stofnandi Genís, Róberti Guðfinnssyni er fyrirtækið áforma að hefja 

tilraunir á tveimur lyfjum. Lyfin eru til verka á astma og lungnaþembu (Mbl, 2021). 

Benecta vörur eru framleiddar af Genís hf. á Siglufirði. Vörur Benecta innihalda 

kítófásykrur ásamt vítamínum og steinefnum (Benecta, e.d). Vörur Benecta byggja á 

íslensku hugviti og meira en tíu ára rannsóknar- og þróunarvinnu á kítófásykrum. 

Vöruframboð Benecta samanstendur af sex vörum: Benecta 60 hylki, Benecta 240 hylki, 

Benecta 20 freyðitöflur, Benecta Osis 60 töflur, Benecta Osis 240 töflur og Benecta Osis 

20 freyðitöflur (Benecta, e.d.). Benecta hylkin og freyðitöflurnar stuðla að eðlilegum 

efnaskiptum, draga úr þreytu og auka orku. Þau innihalda kítófásykrur ásamt vítamínum 

og steinefnum. Benecta Osis töflurnar og freyðitöflur hafa jákvæð áhrif á fólk með 

endómetríosis og tíðaverki, innihald taflanna er kítófásykrur, vítamín og steinefni. 

Fæðubótarefnið Benecta er hannað með langtímanotkun í huga, á grundvelli rannsókna 

og hefur verið gæðaprófað af þriðja aðila. Sameindir Benecta varanna hjálpa 

mannslíkamanum að stilla af lífefnafræðilega þætti á völdum próteinum. Fæðubótaefnið 

hefur talið hjálpa bólgu- og hrörnunarkvillum. Benecta er talið stuðla að heilbrigði beina 

og vefja. Framleiðsla Benecta fer fram í sérhæfðri verksmiðju á Silgufirði með sérstöku 

einkaleyfisvörðum vinnuferlum sem gerir þeim kleift að stýra stærð sameinda sem hafa 
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verið unnar úr rækjuskeljum. Kítófásykrir er virkt efni framleitt úr rækjuskel, það frásogast 

í blóðið. Lífvirku efnin fara þar með út í blóðrásina og styðja við náttúrulega ferla líkamans 

við að vinna á einkennum líkamlegs álags. Innihald hylki af Benecta er 300 mg af 

kítófásykrum. Framleiðsluferli Benecta eru öll byggð á GMP stöðlum og eru hönnuð til að 

tryggja hámarksgæði varanna (Hjartalíf, e.d.).  

Árið 2009 var fyrirtækið Lipid Pharmaceuticals ehf. stofnað sem rannsóknar- og 

þróunarfyrirtæki í samstarfi við Háskóla Íslands, Landspítalann og Lýsi hf. Rannsóknir 

snérust upphaflega um að nýta ómega-3 fitusýrur úr fisk til meðhöndlunar á vægum 

augnsjúkdómum og rauðum augum. Síðar varð áhersla á að þróa vörur til meðhöndlunar 

á bólgusjúkdóma í endaþarmi og gyllinæð sem leiddi til þróunar á lyfi til meðhöndlunar á 

hægðartregðu í börnum og fullorðum. Varan hefur verið nefnd Omalax og hægt er að 

framleiða allt að 30 skammta af vörunni úr einni teskeið af lýsi. Lýsi hf. og Lipid 

Oharmaceutials ehf. settu á markað nýja tegund af lýsi, fríar fitusýrur árið 2020. Lýsið 

innihélt 2% af fríum fitysýrum og eru sagðar afjúpa veirur, til að mynda Sars-CoV-02 

veirunna (Stjórnarráðið, 2021). Fyrirtækið hefur um árabil ásamt Lýsi hf. þróað 

hægðalosandi stíla unna úr fiskiolíu og gerð klínískar prófanir á þeim. Fyrirtækinu var 

veittur styrkur að upphæð 25 milljónir króna úr Tækniþróunarsjóði árið 2018 til að koma 

stílunum úr tilraunaframleiðslu og yfir í markaðssett lækningatæki (Rannís, 2021).  

North Marine Ingredients ehf. sérhæfir sig í aukinni nýtingu hliðarafurða úr 

sjávarfangi með notkun kuldavirkra ensíma unna úr þorski. Við vinnsluna brjóta ensímin 

niður prótein og þannig er hægt að skilja þau frá föstu efni eins og beinum eða skel. North 

Marine Ingredients ehf. hefur þróað aðferð til að vinna hágæða bragðefni úr fisk- og 

skelfiskafurðum sem eru annars illa eða ekki nýtt. Starfsemi fyrirtækisins er í Sandgerði 

(North, e.d.). Norður ehf. er líftæknifyrirtæki sem á sér langa sögu við þróun bragðefna úr 

sjávarfangi með þorskensím, allt frá árinu 1996. Bergur Benediktsson, verkfræðingur, Jón 

Bragi Bjarnason prófessor í líftækni, og Þorsteinn I. Sigfússon prófessor og fyrrum forstjóri 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands stofnuðu félagið ásamt samstarfsfólki. Jón Bragi var 

frumkvöðull í að rannsaka prótein úr ensímum þorskafurðar. Bergur hefur haldið þróun á 

rannsóknum og vinnslu á prótínum úr sjávarfangi með þorskensímum. Unnið er að 

áframhaldandi þróun á ensímtækni til enn frekari fullnýtingar sjávarfangs í samstarfi við 

Tækniþróunarsjóð og þróunarfélagið Breið á Akranesi. Fyrirtækið þróar nýja tækni til að 

öðlast betri afurðir til manneldis. Rannsóknaraðstaða félagsins er á Akranesi, Breið 
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(Guðsteinn Bjarnason, 2021). Starfsemi fyrirtækis fer fram í Sandgerði undir, North 

Marine Ingredients ehf. Fyrirtækið framleiðir bragðefnaþykkni úr sjávarafurðum ásamt 

fiskbeinaduft. 

Nýsköpunarfyrirtækið Margildi ehf. var stofnað árið 2009 og sérhæfir sig í 

heildarlausnum við framleiðslu lýsis úr síld, loðnu og makríls fyrir gæludýr og til 

manneldis. Fyrirtækið var stofnað af Erlingi Viðari Leifssyni og Snorra Hreggviðssyni. 

Margildi leggur áherslu á fisklýsi sem unnið er úr fiskúrgangi. Fyrirtækið leggur áherslu á 

að framleiða bragðgott hágæða lýsi úr íslenskum uppsjávarfisk.  Fyrirtækið er starfrækt í 

Reykjavík í húsnæði Matís að Vínlandsleið. Vöruframboð fyrirtækisins samanstendur af 

Tasty Fish oil (hrein olía), tasty fish oil ásamt ólivolíu og tasty fish oil ásamt astaxanthin 

(Margildi, e.d.). Fyrirtækið hefur þróað nýja aðferð við að framleiða og hreinsa lýsi úr 

búkfitu uppsjávarfisks með nýja einkaleyfisvarða vinnsluaðferð, svokallaða 

hraðkaldhreinsun sem gerir kleift að fullvinna lýsi. Fyrirtækið beinir neyslu lýsi mest yfir í 

fljótandi form og fæðubótaefni en einnig sem Omega- 3 íblöndunarefni í matvæla, 

markfæði. Fisktegundir sem fyrirtækið notar er loðna, síld og markríll. Í samstarfi við 

önnur fyrirtæki hefur Margildi ehf. sett vörur á markað. Meðal fyrirtækjanna eru Saga 

Natura ehf., Fisherman ehf. og Icelandic Trademark Holding ehf. Stefna fyrirtækisins er 

að setja á lagnirnar verksmiðju sem framleiðir 2000 tonn af lýsi. Fyrir síldarlýsið hlaut 

fyrirtækið Svifölduna árið 2015 og alþjóðlegu bragðverðlaunin árið 2017 (Stjórnarráðið, 

2021; Auðlindin, 2018). Fyrirtækið hefur fengið styrki frá AVS, Tækniþróunarsjóði og 

Uppbyggingarsjóðum til að mynda. Fyrirtækið framleiðir vörur undir vörumerkinu 

Fisherman sem verður selt í Eystrarsaltsríkjunum. Fyrirtækið hefur selt síldarlýsi til Noregs 

og Bandaríkjanna. Síldarlýsi Margildis er ríkt af Omega-3 fitusýrum, A-,D- og E-vítamínum. 

Vegna milds bragð og náttúrulegs stöðugleika hefur lýsið komið vel út úr neytendaprófun. 

Árið 2017 hlaut Síldarlýsið iTQi (International Taste & Quality Institute) 

matvælagæðaverðlaun, verðlaun gefa staðgfestinu á bragðgæðum lýsisins (Matarauður 

Íslands, e.d.). Margildi og Icelandic Trademark Holding, eigandi vörumerkjanna, Icelandic 

og Icelandic Seafood skrifuðu undir leyfissamning um sölu og markaðssetningu á fiskolíum 

undir vörumerkinu, Icelandic Fish Oil í Bandaríkjunum. Margildi á í samstarfi við fyrirtæki 

um að þróa holl matvæli sem innihalda Omega-3 úr lýsinu, meðal annars skyr, pasta, 

brauð, hnetusmjör og fiski- og grænmetisbuff. Aukin vitundarvakning hefur verið á 
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mikilvægi þess að auka við heilbrigði og að vörur fyrirtækis uppfylli skilyrða að vera 

framleidd úr sjálfbærum og hreinum hráefnum og í því liggja mikil tækifæri í sölu og 

markaðssetningu.  Fyrsta vara Margildis á markað var Fisherman síldarlýsið en Astalýsi 

kom einnig á markað en það var þróað í samstarfi við KeyNatura sem sér um 

markaðssetningu og sölu hérlendis. Vörur Margildis hafa verið seldar til Bandaríkjanna, 

Kína, Skandinavíu, Nýja Sjáldands, Póllands og Litháen (Auðlindin, e.d.). 

 

Líftæknifyrirtækið Zymetech ehf. er eitt elsta starfandi líftæknifyrirtæki landsins. 

og er leiðandi á heimsvísu í notkun sjávarensíma við heilsutengdum vandamálum. 

Fyrirtækið er eitt elsta fyrirtæki sinnar tegundir, að nýta líftækni til vinnslu á verðmætum 

afurðum úr hliðarafurðum sjávarfangs. Árið 1983 var Ensímtækni ehf. stofnað af 

prófessor Jón Braga Bjarnasyni. Starfsemi fyrirtækisins hófst fyrst um 1985 þökk sé 

rannsóknarfjármagni. Jón Bragi Bjarnason lauk doktorsnámi í lífenafræði erlendis og hóf 

rannsóknarvinnu á ensímum, einkum úr fiskslógi. Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á 

ensímum úr þorskslógi. Með nýtingunni framleiðir fyrirtækið verðmætar lækningavörur 

fyrir alþjóðamarkað. Ágústa Guðmundsdóttir, nú Rannsóknarstjóri Zymtech kom að 

verkefninu árið 1988 nýkomin úr doktorsnámi í örverufræði frá Bandaríkjunum. Fyrstu 15 

árin einkenndust af rannsóknar- og þróunarvinnu. Síðar var Zymtech ehf. stofnað og 

stofnár þess er 1999. Fyrsta vara fyrirtækisin kom á markað fyrir 20 árum og er enn á 

markaði, Penzim húðáburður. Aðrir framleiðendur hafa notað vörur og þekkingu 

fyrirtækis líkt og Dr. Bragi, ORF líftækni, Intercos. Rannsóknaráherslur byggðust á þróun 

lækningavara. Líftæknifyrirtækið á í samvinnu við fyrirtækið ColdZyme í Svíþjóð í 

samvinnu við fyrirtækið Enzymatica AB. Á Íslandsmarkaði er notast er við nafnið, PreCold 

á vörunni en innihald þeirra vöru er þorskensím. Árið 2016 keypti Enzimatica AB 99,5% 

hlutafjár félags til að styrkja sókn á alþjóðlegum mörkuðum og hefur fyrirtækið lagt 

áherslu á þróunarvinnu Coldzyme úðans (Ásgeir Ingvarsson, 2020b; Magdalena A. 

