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Yfirlýsing. 
„Ég lýsi því hér með yfir að ég er einn höfundur að þessu verkefni og er 

það afrakstur eigin rannsókna.“ 

 

------------------------------- 

Gunnar Pétur Garðarsson. 

 

„Það staðfestist hér með að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi þeim 

kröfum sem gerðar eru til lokaverkefnis við  

Auðlindadeild Háskólans á Akureyri.“ 

 

------------------------------ 

Eyjólfur Guðmundsson. 
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Abstract. 
Perpetually progressive competition in the international marked 

environment demands that companies executives keep attention on 

companies competence, growth, profitability and value. 

In order to do so with sufficiency companies executives can use the 

companies value chain to guide them at fixed goal. 

 

This thesis discusses how value of six different cod products divides 

between different stages with in the value chain.  

The markets which where examined are Belgium, Grate Brittan and Spain. 

The value chain which was build for this thesis is not focused on singular 

company like normal version of the value chain. Rather does this version 

of the value chain focus on specific cod products. This publishing makes 

the chain simpler than normally seeing that all support activities are let of 

and the focus goes to primary activities. 

 

The thesis was aimed at to find out how much consumers in Europe have 

to pay for one kilogram of cod product, and to find out how much the 

vendor interest was of each sold kilogram.  

 

The vendor interest was different and changed between markets.  

Though it was more or less over hundred percent in most cases, salted cod 

market in Spain stood out with average interest up to 249%. 
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Þakkarorð höfundar. 
Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum Eyjólfi Guðmundssyni fyrir þá 

hjálp og leiðbeiningar sem hann veitti. Án leiðbeininga og handleiðslu frá 

hans hendi hefði ekki verið unnt að gera þetta verkefni. 

 

Enn fremur vill höfundur þakka sérstaklega Jakobi P Jóhannssyni fyrir 

allar þær upplýsingar um hegðun Spánarmarkaðar en án þeirra hefði 

kaflinn um Spánarmarkað hvorki verið fugl né fiskur. 

Ólafur Halldórsson fær líka þakkir höfundar fyrir gott spjall um sögu og 

breytingar á útflutningsvenjum útflutningsfyrirtækja. 

 

Að lokum vill höfund þakka fjölskyldu sinni fyrir stuðninginn og öllum 

þeim sem upplýsingar veittu, þó að þið séuð ekki nefnd á nafn þá var 

ykkar framlag ekkert minna. 

 

Með bestu þökkum. 

 

---------------------------------- 

Gunnar Pétur Garðarsson 
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Samantekt. 
Stöðugt vaxandi samkeppni á alþjóðamarkaði krefst þess að stjórnendur 

fyrirtækja séu stöðugt með hugann við samkeppnishæfni þeirra, vöxt, 

arðsemi og markaðsvirði. Stjórnendur fyrirtækja geta notað virðiskeðju 

fyrirtækja sem hjálpartæki sér til handar og eins er virðiskeðja handhæg til 

að greina hvernig innri starfsemi fyrirtækja virkar. 

 

Virðiskeðjan líkt og hún er sett upp fyrir þessa ritgerð er hugsuð sem 

hjálpartæki, reynt var að sjá á hvaða stigum framleiðslu virðisauki er að 

myndast innan keðjunnar og hvernig hann skiptist. Virðiskeðjan sem búin 

var til fyrir þetta verkefni er hugsuð út frá ákveðnum vöruflokkum og ekki 

fyrirtækjum. 

Þetta gerir keðjuna í raun einfaldari en ella, öllum stuðningsaðgerðum 

innan keðjunnar er sleppt og aðeins einblínt á frumaðgerðir. 

 

Búnar voru til virðiskeðjur fyrir sex þorskafurðir fyrir þrjá mismunandi 

markaði í Evrópu. Í verkefninu var leitast við að finna út hversu mikið 

neytandi á viðkomandi mörkuðum er að borga fyrir eitt kíló af þeim 

afurðum sem til skoðunar voru. Ennfremur var reynt að finna út hvert 

hlutfall söluaðila á hverjum markað fyrir sig var í því verði sem 

neytandinn borgar fyrir eitt kíló af afurð.  