Torfadóttir, 2020; Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Árið 2016 varð sameining Zymetech og 

sænska líftæknifyrirtækisins Enzymatica og í kjölfar efldi hún verulega samkeppnishæfni 

fyrirtækjanna og möguleika til vaxtar. Fimmtán ár liðu frá því rannsóknarstarf hófst og að 

fyrsta varan, húðáburður Penzím kom á markað. Árið 2012 var lögð áhersla á að koma 

alþjóðavæðingu og markaðsmálum af stað í samstarfi við sænska ráðgjafa, Guðmund 
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Pálmason stjórnarformann Zymetech og framkvæmdastjór Strax AB, áður voru vörur að 

mestu leyti seldar hérlendis (Ásgeir Ingvarsson, 2020b) 

Nordic Skincare Company ehf. var stofnað af Dr. Jón Braga Bjarnasyni prófessor í 

lífefnafræði. Jón Bragi var prófessor og meðal fremstu lífefnafræðinga í heimi. Hann var 

leiðandi í rannsóknum á græðandi eiginleikum sjávarensíma. Síðar þróaði Jón Bragi hinar 

byltingakenndu húðvörur DrBRAGI. Jón Bragi fékk einkaleyfisskráningu á heimsvísu á 

hinni byltingarkenndu tækni sinni við að beisla og nýta áhrifamátt sjávarensíma og hlaut 

fjölda verðlaua og viðurkenninga fyrir störf sín. Vörur fyrirtækisins byggist á áratuga 

rannsóknum og þróunum auk sjáanlegs árangurs. Í vörunum eru ensím sem eru 

líffræðilegir efnahvatar sem virka hvetjandi á þróunarferli frumna. Sjávarensím varanna 

gera atlögu að prótínum sem eru skaðlegar örverur og gera þau óvirk og því geta 

sjávarensíminn bætt áferð húðar og verndað gegn skaðlegum örverum. Sérstaða 

sjávarensímsins er að þau smjúga auðveldlega niður í ystu ögn húðarinnar þar sem þau 

örva endurnýjun húðfrumna og hreinsa húðina innan frá. Sjávarensím er sótt á mikið dýpi 

þar sem hitastig fer í allt að mínus 2 gráður á celsíus. Við sameiningu á sjávarensímum og 

eðlilegs líkamshita verða efnin ofurvirk (DrBragi, e.d.-b). Vöruframboð fyrirtækisins 

samanstefnur af sex vörum; Rakagel,  fínkorna hreinsikrem, Rakaúða, andlitshreinir, 

Serum og gjafasetti (DrBragi, e.d.-a). Nordic Skincare Company ehf. byggir á eldri grunni 

sem vörumerkið Dr. Bragi. Vörur fyrirtækisins eru seldar hér á landi og á erlendum 

mörkuðum (Sveinn Agnarsson, 2021). 

Árið 2008 var fyrirtækið Arctic Star stofnað af eigendum ÍsBú alþjóðaviðskipti ehf. 

Sérfræðingar Artic Star hafa árareynslu af ráðgjafarstarfi í fisk- og matvælaframleiðslu, í 

sjávarútvegi og markaðssetningu sjávarafurða. Fyrirtækið hefur á síðustu árum sérhæft 

sig í þróun á fæðurbótarefnum. Þeir hafa sérhæft sig í framleiðslu, sölu og 

markaðssetningu á hágæða vöruframboði Arctic Star víðsvegar um heiminn. Varan Arctic 

Sæbjúgnahylkið er framleidd úr hágæða sæbjúgum úr Atlantshafinu við Íslandsstrendur. 

Varan Arctic Star Marine Collagen er framleidd úr Atlantshafs þorskroði og sæbjúgum. 

Markmið fyrirtækisins er að framleiða ómengaðar og hreinar vörur. Fyrirtækið stendur 

fyrir náttúruvernd, hreinleika og að framleiða vörur úr náttúrulegum eiginleikum. 

Sæbjúgu eru innihaldsrík af næringarefnum líkt og kollagen, taurín, amínósýrum, peptíð, 

chondroitin súlfat og fjölbreytt steinefni og vítamín. Innihaldsefni vara Arctic Star hafa 
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mjög jákvæð áhrif á starfsemi líkamans í lífeðlisfræðilegum skilningi. Fyrirtækið hefur 

fengið einkaleyfið: Fishery product from Sea Cucumber (Cucumaria frondosa) (Arctic star, 

e.d.-a). Vöruframboðið samanstendur af: Arctic Star sæbjúgnahylki, Arctic Star 

sæbjúgnahylki+ D- vítamín, Arctic Star Marine Collagen, Arctic Star þurrkuð sæbjúgu 

(Arctic star, e.d.-b).  

Unbroken ehf. var stofnað árið 2014. Aðal innihaldsefni Unbroken er úr 

vatnsrofnum laxapróteinum. Prótein eru brotin niður í einstakar einingar og með 

vatnsrofi skilar hraðari upptöku og skjótari virkni innihaldsefna Unbroken. Unbroken 

inniheldur með fríum og bundnum aminínósýrum, mikilvæg vítamín, steinefni og sölt sem 

hafa mikilvægum hlutverkum að gegna í heilbrigði líkamans. Blandað er saman vatsnrofi 

og virkum efnum sem fylgja í formi frýrra amínósýra og stuttra peptíða þá fer lítill tími í 

að melta og Unbroken fer mjög hratt inn í blóðrás þar sem það nýtist til frekari 

uppbyggingar (Unbroken, e.d.). Á mynd 20 má sjá þekkingarfyrirtæki í hliðarafurðum 

sjávarfangs eftir hvar stefsemi þeirra er. 
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Mynd 19: Þekkingarfyrirtæki í hliðarafurðum sjávarfangs 

 

 

4.3 Þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni- þörungaafurðir og þörungavinnsla 

 
Hægt er að nýta mikið af þangi og þara á margvíslegan hátt enda er magnið upp á milljónir 

tonna. Eftirspurn eftir lífefnum úr þara og þangi eru sífellt að aukast. Efnin eru til að 

mynda nýtt í snyrtivörur, lyf, fæðubótarefni og innihaldsefni í matvæli (Sveinn Agnarsson 

o.fl., 2021). Í kaflanum verða fyrirtæki í sjávarlíftækni þörunga kortlögð. Á töflu 7 má sjá 

fyrirtækin sem verða greind. 
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Tafla 4: Þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni þörunga 

Lógó Fyrirtæki Vefsíða Stofnár 

 Eylíf https://www.eylif.is/ 2020 

  Marea ehf. https://marea.is/ 2021 

 Vaxa Technologies 

ehf. 

https://www.vaxa.life/ 2017 

  Algalíf Iceland ehf. https://algalif.is/ 2012 

 Taramar https://taramar.is/ 2010 

 

Una Skincare ehf. 

Marinox ehf. 

http://marinox.is/ 2012 

2011 

 Hafkalk ehf. https://www.hafkalk.com/ 2000 

 Mýsköpun ehf. https://myskopun.wixsite.com/ 2015 

 Bláa lónið 

heilsuvörur ehf. 

https://skincare.bluelagoon.com/ 1993 

 Hyndla ehf. https://hyndla.is/ (e.d.) 

 Íslensk bláskel ehf. http://blaskel.is/ 2007 

 Thorverk hf./ https://www.thorverk.is/ 1976 

 Íslenska 

kalkþörungafélagið 

ehf. 

http://iskalk.is/  

2001 

 

 

Urta Islandica ehf. https://webshop.urta.is/ 2013 

 Omega Algae ehf. http://www.omegaalgae.is/ 2013 

 Íslensk hollusta 

ehf. 

https://islenskhollusta.is/ 2005 

 
 
Ólöf Rún Tryggvadóttir er eigandi og stofnandi vörulínunnar Eylíf. Ólöf kom með hugmynd 

að setja saman frammúrskarandi efni sem framleidd eru hérlendis frá hreinum náttúru 

auðlindum sem hafa sjálfbærni. Með sjálfbærni er ekki verið að ganga á auðlindirnar. 
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Hráefni vara Eylíf eru íslensk og koma frá sjálfbærum auðlindum og hafa vörur Eylífar 

staðfesta verkun með rannsóknum. Hráefnin koma frá framleiðendum um land allt og 

framleiðsla þeirra fer fram á Grenivík af fyrirtækinu Pharmarctica. Eylíf er aðeins á 

íslenskum markaði og stefnir í framtíðinni að selja á erlendum markaði. Til að byrja er 

stefnt á Þýskalandsmarkað og Bretlandsmarkað. Hugmynd af vörulínunni kviknaði árið 

2016 en fyrstu vörurnar komu á markað árið 2020. Vöruframboð Eylífar samanstendur af: 

Active joints, Smoother skin and hair, Stronger bones, Happier guts, Stronger liver ásamt 

heilsugjöf þar sem þrjár vörur fyrirtækisins fást með afslætti (Eylíf, e.d.-a). Active joints 

sýna góða áhrif á bein, liði og tennur. Stonger bones inniheldur næringarefni sem hafa að 

baki margra ára rannsóknarvinnu sem hafa sýnt fram á virkni fyrir beinauppbyggingu. 

Smoother skin og hair inniheldur andoxandi og uppbyggjandi næringarefni sem hafa að 

baki margra ára rannsóknarvinnu sem hafa sýnt fram á virkni fyrir húð og hár. Happier 

guts viðheldur heilbrigðum meltingarvegi. Stronger liver inniheldur kítósan sem bindur 

fituefni í meltingarvegi, kísil og kalkþörunga ásamt ætihvönn. Innihaldsefni vörunnar hafa 

góð áhrif á meltingu og starfsemi lifrar (Eylíf, e.d.-b).  

 Fyrirtækið Marea ehf. var stofnað formlega í janúar 2021 og þróar lífplast úr 

stórþara. Fyrirtækið fór af stað í kjölfar þess að Julie Encausse og Edda Björk Bolladóttir 

unnu verkefni um þara við Háskólann í Reykjavík. Eigendur fyrirtækis eru Julie Encausse, 

Edda Björk Bolladóttir ásamt fjárfestingarfélagi sem er hluti af Sjávarklasanum (Munnleg 

heimild, Julie Encausse, 11. apríl 2022). Fyrirtækið notar íslensk sjávarþang í framleiðslu 

á niðurbrjótanlegum vörum sem koma í stað einnota plasts (Tíu fyrirtæki valin í Til sjávar 

og sveita, 2020). Í kjölfar þess að Julie Encausse og Edda Björk Bolladóttur unnu verkefni 

um þara við Háskólann í Reykjavík. Marea þróar tvær vörur, annars vegar filmur úr 

þaraplasi og hinsvegar mótanlegt þaraplast. Hugmyndin er enn á þróunarstigi. Tækifærin 

eru mikil en hugmyndir fyrirtækisins eru til að mynda að nota filmur til að pakka inn fiski 

ásamt því að nota þaraplastið í umbúðir utan um grænmeti (Baldur Arnarsson, 2021-b). 

Hátæknifyrirtækið Vaxa Technologies Iceland ehf. sem áður hét Algaennovation. 

Fyrirtækið ræktar smáþörunga og framleiðir Omega-3 í aðstöðu sinni við 

Hellisheiðarvirkjun í Ölfusi.  Aðstæður til ræktunar á Íslandi eru einstakar til framleiðslu á 

smáþörungum. Með nýjustu tækni er ræktað heilbrigða og næringarríka þörunga sem 

nýtast til fisk- og manneldis og eru þeir prótinríkir og innihaldsríkar af amínósýrum (Stefán 

Fannar Stefánsson, e.d.). Vaxa Technologies er að gjörbylta framleiðslu á sjálfbærum mat 
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og næringu. Með tímamótatækni er framleitt sjálfbær matur með þörungaræktun. 

Tæknivettvangur fyrirtækisins er hannaður sérstaklega til að nýta jarðvarma á Íslandi til 

að rækta smáþörunga innandyra óháð verðurskilyrðum úti (Vaxa, e.d.). Fyrirtækið var 

stofnað árið 2017 og er í meirihluta eigu ísraelskra aðila. Íslenskir fjárfestar lögðu um 3,5 

milljónir Bandaríkjadala til fyrirtækis til að hefja starfsemi sína hérlendis. Til að byrja með 

var fyrirtækið með litla tilraunavinnslu við hlið Orku náttúrunnar á Hellisheiði. Fyrsta vara 

Vaxa Techologies var smáþörungaþykkni. Þykknið er nýtt og selt sem frumfóður til 

klakstöðva í fiskeldi. Fyrirtæki sækir orku frá Hellisheiðarvirkjum ásamt köldi vatni til 

ræktunar á smáþörungnum Nannachloropsis oculata sem er innihaldsríkur af ómega-3 

fitusýru og próteinum. Þá er fyrirtækið að kanna möguleika og tækifæri til ræktunar á 

öðrum þörungum, til að mynda Spirulina til að framleiða náttúruleg litarefni. Rannsóknir 

eru stundaðar í samvinnu við erlenda og innlenda fjárfesta og gert er ráð fyrir hröðum 

vexti á næstu árum (Sveinn Agnarsson, 2021). 

Fyrirtækið Algalíf Iceland ehf. var stofnað árið 2012. Algalíf er lang stærsta 

örþörungafyrirtæki landsins og er meðal fremstu í Evrópu. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í 

ræktun örþörunga, Haematococcus Pluvialis. Astaxanthin er vinsælt fæðubótaefni en 

virka efnið er unnið úr þörungum. Orðspor fyrirtækisins er gott á alþjóðavettvangi fyrir 

gæði, sjálfbærni og afhendingaöryggi. Starfsstöð Algalíf er í Reykjanesbæ þar sem 

astaxanthín er framleitt úr örþörungum sem eru ræktaðir í starfsstöð fyrirtækis. Efnið er 

síðar notað í snyrtivörur og sem fæðubótarefni. Vel menntað og sérhæft starfsfólk heldur 

framleiðslukostnaði fyrirtækis í skefjum með nýtingu og nýsköpun hátæknilausna á öllum 

stigum. Árið 2021 hlaut Algalíf Alþjóðlegu líftækniverðlaunin fyrir framleiðslu á afurðum 

úr náttúrulegu astaxanthíni (e. biotechnology Awards). Það var í fyrsta sinn sem íslenskt 

fyrirtæki hlaut verðlaunin. Alþjóðlegu líftækniverðlaunin eru veitt af tímaritunum Global 

Health og Pharma, sem er ein af virtustu og víðlesnustu fagtímaritum á sviði heilsuvísinda. 

Algalíf er með metnaðarfulla umhverfisstefnu, öll framleiðsla fer fram innanhúss í 

hátæknistýrðu umhverfi. Að vera í fararbroddi í umhverfismálum á alþjóðavísu hjálpar 

fyrirtækinu í markaðssetningu á erlendum mörkuðum  (VF, 2021). Framleiðsla og ræktun 

fer fram í einangruðum ræktunarkerfum, mengunarvaldar eru útilokaðir og hreint íslenskt 

vatn er aðeins notað við framleiðsluna. Í framleiðsluferlinu er notast við endurnýjanlega 

orku og flokkast hún því sem sjálfbær iðnaður. Vöruframboð Algalíf samanstendur af 

íslensku Astaxanthin. Astaxanthin er náttúrulegt karótínóíð og finnst það í ríku mæli í 
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þörungum, í örþörungum kallst karótínóið Kaematococcus pluvialis og hefur það meiri 

andoxunargetu en Astaxantin sem búið er til með öðrum hætti. Astaxanthin er 

andoxunarefni sem hefur heilsueflandi eiginleika. Efnið hefur verið rannsakað og klínískar 

rannsóknir sýna fram á að jákvæð áhrif eru fólgin í inntöku þess (Artasan, e.d). 

Algalíf hefur selt til smá- og heildsölu frá árinu 2014. Hjá fyrirtækinu starfa um 30 

manns og helmingur starfsmanna starfar við hátæknistörf og helmingur við 

framleiðslustörf. Algalíf hefur náð góðum árangri í framleiðni hvort sem hlutfall virka efnis 

í þörungunum eða rúmmála kerfanna er borinn saman við tíma. Árangurinn er bein 

afleiðing fjárfestingar og vinnu starfsmanna fyrirtækis við þróun á nýjum 

ræktungarkerfum þar sem notast er við LED lýsingu. Breyting á ræktunarkerfum skilar 

400% framleiðnisaukningu og 50% lægri rafmagnskostnaði. Fyrirtækið ætlar að halda 

áfram að leggja áherslu á ræktun þörunga, framleiðslu á astaxanthin og öðrum 

verðmætum efnasamböndum (SI, 2018). 

Íslenska sprotafyrirtækið Taramar sérhæfir sig í framleiðslu og þróun á lífrænum 

húðvörum sem hafa þann eiginleika að draga úr sjáanlegum áhrifum öldrunar og 

einkennast af hreinleika og öryggi. Vörur Taramar eru framleiddar í Sandgerði. Vörur 

fyrirtækisins byggja á lífvirkum efnum úr læknajurtum og sjávarfangi. Dr. Guðrún 

Marteinsdóttir, prófessor við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands er frumkvöðull 

fyrirtækisins en hún hefur unnið í mörg ár með lífverur úr hafinu. Vörur fyrirtækis byggja 

á langtíma rannsóknum. Virkni hefur verið sönnuð og prófuð með lifandi frumulíkönum. 

Aðferðin gerir kleift að velja aðeins efni sem hafa góð áhrif á húðfrumur, með að fanga 

sindurefni, draga úr bólgum og oxun, styrkja kollagenþræði, viðhalda viðeigandi sýru- og 

rakastigi og efna heilbrigð bruna og efnaskipti. Rannsóknir voru unnar í samstarfi við 

vísindamenn frá Nýsköpunarmiðstöð og Háskóla Íslands. Í vörum Taramer eru engin 

rotvarnarefni og eru þær lífvirkar. Notast er við þörunga og læknajurtir frá lífrænt 

vottuðum svæðum á Austfjörðun og í Breiðafirði við framleiðslu vara. Vöruframboð 

Taramar einkennist af íslenskum húðvörunum augnkrem, hreinsiolíu, andlitskremi, 

næturkremi, taramar blóma meðferð, læknandi meðferð, treasure chest, raka meðferð, 

líkamsmeðferð og Botanical meðferð (Taramar, e.d). Vörur taramar eru framleiddar og 

þróaðar á Íslandi en byggja á sjávarþangi og lífrænt ræktuðum jurtum alls staðar af 

landinu. Þang og jurtir eru unnar með sérstökum aðgerðum til framleiðslu á Taramar og 

gera því vörur fyrirtækis óvenjulega hreinar og virkar. Vörur fyrirtækisins hafa unnið til 
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margra verðlauna. Næturkremið hefur unnið gull- og silfurverðlaun fyrir hreinleika, gæði 

og virkni í fjórum alþjóðlegum samkeppnum. Þar á meðal hlaut það gullverðlaun í bresku 

og skendinavísku Global Makeup Awards árið 2021 og 2020. Þá hlaut andlitskremið 

silfurverðlaun í Green Global Makeup Awards og silfurverðlaun fyrir besta andlitskrem frá 

Free Fron Skincare Awards árið 2021. Vörur fyrirtækisins hafa hlotið mikið lof á íslenskum 

markaði. Næturkremið inniheldur útdrætti úr íslensku þangi en lífvirku efnin í þanginu 

vinna að því að stoppa niðurbrot á kollageni á sama tíma og þau draga úr oxun og hindra 

skaðleg áhrif sindurefna. Lífrænt rætkaðar fjólur og augnfró byggja upp raka í húðinni, 

styrkja frumuhimnu og efla frumuvirkni. Næturkremið inniheldur peptíð sem hafa áhrif á 

tengingar á milli húðlaganna. Frá því fyrirtækið var sett á fót hafa rannsóknir verið 

stundaðar á tíðni náttúrulegra efna. Rannsóknir Taramar sýna fram á að náttúrulegar 

vörur sem hafa góðan samhljóm hafa betri virkni og skapi betri líðan neytenda. Vörur 

Taramars eru seldar í vefverslun, apótekum og í Hagkaup (Íslensku TARAMAR húðvörur 

hafa unnið til átján alþjóðlegra verðlauna, 2021). Rannís veitti Taramar 10 milljóna króna 

markaðsstyrk til að framkvæma markaðsrannsóknir, hanna markaðsefni og undirbúa 

markaðssetningu í Bandaríkjunum og Bretlandi. Sett var upp ný íslensk vefsíða undir 

nafninu Taramar.is og erlend vefsíða undir nafninu Taramarbeauty fyrir erlendan markað 

(Guðrún Marteinsdóttir, 2018). Taramar hefur undirbúið markaðssetningu á húðvörunum 

erlendis sem mun eiga sér stað í New York, Los Angeles og London. Taramar er í samstarfi 

við dreifingaraðila í Kaliforníu og sala varanna fer einkum fram á internetininu (Guðjón 

Guðmundsson, 2019). 

Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Marinox ehf. var stofnað árið 2011. Markmið 

fyrirtækisins var að stunda rannsóknir og þróun á vinnslu lífvirka efna úr íslenskum 

stórþörungum. Þá stefndi Marinox ehf. að því að framleiða og hefja sölu á þeim og vörum 

úr þörungum. Stofnendur fyrirtækisins voru frumkvöðlar innan Matís ásamt sjálfu Matís 

(Stjórnarráðið, 2021). Út frá fyrirtækinu Marinox ehf. var Una Skincare ehf. stofnað og 

vörur voru markaðssettar undir nafninu Una skincare. Vörur Unu hafa verið þóaðar með 

sérvöldum efnum til að yngja, vernda og endurnæra húðina. Marigot keypti 60% hlut í 

vinnsluhluta starfsemi nýsköpunarfyrirtækisins Marinox ehf. Verkefni fyrirtækis voru til 

að byrja með smá og styrkir fengust af innlendum sjóðum, síðar tók fyrirtækið ásamt 

öðrum þátt í stóru verkefni sem styrkt var af rammaáætlun Evrópu bandalagsins (ESB) og 

þá kom erlend fjárfesting inn í félagið í kjölfarið (Sveinn Agnarsson, 2021).  
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Hafkalk ehf. var stofnað árið 2000 og með aðaláherslu á ræktun kræklings í 

Arnarfirði. Fjölskyldufyrirtækið Hafkalk ehf. er í eigu Jóns Garðar Jörundssonar og 

Jörundar Garðarssonar. Hafkalk sérhæfir sig í sölu og framleiðslu á hágæða 

fæðubótarefnum án aukaefna og vinnur samkvæmt GMP og HACCP gæðastöðlum við 

framleiðslu. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á hreinleika vörunnar og á hámarks gæði 

vara. Árið 2012 staðfesti Vottunarstofan Tún að Hafkalk uppfyllir reglur um framleiðslu 

náttúruvara og því er heimild til að nota merki Túns á vörur sínar. Staðfest er að Hafkalk 

noti einungis viðurkennd hráefni við framleiðslu á vottuðum vörum og að aðferðir við 

úrvinnslu og blöndun samkvæmist reglum um framleiðslu náttúruvara ásamt því að 

gæðastjórnun, skráningar og merkingar uppfylli viðeigandi kröfur. Þessir eiginleikar 

einkenna merki Túns. Vörulínur Hafkalks eru tvíþættar, fyrsta línan nefnist Haf- línan og 

seinni línan nefnist IceVital. Haf- línan eru náttúrulegar heilsuvörur úr hafinu og 

samanstendur af Hafkalki, Hafkalki gull, Haf- ró, Hafkrafi og Hafkrill (Hafkalk, e.d.). IceVital 

er ný vörulína með áherslu á hágæða innflutt innihaldsefni frá bestu framleiðendum 

hráefna í heiminum. Allar vörur vörulínuraninnar eru framleiddar í Bíldudal og eru án 

aukaefna. Vörulínan samanstendur af vörunum Icevital Slakandi, Icevital styrkjandi, 

Icevital spírulína og Icevital Acacia trefjar (Hafkalk, e.d.). Með vinnslu vara er notaðir 

kalþörungar sem eru náttúrulegir steinfefnagjafar. Í þörungum er kalk í meirihluta en þá 

má finna 74 stein- og snefilefni í þeim. Kalkþörungar hafa reynst bólgueyðandi og hafa 

getu til að hjálpa fólki með liðverki. Fyrirtækið hefur þróað sérstaka aðferð við að setja 

efni vara í hylki án þess að nota aukaefni. Fyrirtækið hefur verið á innlendum markaði frá 

2009 og þær eru seldar í apótekum og heilsuvöruverslunum. Þá hefur fyrirtækið hafið 

útflutning á vörum til Austur- Evrópu en einbeitir sé að hægum og góðum vexti (Sólveig 

Gísladóttir, 2019). 

Líftæknifyrirtækið Mýsköpun ehf. er starfrækt í Mývatnssveit. Starfsemi þess hófst 

árið 2015 en frá því hefur fyrirtækið unnið að fjölnýtingu jarðvarma við ræktun þörunga 

og hagnýtingu lífefna þeirra en það var styrkt af Tækniþróunarsjóði. Framleiðsla fer fram 

í kísiliðjunni í Mývatnssveit. Spírulína er ræktuð úr þörungum og nýtt í manneldi. 

Spírúlínan er síuð í duft fyrir manneldi. Samsetning spírulína sem framleidd eru er amínó 

sýrir, steinefnaríkt með snefilefnum og andoxunarefni. Fyrirtækið framleiðir ís á Mývatni 

og er vinsælt meðal ferðamanna (Tryggvi Páll Tryggvason, 2021). 
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Bláa lónið heilsuvörur ehf. er dótturfélag Bláa Lónsins hf. Fyrirtækið annast sölu, 

framleiðslu og markaðssetningu húðvara undir vörumerkjum félagsins, Blue Lagoon 

Iceland og BL+. Fyrirtækið var stofnað til að þróa og rannsaka vörur úr auðlindum Bláa 

lónsins. Jarðsjór er ríkur af lífvirkum efnum; kísil, steinefnum og örþörungum sem styrkja 

og vernda húðina og eru lykilhráefni í húðvörum fyrirtækisins. Vísindamenn rannsökuðu 

jarðsjó Bláa lónsins og leiddu þær í ljós að lónið hafi lækningamátt og vistkerfi er einstakt 

á heimsvísu. Bláa lónið er á lista National Geographic sem er eitt af undrum veraldar 

vegna einstakra eiginleika jarðsjávarins (Blue Lagoon, 2020). Fyrstu húðvörur komu á 

markað árið 1995. Árið 1993 hófst vinna við þróunina á Blue Lagoon húðvörum. Fyrstu 

vörur á markað voru hvítur kísill Bláa lónsins ásamt söltum og rakakremum. Framleiðsla 

húðvara fer fram á Íslandi, Danmörku og Frakklandi. Framleiðsla húðvara fylgir 

evrópskum gæðastöðlum og eru þær framleiddar í ISO- vottuðu umhverfi. Alþjóðleg sala 

fer í gegnum netverslun fyrirtækisins (Blue Lagoon, 2015). Vöruframboð fyrirtækisins er 

þrí þætt; Spa vörulína, meðferðarlína og BL+. Spa vörulína byggir á styrkjandi og nærandi 

eiginleikum jarðsjávar Bláa lónsins. Línan inniheldur andlitsmaska,  hárvörur og baðvörur. 