Gunnar Pétur Garðarsson  

Lokaverkefni. vi

Hlutdeild söluaðila var mjög breytileg eftir því hvaða markaðir voru 

skoðaðir. Í flestum tilfellum var hlutdeildin um og yfir hundrað prósent og 

bar Spánarmarkaður af og var meðalhlutdeild þar um 249%. 

Það kann að vera vegna allra þeirra hefða sem eru til staðar á 

Spánarmarkaði og einnig þar sem að hluta til þá er saltfisksala þar 

árstíðabundin.  

Hlutdeildina má sjá betur í töflunni hér að neðan. 
Hlutdeild eftir löndum 
og afurðum. 
Spánn; saltfiskur Bitar 188%

Flök 249%
Flattur 
þorskur 312%

England Ferskflök. 51%
Landfryst 
flök. 113%
Sjófryst flök. 132%
Veitingahús 92%
Brauðaður 52%

Belgía Ferskflök. 92%

Ekki er hægt að skera úr um hvort þetta er bara vegna álagningar af hendi 

stórmarkaða vegna þess að ekki var unnt að nálgast neinar haldbærar 

upplýsingar um þá hlið. 
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1 Inngangur 
Tilgangurinn með þessu verkefni var að reyna að sjá á hvaða stigum 

framleiðslu virðisauki er að myndast innan virðiskeðju fyrir þorskafurðir. 

Búnar voru til virðiskeðjur fyrir sex þorskafurðir fyrir þrjá mismunandi 

markaði í Evrópu. Í verkefninu verður leitast við að finna út hversu mikið 

neytandi á viðkomandi mörkuðum er að borga fyrir 1 kíló af afurðinni.  

Þeir markaðir sem verða til umfjöllunar eru Belgía og Bretland fyrir fersk 

þorskflök. Bretland fyrir lausfrystan þorsk bæði sjó- og landfrystan. Spánn 

var valinn fyrir blautverkaðan saltfisk; flök, flattan og bita. 

Virðiskeðjurnar voru raktar til baka frá neytanda til veiða, til að reyna að 

kortleggja kostnaðinn sem myndast við að koma vörunni frá veiðum til 

neytenda og einnig til að reyna að sjá hvar hann liggur í virðiskeðjunni.  

 

Virðiskeðja Michael Porters var notuð til stuðnings og sem fyrirmynd að 

virðiskeðjunum sem koma fram í þessu verkefni. Ástæðan fyrir því að 

virðiskeðja Porter´s er notuð sem fyrirmynd er sú að hann skilgreinir 

virðiskeðjuna sem “keðju sem samanstendur af verkþáttum sem tengjast 

saman og framkalla þannig virði fyrir fyrirtækið”. Ein veigamikil breyting 

var þó gerð á virðiskeðju M.Porter´s en hún er sú að í verkefninu er ekki 

verið að fjalla um fyrirtæki heldur iðngrein og var virðiskeðjan sett fram 

með þeim útgangspunkti. Ritgerðin var sett upp á þann veg að fyrst er 

farið yfir þróun útflutnings á sjávarafurðum frá Íslandi, því næst eru 

afurðirnar skoðaðar og stærstu markaðirnir fyrir hverja afurð. 

Að lokum verður hver og einn markaður skoðaður nánar og virðiskeðjur 

fyrir afurðir greindar og útskýrðar. 

Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara er eftirfarandi: 

“Hvernig dreifist virði sjávarafurða milli mismunandi stiga 

virðiskeðjunnar”. 
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2 Rannsóknaraðferð. 
Rannsóknaraðferðir þessarar skýrslu eru nokkrar; s.s. PEST-greining, 

greining á línuritum og. eigindlegar (e. qualitative) og megindlegar (e. 

quantitative) rannsóknaraðferðir. 1 Að stærstum hluta byggir skýrslan á 

megindlegum rannsóknaraðferðum þar sem rannsóknin byggist að miklu 

leyti á tölum og staðreyndum. Stuðst er einnig við eigindlegar  

(e. qualitative) rannsóknaraðferðir, þar sem reynsla og skoðanir 

einstaklinga með sérþekkingu á rannsóknarefninu eru notaðar til að styðja 

þau gögn sem megindlega rannsóknin sýndi fram á. PEST-greining2 er 

notuð til að skoða innviði þeirra landa og til að greina þá markaði sem 

rannsóknin nær til. Þeir markaðir sem valdir voru eru greindir með tilliti til 

stjórnmálaástands, skattaumhverfis, verðbólgu, alþjóðasamvinnu og 

kaupmáttar íbúana. 

Líkön eru notuð í skýrslunni til að sýna fram á skiptingu á milli markaða, 

tegunda og til að sýna magn og verðmæti útflutnings yfir ákveðin tímabil. 

Ályktanir eru dregnar út frá þeim staðreyndum sem líkönin sýna fram á.  

 
1 Ghauri, Pervez, Grönhaug, Kjell & Kristianlund, Ivar (2002). Bls. 86. 
2 McGee, Thomas, Wilson (2005) Bls 540 



Gunnar Pétur Garðarsson  

Lokaverkefni. 9

3 Fræðileg umfjöllun  
3.1 Virðiskeðjan. 

 
Stuðningsaðgerðir. 

Mynd 3-1 Virðiskeðja M. Porter´s 

Frumaðgerðir. 

Keyptar birgðir og innstreymis vörustjórnun: Þetta svið innan 

virðiskeðjunnar sér um að taka á móti vörum, geyma þær og færa innan 

fyrirtækisins þangað til þær eru tilbúnar til notkunar í framleiðslu. 

Framleiðsla: Þetta er framleiðslusvið fyrirtækisins í fyrirtækjum sem eru 

með fjölþætta framleiðslu. Þessari starfsemi getur verið skipt upp í fleiri 

svið innan fyrirtækisins. 

Dreifing og útstreymis vörustjórnun: Hérna er vörum skipað út til 

kaupenda, sviðið inniheldur m.a. flutning ,vörugeymslu og pökkun. 
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Keyptar 
birgðir og 
innstreymis 
vörur-
stjórnun 

Sala og 
markaðs-
setning 

Þjónusta 

Hagnaður 

Innviðir fyrirtækis 

Starfsmannastjórnun 

Tækniþróun 

Frumaðgerðir 

Aðföng 
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Sala og markaðssetning: Þetta svið sér um markaðsstýringu og 

markaðssetningu á vöruframleiðslu fyrirtækisins. Greinir hegðun og þarfir 

kaupandans með tilliti til vöruframboðs fyrirtækisins. 

 

Þjónusta: Eftir framleiðslu og sölu er oft þörf á að svara fyrirspurnum frá 

neytendum og eða veita einhverja viðbótarþjónustu s.s. viðgerðir, þjálfun 

eða til að laga vöruna að þörfum neytandans. 

 

Stuðningsaðgerðir. 

Innviðir fyrirtækisins: Þetta svið sér um stjórnun og skipulagningu hjá 

fyrirtækinu, markar stefnu fyrirtækisins og heldur utan um hana. 

 

Starfsmannastjórnun: Sér um ráðningar og mannahald innan 

fyrirtækisins og þróun hvatakerfa fyrir starfsmenn. 

 

Tækniþróun:  

Þetta svið nær yfir starfsemi sem sér um að bæta vöru og vöruferli ásamt 

upplýsingaöflun og kerfi fyrirtækisins. 

 

Aðföng: 

Þetta svið sér um birgðahald og öflun aðfanga auk annarra þátta sem heyra 

til framleiðslu hjá fyrirtækinu s.s. verksmiðjur, tæki og annar búnaður.3

3 Markland, Vickery, Davis 1998, Bls 20. 
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Markmið flestra fyrirtækja er að skapa sér forskot á samkeppnisaðila sína 

eða að auka það forskot sem þegar er til staðar. Til þess þurfa fyrirtækin að 

búa til meiri virðisauka en samkeppnisfyrirtækin. Fyrirtæki geta aukið 

virðisauka í gegnum virðiskeðjuna sína4.