Bláa lónið hefur verið þekkt fyrir hvíta kísilinn lengi og var hugmyndin að fyrstu vörunni 

sem kom á markað árið 1995, Silica Mud Mask sem hefur verið vinsælasta vara þeirra frá 

upphafi. Meðferðarvörulína Bláa lónsins er þróuð sérstaklega fyrir viðkvæma húð og 

einstaklinga sem þjást af endurteknum húðkvillum, þurrki og ertingu til að mynda. 

Vörurnar eru fyrirbyggjandi og verndandi og hafa verið notaðar með góðum árangri frá 

árinu 1994. Í lækningalind fyrirtækins er boðið upp á viðurkennda náttúrulega 

psoriasismeðferð undir eftirliti húðsjúkdómalæknis og hjúkrunarfræðings. Vörulínan BL+ 

Complex er með nýtt byltingakennt innihaldsefni sem er einstök blanda lífvirka örþörunga 

og kísils Bláa lónsins og er umlukin náttúrulegri fosfólípíðferju sem flytja virku efnin djúpt 

í efsta húðlagið. Vörurnar innihalda einnig önnur lífvirk efni sem vinna gegn öldrum húðar; 

C- vítamín og hýaúransýra. BL+ varan bætir heilbrigði húðar og vinnur gegn öldrun 

hennar. Vísindi, virkni, sjálfbærni- vörulínan kom á markað árið 2021 og er afrakstur 30 

ára rannsóknarvinnu á lífvirkni og lækningamætti Bláa Lónsins. Formúlurnar byggja á 

byltingakenndri líftækni og brautryðjandi tækni í sjálfbærri framleiðslu (Blue Lagoon, 

2020; Blue Lagoon (e.d.). Fyrirtækið var fyrsta félagið til að rækta og nýta örþörunga sem 

þrífast við sérstakar aðstæður sem finnast í lóninu. Neytendavörur félagsins eru að hluta 

unnar hér á landi en einnig erlendis. Fyrirtækið hefur stundað rannsóknarvinnu á virkum 
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efnunum í lóninu í samstarfi við Háskóla Íslands, Matís og erlenda sérfræðinga (Sveinn 

Agnarsson, 2021). 

Hyndla ehf. þróar og ræktar stórþörunga í Grindavík. Þá framleiðir félagið og 

markaðssetur afurðir úr þeim jafnt innanlands sem utan. Þá kynnir fyrirtækið notkun 

stórþörunga til manneldis og hvers kyns vinnslu verðmætra efna úr þeim, lífvirk efni. Frá 

stofnun Hyndlu hafa verið stundaðar rannsóknir á ræktun stórþörunga hér á landi, aðllega 

klóblöðku (schizymenia jonssoni), beltisþara (saccharina latissima) og sölvum (palmaria 

palmata). Starfsemi fyrirtækisin hefur verið styrkt af Tækniþróunarsjóði, í samstarfi við 

Nýsköpunarmiðstöð, Hafrannsóknarstofnun og af AVS sjóðnum, í samstarfi við Matís og 

Hafrannsóknarstofnun (Hyndla, e.d.). Rauðþörungurinn klóblaðka getur verið 

innihaldsríkur næringarefnum, litarefnum, hleypiefnum og annarra verðmætra afurða. 

Frumkvöðlafyrirtækið Hyndla ehf. hefur þróað ræktunarkerfi fyrir klóblöðku á 

tilraunaeldisstöð Hafrannsóknastofnunar í Grindavík. Takmarkað magn er af honum í 

hafinu og því hóf Hyndla starfsemi sína til að framleiða skipulagða sjálfbæra ræktun 

(Hyndla, e.d.;). 

Íslensk bláskel ehf. var stofnað árið 2007. Fyrirtækið fékk síðar nafnið, Íslensk 

bláskel og sjávargróður ehf. því starfsemin spannar fleiri tegundir sjávafangs. Markmið 

fyrirtækisins er að rækta og safna bláskel og sjávargróðri í Breiðafirði. Eigendur eru Símon 

Már Sturluson og Alex Páll Ólafsson. Fyrirtækið fékk vinnsluleyfi á íslenskri bláskel árið 

2010. Í aðdragenda þess var gæðabók unnin sem liggur til grundvallar 

vinnsluleyfisveitingu og tryggir að fyrsta flokks hráefni sé á markað frá fyrirtækinu. Í 

samstarfi við Mast var unnið að vinnuferlum og áhættugreiningu. Í samstarfi við 

heilbrigðiseftirlit var unnið að heilbrigðismálum. Bláskel úr Breiðarfirði er vottuð og 

prófuð af eftirlitsstofnunm og byggir ræktunarleyfið frá MAST. Ræktunin er staðsett á 

nokkrum stöðum í Breiðarfirði, er umhverfisvæn og sjálbær og er línuræktuð. Nokkrar 

vörur fyrirtækisins eru í þróun (Bláskel, e.d.). 

Þörungavinnslan hf. var stofnuð árið 1976 og endurreist árið 1986 sem 

Þörungaverksmiðjan hf. Fyrirtækið er staðsett á Reykhólum og framleiðir og selur hágæða 

malað og þurrkað klóþang og hrossaþara úr Breiðarfirði. Fyrirtækið framleiðir með 

sjálfbærri ræktun og hafa umhverfis og sjálbærni vistkerfisins verið miklivæg frá upphafi 

og áhersla hefur verið lögð á að ganga ekki á auðlindina við öflun hráefnis. Fyrirtækið 

framleiðir þörungamjöl sem er vottað sem sjálbær uppskera og óblönduð lífræn vara. 
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Reynsla heimamanna er dýrmæt auðlind ásamt heitu vatni úr sjálfrennandi holum á 

Reykhólum sem hitagjafi til þurrkunar og þanglendanna í firðinum. Fyrirtækið selur vörur 

sínar undir vörumerkinu Thorverk (Thorverk, e.d). 

Árið 2001 var Íslenska kalkþörungafélagið ehf. stofnað. Atvinnuþróunarfélags 

Vestfjarða hafði frumkvæðið að stofnuninni. Bygging kalkþörungaverksmiðjunnar hófst 

árið 2005 og framleiðsla árið 2007. Fyrirtækið hefur vottun frá vottunarstofunni Tún um 

lífræna framleiðslu frá 2007 og alþjóðlega fóðurvottun frá 2008. Fyrirtækið framleiðir 

áburð, dýrafóður og hráefni til frekari bætiefna- og matvælavinnslu og hráefni til 

vatnshreinsunar. Dýrafóður fer að hluta til erlendis, til Sádi- Arabíu. Kalkþörungarnir fara 

að mestu leiti til Frakklands til vatnshreinsunar. Efni til frekar bætiefna- og matvæavinnslu 

fara út til Bretlands. Efnið fer síðan í matvæli og fæðubótarefni víðs vegar um heim. 

Kalkþörungurinn, lithothamnion vex hægt í kalkþörungabreiðum. Efnistaka er 

unnin af dæluskipum og á sér stað að meðaltali fjórum sinnum á ári. Staðsetning 

efnistakanna er á tveimur svæðum í Arnarfirði. Annars vegar við Langanes og hins vegar í 

Reykjarfirði. Dæluskip kemur með farminn að landi og dælir þörungum. Mokstur hefst úr 

lóninu til áframhaldandi framleiðslu eftir að dælingu lýkur (Ískalk, e.d). 

Urta Islandica hóf starfsemi sína árið 2010 og einkahlutafélag var stofnað árið 

2013. Urta Islandica hóf framleiðslu og rekstur að Austurgötu 47 í Hafnarfirði en leigðu 

seinna í Fornubúðum í Hafnarfirði. Framleiðsla fer nú fram í Reykjanesbæ. Fyrirtækið 

sérhæfir sig í framleiðslu á matargjafarvöru úr íslenskum þara, jurtum, berjum og salti. 

Fyrirtækið framleiðir margar gerðir af saltblöndum, jurtate, sultum, kexi og sírópi. 

Fyrirtækið notað nánast allt íslenskt hráefni í framleiðslu að undanskildum lífrænum 

reyrsykri sem myndar uppistöðu í sírópi (Ásgeir Ingvarsson, 2020-a). Á mynd 21 má sjá 

kortlagningu þekkingarfyrirtækja í sjávarlíftækni þörunga.  
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Mynd 20: Þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni þörunga 
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5 Aðferðafræði og úrvinnsla 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við framkvæmd 

rannsóknar. Farið verður yfir val á þátttakendum og rannsóknarferlið. Þá verður gert  

grein fyrir hönnun viðtalsramma. Að lokum verður gert grein fyrir gagnaöflun, úrvinnslu 

og greiningu gagna.  

5.1 Gagnaöflun og framkvæmd 

Rannsókninni er ætlað að afla gagna um markað líftækniafurða unna úr hliðarafurðum í 

sjávarútvegi. Finna  framtíðartækifæri til verðmætasköpun með nýsköpun á enn frekari 

nýtingu og hliðarafurðum. Tækifæri og markaðir verða kannaðir fyrir afurðir í 

lífefnavinnslu ásamt markaðssetningu líftækniafurða á erlendum mörkuðum. Stefnt er að 

því að rannsóknin hafi hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi, 

líftæknifyrirtæki sem nýta hliðarafurðir og stefnumarkandi aðila í sjávarútvegi. Í 

rannsókninni þessari notast við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) til að 

svara rannsóknarspurningum ritgerðarinnar: 

1.   Hvaða fyrirtæki vinna líftækniafurðir úr hliðarafurðir sjávarfangs og hvaða vörur 

framleiða þau? 

2.    Hvernig getur íslenskur sjávarútvegur aukið verðmætasköpun til framtíðar með 

enn frekari nýtingu á hliðarafurðum en nú er? 

3.   Hvar eru markaðir og tækifæri á alþjóðavísu fyrir afurðir lífefnavinnslu 

sjávarafurða? 

4.    Hvers konar markaðssetning er vænleg til árangurs fyrir íslenskar líftækniafurðir úr 

 hliðarafurðum á erlendum mörkuðum? 

 

Tvær mismunandi aðferðir er hægt að notast við í gagnaöflun í framkvæmd 

rannsóknarverkefnis. Annars vegar eigindlega rannsóknaraðferð og hins vegar 

megindlega rannsóknaraðferð (Burns og Grove, 2001). Í rannsókn þessari var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð til að öðlast dýpri skilning á viðhorfum, upplifun og 

aðstæðum viðmælenda. Eigindleg aðferð hentaði vel til að fá svör við 

rannsóknarspurningum ritgerðar því hægt er að kafa djúpt í viðfangsefni en gera má með 

megindlegri aðferðafræði (Glasser og Strauss, 1999). Eigindleg aðferðafræði er byggð á 

litlum úrtökum og hentar vel til að öðlast á dýpri skilning og innsýn á viðfangsefni 
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ritgerðar. Rannsakandi reynir að öðlast innsæi, skilja samhengi, túlka og skilja hugarheim 

svarenda. Síðar reynir rannsakandi að lýsa hvernig viðmælendur túlka reynslu og heim 

sinn (Malhotra og Birks, 2006). Gagna var aflað með viðtölum til að draga saman þekkingu 

viðmælenda. Ákveðið var að viðmælendur væru sérfræðingar í sjávarútvegi eða líftækni 

sjávarafurða því þeir hafa djúpa þekkingu vegna starfsreynslu. Undirbúningur hófs 28. 

mars 2022 með gerð viðtalsramma. Við gerð rannsóknar voru  tekin fimm hálfopin viðtöl 

samkvæmt eigindlegri aðferðafræði. Viðmælendur hafa starfsreynslu í sjávarútvegi 

tengdum hliðarafurðum. Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst. 

Kynningarbréf voru send í tölvupósti þar sem rannsókn var útskýrð í stuttu máli. Viðtölin 

fóru fram á tímabilinu 11. apríl – 29. apríl 2022. Allir viðmælendur samþykktu upptöku 

viðtala, notast var við síma rannsakanda við hljóðupptöku og eftir afritun var eytt 

upptökunum. Viðtöl fóru fram á skrifstofu eða heimili viðmælenda.  

Rannsóknaspurningar ritgerðar voru brotin upp í þemu og síðar voru samdar almennar 

spurningar upp úr þeim. Viðtalsrammi samanstóð af 20 spurningum. Dæmi um spurningar 

sem lagðar voru fyrir eru eftirfarandi: 

1. Hvaða tækifæri telur þú að liggjii á sviði líftækni og fullvinnslu sjávarafurða á 

Íslandi? 

2. Hvar telur þú að tækifæri séu til staðar fyrir afurðir lífefnavinnslu sjávarafurða á 

alþjóðavísu? 

3. Hvað telur þú að skili mestum ávinningi í markaðsstarfi og sölu á líftæknisfurðum 

úr hliðarafurðum á erlendum mörkuðum? 

Viðtölin tóku alls 165 mínútur og meðaltal hvers viðtals var um 33 mínútur. Afritun fór 

fram í Microsoft Word í kjölfar viðtala og upptökur voru spilaðar nokkrum sinnum til að 

vélrita viðtölin samkvæmt aðferðafræði eigindlegra rannsókna. Vélritun viðtala tók 

nokkrar klukkustundir. Í kjölfar afritunar voru viðtöl kóðuð og þemu mynduð. Hægt er að 

koma auga á þemu við yfirlestur á gögnum (Strauss og Corbin, 1998). Kóðar voru 

skipulagðir og settir upp í töflureikninn Excel. Þemu rannsóknar eru nýsköpun, 

alþjóðaviðskipti, alþjóðleg markaðssetning og samstarf fyrirtækja.  
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5.2  Þátttakendur 

Til að fá innsýn í viðfangsefni rannsóknar voru tekin fimm viðtöl við sérfræðinga í 

sjávarútvegi  eða líftækni tengd hliðarafurðum. Val á viðmælendum var markvisst með 

ákveðnum skilyrðum. Viðmælendur þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði verða að vera til 

staðar til að hafa þekkingu á viðfangsefninu sem nýtist rannsókninni. Skilyrðin voru 

viðmælandi þurfti að hafa reynslu og þekkingu úr sjávarútvegi tengt hliðarafurðum. 

Þátttakendur rannsóknar voru fimm. Viðtölin voru tekin beint við viðmælendur og fóru 

þau fram á skrifstofu eða heimili viðmælenda. Gögn voru unnin með þeim hætti að ekki 

væri hægt að rekja upplýsingar til viðmælenda. Til að tryggja nafnleysi viðmælenda eru 

viðmælendum gefin ný nöfn, dulin nöfn. Duldu nöfn viðmælenda eru: Anna, Birta, Helga, 

Guðrún og Andri. Tafla 5 greinir frá duldu nöfnum viðmælenda, á hvaða aldursbili þeir eru 

á, hvert hæsta menntunarstig þeirra er og starfsreynsla í atvinnugrein tengd sjávarútvegi 

eða líftækni. 

 

Tafla 5: Viðmælendur rannsóknar. 

Dulið nafn  Aldursbil Hæsta menntunarstig Starfsreynsla 

Anna 40 - 45 ára Meistaranám í alþjóðaviðskiptum 9 ár 

Birta 55- 60 ára Grunnnám í viðskiptafræði 4 ár 

Andri 55- 60 ára Doktorsnám í alþjóðaviðskiptum 12 ár 

Helga 30- 35 ára Meistaranám í markaðsfræði 3 ár 

Guðrún 75- 80 ára Doktorsnám í lífefnafræði 33 ár 

*Starfsreynsla í atvinnugrein tengd sjávarútvegi eða líftækni 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar. Tilgangur rannsóknar var að afla 

gagna um markað líftækniafurða úr hliðarafurðum í sjávarútvegi. Kannað var hvernig 

íslenskur sjávarútvegur getur aukið verðmætasköpun til framtíðar með nýsköpun á enn 

frekar nýtingu og hliðarafurðum. Tækifæri fyrir afurðir í lífefnavinnslu ásamt 

markaðssetningu líftækniafurða á erlendum mörkuðum voru könnuð. Greining viðtala 

leiddi í ljós fjögur þemu: Nýsköpun í sjávarútvegi, alþjóðaviðskipti, alþjóðleg 

markaðssetning og samstarf fyrirtækja. Í kaflanum verður fjallað ýtarlega um þemu 

ritgerðar og helstu takmarkanir rannsókna. 

6.1 Nýsköpun í sjávarútvegi 

Íslenska þjóðin hefur náð forysti á heimsvísu í nýsköpun og verðmætasköpun sem 

tengjast ýmsum hliðargreinum sjávarútvegs. Viðmælendur voru spurðir hvort að íslensku 

sjávarútvegur geti aukið vermætasköpun með enn frekari nýtingu á hliðarafurðum en nú 

er gert. Allir viðmælendur eru sammála um að hægt sé að auka verðmætasköpun með 

enn frekari nýtingu á hliðarafurðum. Andri nefnir að mikilvægt sé að tengja sjávarútveginn 

í aðrar greinar sem hafa viðeigandi þekkingu, því að líftækniþróunin sé ekki til staðar í 

sjávarútveginum og ekki sé hægt að gera kröfu um að sú þekking sé til staðar þar. Hann 

telur að það sé mikilvægt að byggja upp frumkvöðla- og nýsköpunarheim og fá fólk úr 

öðrum áttum til að nýta hliðarafurðir og hliðarstrauma til að búa til verðmæti. Anna nefnir 

að það sé klárlega hægt að vinna miklu meira úr aukaafurðum sjávarfangs en gert er í dag.  

Guðrún nefnir að íslenskur sjávarútvegur hafi tækifæri til að auka verðmætasköpun með 

enn frekari nýtingu á hliðarafurðum og þá sérstaklega með samstarfi. Hún nefnir að 

sjávarútvegsfyrirtækin þurfi á lífefnaþekkingu á að halda og að bæði sviðin séu mjög 

mikilvæg. Það þarf djúpa og mikla þekkingu til að nýta lífefni úr sjávarútvegi og að það sé 

ekki hægt að komast langt áfram í líftækni án mikillar menntunar. Að í verðmætasköpun 

á flóknari vörum þurfi dýpri þekking að vera til staðar, að það sé ekki nóg að geta 

einangrað ensím úr fiskafurð. Það þarf að vita hvernig á að halda þeim stöðugum, hvaða 

efnum á að blanda saman o.s.frv. Ef um lækningavöru er að ræða þarf að gera klínískar 

rannsóknir og allar mögulegar rannsóknir, á til að mynda virkni og öryggi. Reglugerðir í 
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heiminum eru sífellt að verða strangari og mikið eftirlit er til staðar. Það verður allt að 

vera skráð og allir framleiðendur sem fyrirtæki kaupa hjá þurfa að vera viðurkenndir, það 

þurfi stöðugar rannsóknir og samkeppni sé mikil og að þeir sem eru með sambærilegar 

vörur á alþjóðamarkaði reyna alltaf að gera eitthvað til að koma þér út af markaði til að 

mynda fá vísindamenn til að skrifa eitthvað níð um vöruna, og því sé bransinn oft á tíðum 

erfiður. En það fari eftir hvers konar iðnaði er verið að horfa á, í snyrtivöruiðnaði eru 

kröfur ekki næstum því sömu en hins vegar þarfnast alltaf mikla þekkingu til að búa til 

eitthvað sem er öðruvísi en allt hitt. Þá tekur hún dæmi að Hólmfríður Sveinsdóttir,  með 

doktorsgráðu í matvælafræði hóf störf í fyrirtækinu Fisk Seafood þar sem þekking hennar 

í lífefna-, örveru- og næringarfræði nýttist til að auka búa til verðmæti úr hliðarafurðum 

sjávarfangs. Með hennar þekkingu hafi líftækni í fyrirtækinu byrjað að fara á skrið. Hægt 

sé að framkvæma þetta á ýmsa vegu enda er sviðið breytt en þekking er nauðsynleg til að 

átta sig á hvað fólk er með í höndunum. 

 Viðmælendur voru spurðir hvaða tækifæri liggi á sviði líftækni og fullvinnslu 

sjávarafurða á Íslandi, allir viðmælendur komu með hugmyndir. Andri telur að tækifæri 

séu til að þrefalda eða fjórfalda verðmæti þorsksafurðar á næstu áratugum hérlendis ef 

Íslendingar átti sig á að nýta á sem skynsamastan hátt því allur grunnur til þess er til 

staðar. Þá höfum við sterkar teningar sem er ólíkt flestum öðrum þjóðum. Hann telur að 

mikil tækifæri séu til staðar til að búa til verðmæti úr náttúrulegum prótínum úr 

sjávarafurðum. Að það séu ekki að verða meiri magn af náttúrulegum prótínum í 

heiminum og því séu hörkutækifæri fyrir Íslendinga að gera betur í að búa til verðmæti úr 

þeim. Hann nefnir að gríðarlega mikil tækifæri liggi í smáþörungaþróuninni, líkt og 

fyrirtækin Algalíf og Bláa lónið eru að gera. Hann hefur efasemdir um þararæktun í sjó og 

týnslu og telur að tækifærin liggi á öllum sviðum í smáþörungum og þróunum á þeim. 

Birta telur að mikil tækifæri liggji í verðmætasköpun úr þörungum því þar væru mörg 

ónýtt tækifæri. Til að mynda sé hægt að nýta Spírulína úr þörungum í verðmætasköpun. 

Einnig telur hún að mörg tækifæri sé til að fullnýta aukaafurðir í dýrafóður, sérstaklega 

gæludýrafóður. Helga nefnir að tækifæri í nýtingu á aukaafurðum séu afar mörg. Hægt sé 

að búa til vörur úr þaranum, að miklir möguleikar séu í verðmætasköpun úr þara því það 

er innihaldsríkt af steinefnum (minerals) og vítamínum. Til að mynda er hægt að nýta þara 

í matarframleiðslu og búa til próteinstykki. Hún telur þó að fyrst þurfi að átta sig á hvar 

vandamálin séu og hvernig er hægt að leysa þau. Anna telur að mörg tækifæri séu í 
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verðmætasköpun aukaafurða sjávarfangs því að hráefnið er af háum hæðum. Til að 

mynda sé hægt að auka nýtingu á Hyaluronic sýru úr augum fiska í ýmsar vörur.  Þá nefnir 

hún að tækifæri séu fólkin í þara- og þangtegundum með því að nota það meira í 

fæðurbótaefni, snyrtivörur og húðvörur. Guðrún nefnir að telur að það séu góðir 

möguleikar í fóðurgerð en það þarfnist mikillar þekkingar því það þarf að vita hvernig 

næringarfræði fiska er og hvað má og ekki má gefa fiskafurð. 

 Viðmælendur voru allir sammála að líftæknifyrirtæki og bætt aflanýting 

sjávarafurða höfðu mikil áhrif á sjávarafurða á efnahag Íslands og samfélög um land allt. 

Birta nefnir að fyrirtækin hafi mjög jákvæð áhrif á efnahag Íslands, vöxtur á markaði er 

gríðarlega mikill og að það sé mikil margföldun á fullunnum vörum sem seldar eru 

erlendis. Hún telur að áhrifin munu verða enn meiri en þau er í dag. Áður fyrr hafi fiskroð 

verið hent en í dag er fiskroð búið að hækka gríðarlega mikið í verði. Andri telur að 

fyrirtækin á sviðinu hafi mikil áhrif, til dæmis Kerecis er eitt af fáum fyrirtækjum þar sem 

frumkvöðlafyrirtæki nálgast að vera 1 milljarðs dollara virði. Líftæknifyrirtæki í 

sjávarútveg eru víða á landsbyggðinni og er því atvinnuskapandi að nýta aukaafurðir og 

framleiða vörur. Að fjöldi fyrirtækja auki atvinnusköpun á landsbyggðinni, störf sem höfðu 

aldrei verið sköpuð nema með viðhorfi nýsköpunarfyrirtækja að búa til eitthvað nýtt. Til 

að mynda eru fyrirtækin Genís og Primex eru á Sigufirði og skapa ýmiskonar störf þar. 

Anna telur að áhrif líftæknifyrirtækja í sjávarútvegi og bætt aflanýting sjávarafurði muni 

hafa enn meiri áhrif en þau gera í dag. Að áður fyrr hafi fiskroði verið hent en í dag er búin 

til verðmæti úr roðinu. Hún nefnir að verð á fiskroði sé búið að hækka gríðarlega mikið og 

líftæknifyrirtæki leitast eftir að finna fiskroð og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það. 

Að líftæknifyrirtæki vinni aukaafurð eykur nýtingu á fiskafurð og er einnig hvetjandi fyrir 

fiskvinnslufyrirtæki að nýta aukaafurðir, líkt og fiskroð eftir því sem þau fá meiri pening. 

Þá nefnir hún að með aukinni nýtingu hliðarafurða til að skapa verðmæti sé meira 

atvinnuskapandi eftir því sem fleiri vörur eru framleiddar. Helga telur að líftæknifyrirtæki 

og bætt aflanýting hafi jákvæð áhrif á efnahag Íslands og samfélög. Guðrún telur að 

fyrirtækin hafi mjög góð áhrif á efnahag Íslands og séu mikil verðmæti fyrir þjóðarbúið. 

Útflutningstekjur þessara fyrirtækja eru gríðarlega miklar og ef fyrirtæki ná góðum árangri 

gefur það mjög vel af sér. Þá nefnir hún að það sé gott að sjávarútvegurinn er tilbúin að 

setja af hendi aukaafurðir því annars þyrfti förgunargjald.  
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 Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna Ísland hafi náð forystu á alþjóðavísu 

í nýtingu hliðarafurða sjávarfangs komu mismunandi skoðanir fram. Birta telur að 

rekjanleiki og hreinleiki náttúru vinni með afurðum á Íslandi og að íslenskar afurðir séu af 

háum gæðum og því fæst hærra verð fyrir þær. Andri telur að fiskveiðistjórnunarkerfi 

Íslands hafi haft áhrif á nýtingu hliðarafurða sjávarfangs og að íslensk menning spili einnig 

hlutverk. Sagan segir að Einar Sigurðsson í Vestmannaeyjum fór í að fullnýta aukaafurðir 

á fiskafurð, þetta átti sér stað snemma á síðustu öld en fullt er til af dæmum um 

einstaklinga í nýsköpun og menning skiptir máli. Helga telur að saga Íslands, gæði 

fiskafurðar á Íslandi og þekking Íslendinga spili stórt hlutverk. Að íslensk fyrirtæki hafi 

hugsunina að nýta allt sem við höfum, að áður við sækjum meira hráefni nýtum við allt 

fyrst. Anna telur að það sé innbyggt í þjóðina að Ísland sé eyja og hefur alltaf verið nýtin, 

reynt að nota alla afurðina, til að mynda er þorramatur borðaður á Íslandi en það eru ekki 

margir sem myndu borða þessa líkamsparta.   

 

6.2 Alþjóðaviðskipti 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvar tækifæri séu til staðar fyrir afurðir lífefnavinnslu 

sjávarafurða á alþjóðavísu komu fram nokkrir erlendir markaðir. Birta nefnir Asíumarkað 

því hann hefur mikinn áhuga á öllu sem við kemur Nordic Artic Ocean. Að það sé vinsælt 

meðal íbúa í Asíu að kaupa hrein íslensk hráefni. Til að mynda þegar þeir koma til Íslands, 

kaupa lýsis krukkurnar í búðunum og fylla töskur sínar. Þá er Þýskalandsmarkaður nefndur 

því að líklegt er að ýmsar náttúruafurðir úr sjávarafurðum eru líklegar til að ná velgengi. 

Þegar þjóðverjar verða veikir og fara til læknis er fyrst gefin jurtaseðill en ekki lyfseðill, 

læknar skrifa einnig upp á jurtadropa í fyrstu. Því einkennist menning þeirra að reyna fyrst 

að læknast með náttúrulegum leiðum. Andri nefnir að það fari eftir hvaða vöru er verið 

að selja. Þá telur hanna að stærsti markaður fyrir kollagenafurðir eru Bandaríkjamarkaður 

og Asíuríki; Kína, Japan og Kórea. Kortleggja þurfi ólíkar afurðir og átta sig á hvar þessir 

markaðir eru og kunna þeir að vera hjá nýmörkuðum eða stöðugum og stórum mörkuðum 

líkt og Evrópa og Bandaríkin. Anna nefnir að Japan sé góður markaður fyrir líftækniafurðir 

en það fari eftir hvenig það er markaðssett. Japan er mikil viskveiði þjóð, eru opnir fyrir 

fiskafurðum og eiga margt sambærilegt með Íslandi og Japan og eru hrifnir af Íslandi. Í 

bandaríkjunum er fólk ekki hrifið af fisk en ef vörur eru framleittar með kollagen eða 
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hýalúronic sýru, að mikil tækifæri séu úr þeim afurðum. Helga telur að Evrópumarkaður 

og Bandaríkin séu markaðir séu ákjósanlegir markaðir fyrir sjávarlíftækniafurðir og að 

Bandaríkjamarkaður er vaxandi markaður í mörgum geirum, ekki bara í 

matvælageiranum. Eftirspurn er mjög há þar eftir vörum. Helga nefnir að tækifæri séu á 

Evrópumarkaði og Bandaríkjamarkaði. Bandaríkjamarkaður sé vaxandi markaður í á 

mörgum sviðum. Guðrún nefnir að Bandaríkjamarkaður sé eftirsóknaverður markaður og 

Evrópa. Fyrir læknaafurðir unnar úr sjávarafurðum þar að uppfylla öll skilrði sem sett er í 

hvverju landi miðað við þeirra skilyrði. Til að mynda er Þýskalandsmarkaður með 

miklarkröfur.  

 Andri heldur því fram að mikilvægt sé að líftæknifyrirtæki tengist inn í stærstu 

líftækni borgir heims, til dæmis Boston. Þá er líftæknigeirinn vaxandi í stokkhólmi og að 

vænlegast sé að byrja á að tengja þessi fyrirtæki inn í þann heim og taka þau síðan inn í 

alheiminn, alþjóðaheiminn. Hann telur að áhrif tengslaneta séu gríðarlega mikilvæg og 

skipti sköpun að þessi fyrirtæki séu tengd. Að íslensku fyrirtæki séu með einhverjum hætti 

tengd erlendum fyrirtækjum eða fjárfestum. Helga telur að það fari eftir vörunni hverju 

sinni. Birta nefndi að Þýskalandsmarkaður og Bretlandsmarkaður væru mikilvægastir fyrir 

líftæknifyrirtæki í sjávarútvegi aftur á móti nefnir Anna að Bandaríkjamarkaður sé 

mikilvægasti markaðurinn. Guðrún telur að það mikilvægasti markaðurinn fyrir 

líftæknifyrirtækin fari eftir vöru fyrirtækis og að það komi betur í ljós þegar fyrirtækið fer 

af stað. Þá nefnir hún að stærri markaðirnir eru mjög eftirsóknarverðir, líkt og Bandaríkin.  

 Allir viðmælendur voru sammála að líftæknifyrirtæki hérlendis vegni vel í 

samanburði við erlend fyrirtæki. Andri nefndi að íslensk fyrirtæki standi vel að vígi og að 

fyrirtækin hafi komið á óvart, til að mynda Kerecis, Zymetech og Feel Iceland sem er að 

selja kollagen. Fyrirtækin séu mjög framarlega en þurfi verulegt fjármagn sum hver og að 

því fylgir tengslanet erlendis. Hann vill helst sjá fjárfesta með öflugt tengslanet á stórum 

svæðum erlendis á sviði líftæknis. Anna telur að íslensk líftæknifyrirtæki séu gríðarlega 

framarlega, með fremstu í heiminum. Hún nefnir að Ísland sé komin mikið lengra í þróun 

á aukaafurðum, að Noregur sé þekktari fiskveiðiþjóð en Ísland er búið að gera betur í 

nýtingu og sé með hreinleika stimpil. Guðrún nefnir að fyrirtæki vegna nokkuð vel 

hérlendis og að mörg fyrirtæki séu að gera góða hluti. 

 Mikilvægur liður í alþjóðavæðingarferli fyrirtækja er val á inngönuleið á erlenda 

markaði. Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða inngönguleið líftæknifyrirtæki í 
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sjávarútveg séu líklegust til að ýta undir velgengni á markaði komu ólík svör. Andri nefndi 

í fyrstu ætti áhersla að vera á að tengjast fjárfestum og frirtækjum sem starfa á stórum 

erlendum mörkuðum í líftækni. Að það sé afar erfitt fyrir íslensk fyrirtæki að fara ein og 

sér í samkepppni við stóru aðilanna. Einnig er það gífurlega kostnaðarsamt þegar kemur 

að lækningaleyfum. Að reynslan sýnir að  það sé mjög mikilvægt að reyna tengjast þessum 

aðilum áður en farið er af stað. Birta nefnir að það sé misjafnt hvað hentar hverju fyrirtæki 

fyrir sig. Hún nefnir að dreifingaraðilar er algengt form sem mörg fyrirtæki notast við, að 

það sé minni áhætta með þeirri aðferð. Þá tekur hún heyrt af dæmi þegar fyrirtæki hafi 

opnað skrifstofu í Svíþjóð með íslenskan starfsmann og það var ekki ávísun á velgengni. 

Ávísun fyrir velgengni er að hafa lókal starfsmann og manneskju sem þekkir markaðinn 

vel. Anna segist vilja að öll íslensk líftæknifyrirtæki staðsetji sig sem premium vörur, því 

að við erum með takmarkaða auðlind. Þá nefnir hún að fyrirtækin ættu að svera staðsett 

með þeim hætti og fara í gegnum dreifileiðir samkvæmt því. Með því að fara í gegnum 

læknastofur, sérfræðinga á því sviði setur vörurnar á hærra stall en taki þó lengri tíma en 

er þess virði að taka meira tíma í að gera það vel til að þestta sé primium. Einnig eru 

tækifæri að fara á Amazon vefverslun. Guðrún telur að það sé vænlegast að eiga viðskipti 

sölu- og dreifingaraðila. Að það sé hægt að eiga í viðskipti við alþjóðleg lyfjafyriræki sem 

síðar dreifa afurðinni. Hún nefnir að mikilvægt sé að uppfylla lagaleg skilyrði og 

reglugerðir sem eru í hverju einasta landi. Guðrún segir: 

 

Ef þú ætlar að komast á erlenda markaði er mikilvægt að uppfylla 

lagaleg skilyrði sem lönd setja og uppfylla reglurgerðir sem eru í hverju 

einasta landi. Fyrirtæki verða að sýna fram á rannsóknir vara frá 

vottuðum rannsóknarstofum. Fyrirtæki verða að uppfylla 

Evrópuskilyrðin til að eiga nokkuð greiða leið inn í Evrópu. Í 

alþjóðaviðskiptum er frumskylirði að vara fyrirtækis sé eftirsóknarverð, 

síðan eru einkaleyfin mikilvæg og svo skráningarnar... Það er best að 

taka eina vöru í einu, fókusera á hana og koma alla leið á markað síðan 

er næsta vara tekin inn...Það þarf að skrá vöruna og sína fram á allskonar 

atriði sem er 2 ára ferli að fara með vöru á alþjóðamarkað svo það er 

ekki hlaupið af því. 
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6.3  Alþjóðleg markaðssetning líftækniafurða 

Sérstaða skiptir miklu máli í markaðssetningu. Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða 

sérstaða einkennir íslensk fyrirtæki í líftækni sjávarafurða komu ýmsar skoðanir í ljós. Að 

mati Birtu er sérstaða fyrirtækjanna hreinleiki, gæði og virkni vara unna úr íslenskum 

sjávarafurðum. Anna nefnir að Ísland og ímynd þess sé sérstaða þessara fyrirtækja, að 

vörur fyrirtækjanna komi frá Íslandi. Að sé hún góð vegna þess hve Íslendingar nýta mikið 

af aukaafurðum og að hún verður betri eftir því sem meira er nýtt. Helga nefnir að það sé 

hvert og eitt fyrirtæki með sýna sérstöðu. Hún telur að megin sérstaða sé ímynd Íslands 

og ímynd sjávarútvegsins. Ísland sé þekkt fyrir hreinleika og sé leiðandi í sjávarútvegi á 

mörgum sviðum. Hún nefnir að sameiginleg sérstaða fyrirtækjanna séu gæði og ferskleiki 

hráefnis. Að afurðir margra fyrirtækja komi frá dagróðrabátum og því séu afurðir mjög 

ferskar vegna nálægðar fyrirtækja og hráefnis. Að mati Andra er sérstaða fyrirtækjanna 

að þau hafi hráefni sem er vottað sjálfbært og er vottað á alþjóðavettvangi sem hefur 

gríðarlega mikla þýðingu. Þá er íslenskur sjór hreinni en víðast hvar í heiminum sem hefur 

mikla þýðingu. Tækifæri eru til að nýta sérstöðu Íslands til að markaðssetja vörur 

fyrirtækjanna. Guðrún telur að staðfest einkaleyfi sé sérstaða því það sé besta eiginlega 

matið á að varan sé einstök. Einkaleyfi er eitt verðmætasta sem fyrirtæki geta fengið í 

lækningavöru- og lyfjageiranum. Ef fyrirtæki eru með góða hugmynd og fær einkaleyfi á 

hana er það mikið betra sett en samkeppnisaðilar. Að það sé kostnaðarsamt af fara í 

markaðssetningu og sérstaklega þegar fyrirtæki hafa ekki fengið einkaleyfi og þá er hætta 

á að annar aðili komi með sambærilega vöru og geti jafnvel slegið fyrirtækið af markaði. 

Þá hafa fyrirtæki eytt miklum fjármunum í rannsóknar- og þróunarvinnu á afurðinni. Helga 

nefnir að sérstaða fyrirtækjanna sé drifkrafur, ófeimni, hugrekki og forvitni Íslendinga. Að 

hjá Íslendingum sé ekki til í orðabókum að það er ekki hægt að búa til, eða eins og Helga 

kemst að orði:  

Í reynslu minni þegar við hófum okkar starfsemi og nýsköpunarvinnu var 

engin sem sagði við okkur: Þetta er ekki hægt. Þvert á móti. Í staðinn var 

spurt okkur: Hvernig getum við hjálpað þér? Hvað vantar þig? 

Framkvæmum, finnum út úr þessu og gerum þetta. 

 

Viðmælendur voru spurðir hvað skili mestum ávinningi í markaðsstarfi og sölu á 

líftækniafurðum á erlendum mörkuðum. Þrír af fimm viðmælendum gátu svarað 
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spurningunni. Birta nefnir að það fari eftir vöru og inngönguleið fyrirtækja. En að það sé 

mikilvægt að hráefni hafi 100% rekjanleika. Að hreinleiki og vikni vara ásamt að 

rannsóknir liggi að baki séu undirstaða þess að ná góðum árangri í markaðssetningu. 

Mikilvægt er að sá sem sér um markaðssetningu á erlendum mörkuðum þekki markaðinn 

vel. Hún nefnir að vænleg leið til árangurs sé að erlendir dreifingaraðilar sjái um 

markaðssetningu á erlendum mörkuðum því hann þekki markaðinn best. Anna telur að 

að auglýsingar á samfélagsmiðlum og fjölmiðlaumfjöllun skili mestum ávinningi í 

markaðsstarfi og sölu. Helga telur að vænleg leið til árangurs sé að nýta uppruna landsins 

í markaðsstarfi. Guðrún nefnir að fyrirtæki þurfi að hafa eftirsóknaverða vöru og að varan 

hafi eitthvað sérstakt fram yfir aðrar vörur á markaði. Að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki fá 

einkaleyfi ef kostur er á og skráningar skipta miklu máli. Það fari hins vegar eftir eðli 

vörunnar, hvort sem um er að ræða lækningavöru, snyrtivöru, fæðurbótavöru o.s.frv. 

Andri telur að vottun um sjálfbærni skili mestum ávinningi, eða eins og hann kemur að 

orðum: 

 

Sérstaða íslenskra líftæknifyrirtækja úr sjávarafurðum er að hráefnið sé 

vottað sjálfbært og vottað á alþjóðavettvangi og hefur það mikla 

þýðingu ásamt hreinleika íslenska hafsins. Það eru tækifæri til 

markaðssetja vörur líftæknifyrirtækinna með að nota sérstöðu Íslands.. 

Mér finnst að það sé vaxandi skilningur að vottanir eru að verða í auknu 

mæli verðmætari í sambandi við sölu á okkar afurðum. 

 

Kröfur og væntingar neytenda til sjávarlíftæknifyrirtækja og vara þeirra eru nokkrar að 

mati viðmælenda. Birta telur að kröfur og væntingar liggi í að vörur hafi staðfesta virkni 

og að rannsóknir liggi á bakvið þær. Þá nefnir hún að viðskiptavinir vænta að innihald vara 

sé af háum gæðum og að hráefni vara séu rekjanleg. Einnig skiptir hreinleiki vara máli. 

Anna nefnir að kröfur og væntingar neytenda liggi í að það séu mikið af upplýsingum til 

staðar um vörurnar og að rannsóknir liggi að baki þeirra. Helga segir að neytendur gera 

kröfu um sjálfbærni og öryggi vara. Að varan sé „environmently friendly“. Guðrún nefnir 

að neytendur kunni að meta Evrópumerkingar og að varan sé merkt lækningatæki (e. 

Medical device) ef vara er þess eðlis. Það merki að varan sé 100% með tilliti til virknis og 

öryggi. 
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Viðmælendur voru ósammála þegar þeir voru spurðir hvaða þýðingu hafa 

verðlaun og vottanir, til að mynda um sjálfbæra nýtingu á markaðsstöðu fyrirtækja sem 

nýta stofnanna. Andri telur að það sé gott fyrir fyrirtæki að hafa það. Anna telur að 

verðlaun og vottanir geti vekið athygli en verðlaun séu mörg og misjöfn. Sum verðlaun 

hafa ekkert að segja fyrir fyrirtækin á meðan önnur hafa mikið að segja, ef það væri erfitt 

að fá þau. Þá telur hún að hjá almennum neytenda sé lítil þekking um vottanir um 

sjálfbæra nýtingu og því hafi þær ekki mikið að segja. Hún nefnir þó að mikilvægt sé að 

geta sýnt fram á gegnsæi og rekjanleika. Helga nefnir að það skiptir miklu hvaða vottanir 

og verðlaun þetta séu. Guðrún segir að það hafi mjög mikið að segja og að vottanir séu 

mjög mikilvægar fyrir fyrirtæki, hún segir: 

 

Vottanir eru einfaldlega mjög mikilvægar. Það er mjög mikilvægt að hafa 

vottun um sjálfbæra nýtingu. Alþjóðamarkaðurinn eða kröfuhörðu 

lyfjafyrirtækin horfa mikið á þetta og vilja vita hver er uppruninn sé. Er 

þetta úr einhverjum drullupolli í Afríku? Eða er þetta efni úr hreinu 

umhverfi á Íslandi? Þessi góða ímynd íslensks sjávarútvegs hefur ekki 

komið að sjálfu sér. Íslenskur sjávarútvegur hefur þurft að hafa rosalega 

mikið fyrir góðu orðspori. Mikilvægasta framlag sjávarútvegsins er 

náttúrulega hráefnið og þessi jákvæða ímynd. 

 

Uppbygging á sameiginlegu vörumerki á hinum ýmsu vörum hafa sýnt fram á marga kosti. 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir telji að samstarf um markaðsstarf og uppbygging á 

sameiginlegu vörumerki íslenskra líftæknifyrirtækja í sjávarútvegi muni auka 

samkeppnisforskot á alþjóðavísu. Birta telur að vörur fyrirtækja til að mynda hjá 

Zymetech, Kerecis, Feel Iceland og Eylíf fari inn á ólíka markaði og því væti erfitt að 

notfæra sér sameiginlegt vörumerki. Hún nefnir að samstarf og samvinna sé mikilvæg 

þegar fyrirtæki fara á sýningar erlendis. Að Íslandsstofa hafi verið að fara á sýningar víðs 

vegar um heiminn. Hún nefnir að það sé gott að vita að íslensku fyrirtækin geta staðið 

saman og styrkt hvort annað. Andri er aftur á móti viss um að sameiginlegt vörumerki 

muni hjálpa íslenskum fyrirtækjum en er sannfærður að það sé flókið mál. Að það sé hægt 

að byggja vörumerki á Íslandi og að fyrirtæki nýti sér sérstöðu Íslands og nýti sér þá sterku 

stöðu sem Ísland hefur. Anna telur að sameiginlegt vörumerki gæti aukið 
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samkeppnisforskot íslenskra fyrirtækja á markaði en sé flókið í framkvæmd. Helga telur 

sameiginlegt vörumerki muni ekki sérstaklega hjálpa fyrirtækjum en það fari eftir hvaða 

vöru. Hún telur að fyrirtæki ættu frekar að nýta uppruna landsins og að fyrirtæki líkt og 

Eylíf, Kerecis og Feel Iceland eru vörumerki sem nýta íslenska tengingu í markaðsmálum. 

Þá nefnir hún að hún hafi ekki mikla trú á samstarfi með vörumerkjum 

líftæknifyrirtækjanna í sjávarútvegi.  

6.4 Samstarf fyrirtækja 

Viðmælendur voru spurðir hvaða ávinning samstarf fyrirtækja í sjávarútvegi, tækni- og 

þróunarfyrirtækja, yfirvalda og vísindasamfélags hafi í aukinni nýsköpun og 

tækniframförum í sjávarútvegi. Andri segir að samvinna þessara aðila skipti sköpum. Að 

það séu meiri tækifæri í samvinnu á Íslandi en í öðrum löndum því boðleiðir eru stuttar 

og fólk er tilbúið að vinna saman. Þá nefnir hann að það séu sterkar tengingar og traust 

til staðar milli rannsóknarstofnanna, háskóla og sjávarútvegs ásamt samspili nýsköpunar 

heimsins. Að mikil tækifæri séu til að tengja saman og halda áfram að nýta afurðir enn 

betur. Andri telur að það sem Íslendingum vanhæfi einna mest um eru tengingar út á við, 

milli aðila hérlendis og sérfræðinga og fyrirtæki í líftækni erlendis og það þurfi að byggja 

þau samband upp.  Anna nefnir að hægt sé að fá flottari afurðir með samstörfum en það 

getur verið flókið í framkvæmd, hver á afurðina, hver setur afurðina á markað o.s.frv. Til 

að samstarf geti orðið farsælt með verða allir hlutir að vera skýrir. Helga telur að 

ávinningar með samstarfi séu margir og að hægt sé að auka verðmætasköpun með 

samstarfi þessara aðila. Að samstörf geta verið mjög flókin í framkvæmd. Birta heldur því 

fram að það yrði frábært ef meira samstarf og samvinna yrðu milli þessara aðila. Að það 

yrði öllum aðilum til hagsbóta og á endanum skapist aukin tækifæri í fullnýtingu afurða. 

Þá nefnir hún að það væri alltaf gott að vinna saman þó á endanum séu fyrirtæki í 

samkeppni. Einnig væri hægt að mynda vettvang fyrir nýsköpunarfyrirtæki og þá myndu 

aðilar hittast einu sinni í mánuði og að þekkingu yrði miðlað milli aðila í nýsköpun. Guðrún 

telur að samstarf sé nauðsynlegt og að það gegni lykilhlutverki að háskólar starfi með 

atvinnulífinu til að auka nýsköpun, þurfa þykir að nýta þessa þekkingu í þágu 

atvinnulífsins. Að ekki sé hægt að ætlast til að fá endalaust af fjármagni til að rannsaka 

eitthvað sem kemur ekkert út úr fyrir atvinnulífið eða heilbrigðisgeirann, því er mikilvægt 

að mynda samstarf. Þá nefnir hún að fyrirtæki hafi farið í samstarf við heilbrigðissvið á 



132 

Íslandi sem veitti því tækjabúnað, og því gat fyrirtækið framkvæmt rannsóknir. Hún telur 

að samstarf sé nauðsynlegt fyrir gangverkið.  
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7 Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknar var að svara rannsóknarspurningunum:  

1. Hvaða fyrirtæki vinna líftækniafurðir úr hliðarafurðum sjávarfangs og hvaða vörur 

framleiða þau?  

2. Hvernig getur íslenskur sjávarútvegur aukið verðmætasköpun til framtíðar með 

enn frekari nýtingu á hliðarafurðum en nú er gert? 

3. Hvar eru markaðir og tækifæri á alþjóðavísu fyrir afurðir í lífefnavinnslu 

sjávarafurða?  

4. Hvers konar markaðssetning er vænleg til árangurs fyrir íslenskar líftækniafurðir 

úr hliðarafurðum á erlendum mörkuðum? 

 

Rannsóknarspurningu eitt var svarað með því að kortleggja markað fyrirtækja sem vinna 

líftækniafurðir úr hliðarafurðum sjávarfangs. Þessi kortlagning er staðsett í fjórða kafla 

ritgerðar. Að hluta til var kortlagning fyrirtækja byggð á skýrslunni: Staða og horfur í 

íslenskum sjávarútvegi og fiskeldi sem Stjórnarráð Íslands, Atvinnuvega og 

nýsköpunarráðuneytið gaf út í maí 2021. Skýrslan innihélt mikilvægar upplýsingar, hvaða 

fyrirtæki eru á Íslandi. Höfundur ritgerðar kom auga á tækifæri til að gera kortlagningu 

með enn fleiri fyrirtækjum. Til að afla gagna um fyrirtæki, starfsemi þess og vörur var 

stuðst við vefsíður fyrirtækjanna og opinber gögn. Þegar allt kom til alls voru fyrirtækin 

44 talsins og flokkuð eftir eðli vara. Flokkarnir eru: hátæknifyrirtæki sem tengjast 

hliðargreinum sjávarfangs, þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni hliðarafurða og 

þekkingarfyrirtæki í sjávarlíftækni þörunga. 

Hátæknifyrirtækin sem tengjast hliðargreinum sjávarfangs spila stórt hlutverk í 

tækniþróun á hámarks nýtingu sjávarfangs. Marel hf., Valka ehf. og Skaginn3X- Baader 

ehf. eru meðal ráðandi fyrirtækja í flokknum. Tækniþróunin hefur verið gríðarlega mikil á 

síðustu áratugum og flokkur þessara fyrirtækja hefur vaxið mikið. Til ársins 1977 má rekja 

uppruna Marels þegar nemendur unnu að rannsóknarverkefni og könnuðu möguleika 

með notkun rafeindatækni við vigtun og skráningu í sjávarútvegi. Í dag er fyrirtækið 

leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu heildarlausna, tækja, þjónustu og hugbúnaðar 

fyrir matvælavinnslu og er eitt af stærstu útflutningsfyrirtækjum á Íslandi (Marel, e.d.-a). 
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Á síðasta áratug hefur kröftugur vöxtur átt sér stað í flokki þekkingarfyrirtækja í 

líftækni tengt hliðarafurðum sjávarfangs. Fyrirtækin Kerecis hf. og Zymteche ehf. eru 

meðal ráðandi fyrirtækja í flokknum. Elsta fyrirtækið í flokknum er Lýsi hf. og hóf 

framleiðslu á lýsi árið 1938. Lifur var aðalhráefni hjá Lýsi í upphafi. Nýting á fiskafurð var 

aðeins um 40% og einungis voru flökin nýtt og annað fór í bræðslu. Í dag er fyrirtækið 

leiðandi þekkingarfyrirtæki í ómega-3 og notkun þess. Það rekur fimm verksmiðjur til að 

fullvinna aukaafurður úr sjávarafurðum. Verksmiðja fyrirtækisins er eina sinnar tegundar 

sem hefur lyfjaframleiðsluleyfi og allar lýsisafurðir eru framleiddar samkvæmt stöðlum 

lyfjaskráa (Samtök iðnaðarins, 2020).  

Rannsóknarspurningum tvo, þrjú og fjögur er svarað með þeim hætti að stuðst er 

við fyrirliggjandi gögn ásamt niðurstöðum viðtala rannsóknar. Svarið við 

rannsóknarspurningu tvö er að íslenskur sjávarútvegur getur aukið verðmætasköpun til 

framtíðar með enn frekari nýtingu á hliðarafurðum en nú er gert. Íslenska þjóðin hefur 

náð forystu á alþjóðavísu í nýsköpun og verðmætasköpun sem tengjast ýmsum 

hliðargreinum sjávarútvegs. Rannsóknir Sjávarklasans á Íslandi hafa sýnt að um 80% 

nýting er af hverjum veiddum hvítfisk en aðeins 45-55% hjá nágrannalöngunum. Þetta 

þýðir að Ísland hafi tilefni til að gera tilkall til forystu í umræðu ábyrgrar nýtingu 

sjávarauðlindarinnar. Á Íslandi séu tækifæri í að veita forystu í krafti hugvits, 

viðskiptaþekkingar og ábyrgrar nýtingar auðlindarinnar. Tækifæri eru til að skapa fjölmörg 

og vel launuð störf fyrir komandi kynslóðir í nýtingu hliðarafurða sjávarfangs  (Hólmfríður 

Sveinsdóttir; e.d.; Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Mikil uppbygging hefur orðið í þróun í 

lífefnaframleiðslu, líftækni og lækningavörum þar sem hliðarhráefni úr sjávarútvegi á 

Íslandi er nýtt til að skapa verðmæti. Fjölmörg tækifæri eru til verðmætasköpunar með 

fullnýtingu hliðarafurða. Talið er að árið 2025 gæti virði framleiðslugreina aukist í um 440 

milljarða króna og árið 2030 farið upp í 615 milljarða króna (Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Til að það gangi eftir þarf að hlúa að styrkleikum íslensks sjávarútvegs: nýtingarstefnu 

fiskistofna, öflugu samspili tækni- og þekkingarfyrirtækja og hefðbundinna 

sjávarútvegsfyrirtækja ásamt fiskveiðistjórnunarkerfinu. Einnig þarf að styrkja 

rannsóknarinnviði, efla rannsóknir hérlendis og auka samstarf innlenda rannsóknasjóða 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). 

Niðurstöður greiningu viðtala leiddu í ljós að íslenskur sjávarútvegur geti aukið 

verðmætasköpun með enn frekari hliðarafurðum. Viðmælendur telja að það sé mikilvægt 
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að tengja sjávarútveginn inn í aðrar greinar sem hafa viðeigandi þekkingu, til að mynda 

líftækniþekking. Til að nýta lífefni sjávarfangs þarf djúpa og mikla þekkingu. Það hafi 

sannað sig þegar dr. Hólmfríður Sveinsdóttir kom inn í Fisk Seafood með þekkingu í 

lífefna-, örveru- og næringarfræði. Með hennar þekkingu hafi líftækni fyrirtækisins byrjað 

og í kjölfar voru framleiddar verðmætar vörur.  

Svar við rannsóknarspurningu þrjú er að víða eru markaðir og tækifæri fyrir afurðir 

í lífefnavinnslu sjávarafurða. Alþjóðleg viðskipti er undirstaða hagvaxtar og velferðar í 

heiminum. Hagkvæmni og samkeppnishæfni eykst með stærri markaði. Menningarleg 

tengsl og samskipti milli þjóða myndast með viðskiptum þeirra á milli (Ágúst Einarsson, 

2016). Samkvæmt skýrslum frá Stjórnarráði Íslands (2021) eru Evrópuríki mikilvægustu 

markaðir íslensks sjávarfangs og stærsti hluti af íslenski sjávarfangi er selt til Bretlands og 

er því mikilvægasti einstaki markaðurinn. Að tækifæri séu á Frakklandsmarkaði og Spáni. 

Fyrir lýsi og mjöl er Noregur mikilvægur markaður. Kína er ört stækkandi markaður og 

kaupmáttur íbúa í Kína hefur á síðustu árum aukist hratt.  

Niðurstöður greininga viðtala leiddu í ljós að víða eru tækifæri á alþjóðamarkaði 

fyrir afurðir lífefnavinnslu sjávarfangs. Asíumarkaður var nefndur því hann hefur mikinn 

áhuga á að kaupa íslenskt hráefni. Íbúar í Japan hafi mikinn áhuga á Íslandi. Japan er góður 

markaður fyrir líftækniafurðir sjávarfangs því þeir eru mikil fiskveiðiþjóð, eru opnir fyrir 

fiskafurðum og að margt sé sambærilegt með Íslandi og Japan. Viðmælendur nefndu að 

Evrópumarkaður og Bandaríkjamarkaður væru vænlegir markaðir fyrir 

sjávarlíftækniafurðir. Að Bandaríkjamarkaður sé mikilvægur og vaxandi markaður á 

mörgum sviðum. Stærstu markaðir fyrir kollagenafurðir eru Bandaríkjamarkaður og 

Asíuríki: Kína, Japan og Kórea. Íbúar í Bandaríkjunum eru ekki hrifnir af fisk en eru hrifnir 

af vörum sem eru framleiddar eru úr fiskafurð, að tækifæri liggja í að útbúa vörur með 

innihaldi kollagens eða Hýalúron sýru. Tækifæri séu á þýskalandsmarkaði því að menning 

Þjóðverja einkennist að því að þegar þeir verða veikir eru fyrst reynt að læknast með 

náttúrulegum leiðum. Til að byrja með er þeim gefin jurtaseðill og fá uppáskrifaða 

jurtadropa en ekki lyfseðill.  

Svar við rannsóknarspurningu fjögur er að ýmsar aðferðir í markaðssetningu séu 

vænlegar til árangurs fyrir íslenskar líftækniafurðir úr hliðarafurðum á erlendum 

mörkuðum. Íslensk fyrirtæki hafa rutt sér rúms í sjávarútvegi á síðustu áratugum með 

vottunum. Vottanir eru oft forsenda fyrir sölu vara og styrkir markaðsstöðu fyrirtækjanna. 



136 

Þá er hægt er að byggja upp sameignlegt vörumerki og eiga í samstarfi um markaðsstarf 

(Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Mikilvægt er að fyrirtæki skapi sér gott umtal eða orðspor 

því neytendur horfa til umsagna á netinu áður en vara er keypt (Ágúst Einarsson, 2016). 

Þróunin sýnir að framtíðarneytendur geri auknar kröfur um hollustuhætti, að 

umhverfismál séu í fremstu röð og að sjálfbærni sé til staðar í allri virðiskeðju 

sjávarafurða. Þá liggi auknar kröfur neytenda um rekjanleika, hreinlæti og öryggi.  Að þeir 

vilji vita nákvæmlega um uppruna afurðar. Þættirnar geta nýst við að styrkja 

samkeppnisstöðu íslensks sjávarfangs á erlendum mörkuðum ásamt í markaðssetningu 

(Hólmfríður Sveinsdóttir, e.d.; Sveinn Agnarsson o.fl., 2021). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að upprunaland vöru hafi áhrif á kaupákvarðanir neytenda (Prendergast o.fl., 2010) og 

áhugi neytenda eykst á íslenskum vörum með bættri ímynd á Íslandi (Helga Thors, e.d.). 

Nýta má uppruna íslenskra vöru sem táknmynd sem neytendur sækist í vegna uppruna 

og lífstíls, hugmyndafræði í samblandi við meðferð og framleiðslu hráefna ásamt afstöðu 

til gilda líkt og sjálfbærni og mannréttindi. Með því að skapa hughrif hjá neytendum er 

hann tilbúin að greiða hærra verð. Þá skiptir samspil milli gæða og verð miklu máli 

(Landsbankinn, 2013; Ágúst Einarsson, 2016). Á síðast liðnum áratugum hafa vinsældir 

samfélagsmiðla aukist mikið. Talið er að 3,5 milljarðar manna séu tengdir 

samfélagsmiðlum. Að það er auðvelt að markhópamiða þvert yfir þjóðir því 

samfélagsmiðlar safni mörgum stöðluðum upplýsingum. Samfélagsmiðlar ná til ótal 

margra einstaklinga í heiminum, eru gagnvirkir og því meira þáttökuhvetjandi en 

hefðbundnir miðlar. Talið er að mikil tækifæri séu í sýndarveruleika á samfélagsmiðlum 

og að það sé framtíðin (Sheth og Solomon, 2014) 

 Niðurstöður greininga viðtala leiddu í ljós að auglýsingar á samfélagsmiðjum og 

fjölmiðlaumfjöllun skili ávinningi í markaðsstarfi og sölu. Að hreinleiki, rekjanleiki og virkni 

vara skipta miklu máli og að rannsóknir séu undirstaða þess að ná góðum árangri í 

markaðssetningu fyrirtækja. Mikilvægt er að sá aðili sem sér um markaðssetningu á 

erlendum mörkuðum þekki markaðinn vel til að auka líkur á árangri og að vænleg leið til 

árangurs sé að notast við erlenda dreifingaraðil til að sjða um markaðssetningu vara á 

erlendum mörkuðum, því hann þekkir markaðinn best. Vænleg leið til árangurs liggi í að 

nýta uppruna lands í markaðsstarfi því að íslenskur sjávarútvegur og Ísland hafi góða 

ímynd. Hráefni Íslands sé af háum gæðum, rekjanlegt og sé vottað sjálbært. Að þessir 

þættir hafi mikla þýðingu í markaðssetningu ásamt hreinleika sjávar. Ef fyrirtæki hafa kost 
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á að fá einkaleyfi og skráningar því það skiptir höfuðmáli í að auka samkeppnisforskot á 

erlendum mörkuðum. 

Rannsókn þessi hefur hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi, 

líftæknifyrirtæki sem nýta hliðarafurðir og stefnumarkandi aðila í sjávarútvegi Íslands. 

Með rannsókn þessari hefur verið aflað gagna um markað líftækniafurða sem vinna 

hliðarafurðir. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á tækifæri í íslenskum 

sjávarútvegi varðandi nýsköpun á nýtingu á hliðarafurðum. Í ritgerðinni kom fram fjöldi 

tækifæra sem hægt er að nýta. Einnig var tilgangur rannsóknar að hvetja til samstöðu 

innan sjávarútvegsins og til að íslensk sjávarfyrirtæki myndi samstarf við nýsköpunar- og 

tæknifyrirtæki og auki verðmæti sjávarfangs enn frekar. Rannsókn þessi hefur sýnt fram 

á marga ávinninga þess að sjávarútvegsfyrirtæki myndi samstarf við nýsköpunar- og 

tæknifyrirtæki. Vonandi er þessi rannsókn því hvatning til frekari samstöðu og samstarfs. 

Tillögur að frekari rannsóknum er að kortleggja hvar tækifæri séu á alþjóðavísu fyrir 

líftæknifyrirtæki sem vinna hliðarafurðir sjávarfangs eftir vörutegundum. Því hafi ekki 

verið svarað og að áhugavert væri að sjá þær rannsóknir í framtíðinni. 

7.1 Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir þessara rannsóknar er að úrtakið samanstóð af fáum viðmælendum. 

Fjöldi viðmælenda voru aðeins fimm talsins. Aðferðafræðin, eigindleg aðferð býður ekki 

upp á að hægt sé að alhæfa um þýðið út frá niðurstöðum rannsóknar því úrtakið er það 

lítið. Þá gæti rannsakandi haft áhrif á svör viðmælenda ómeðvitað. 
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