Virðiskeðjan er sett saman af níu tæknilegum og hagfræðilegum þáttum 

sem miða að því að skapa virðisauka fyrir fyrirtæki. Þessum níu þáttum er 

síðan skipt upp í frumaðgerðir (primary activities) og stuðningsaðgerðir 

(support activities). Frumaðgerðir eru áþreifanlegar aðgerðir sem stuðla að 

sköpun vöru og eða þjónustu svo sem keyptar birgðir og  

innstreymis vörustjórnun,framleiðsla, dreifing og útstreymis vörustjórnun, 

sala og markaðssetning og þjónusta. Stuðningsaðgerðirnar eru þær 

aðgerðir sem sjá frumaðgerðunum fyrir því umhverfi sem þær þurfa til að 

virka. Stuðningsaðgerðir eru: innviðir fyrirtækisins, starfsmannastjórnun, 

tækniþróun og öflun aðfanga5. Í þessu verkefni sýnir virðiskeðjan 

eingöngu frumaðgerðir en ekki stuðningsaðgerðir og er það vegna þess að 

í verkefninu er ekki verið að taka fyrir virðiskeðju einstaka fyrirtækja 

heldur iðngrein og ákveðinn vöruflokk innan iðngreinarinnar. 

 

Það má útskýra virðiskeðjuna sem samþætta keðju sem breyttir hráefni í 

vöru gegn borgun. Enn fremur má líta á hana sem hjálpartæki fyrir 

stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja til að greina framleiðsluþætti og 

kostnaðarliði hjá sér, með það að markmiði að skipuleggja og ná fram 

meiri hagkvæmni í framleiðslu sinni6.

4 Porter 1998, bls 163. 
5 Porter 1998, bls 77-78 
6 Markland, Vickery, Davis 1998, Bls 18 
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3.2 Virðiskeðja sjávarútvegs. 

Það er hægt að setja upp einfalda virðiskeðju fyrir sjávarútveg með því að 

skipta upp þekktum verkþáttum í framleiðslu sjávarafurða í frumaðgerðir 

(primary activities) og stuðningsaðgerðir (support activities)7.

Frumaðgerðir: 

• Veiðar og fiskeldi (hráefnisöflun) 

• Vinnsla afurða (frumvinnsla og áframhaldandi vinnsla) 

• Dreifing á vörum og framleiðslu 

• Markaðssetning og sala 

• Stuðningsaðgerðir við markaðssetningu(auglýsingar, kynningar o.s.frv) 

 

Stuðningsaðgerðir:  

• Tryggð hráefnisöflun (aðföng). 

• Tæknilegar framfarir og aðrar nýjungar. 

• Starfsmannastjórnun  

• Innviðir fyrirtækisins 

 
7 Globefish special market study Studies on seafood value addition. Bls 11 
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Mynd 3-2 Virðiskeðja sjávarútvegs sett upp myndrænt. 
 

Líkt og áður hefur komið fram þá er virðiskeðjan í þessu verkefni 

heimfærð upp á iðngrein en ekki einstök fyrirtæki. Mynd 3-3 sýnir betur 

hvernig virðiskeðjan lítur út líkt og hún var smíðuð fyrir þetta verkefni. 

Það ber þó að nefna að stuðningsaðgerðir voru ekki notaðar vegna þess að 

í þessari ritgerð er ekki verið að greina fyrirtæki heldur markaði og 

ákveðna vöruflokka. Vegna þess þá eru stuðningsaðgerðir ekki mikilvægar 

í greiningunni. Veiðar sem hráefnisöflun er fyrsta stig keðjunnar og má 

segja að það sé mikilvægasta stigið, ef það væri ekki til staðar þá væri 

restin af keðjunni ekki til. Vinnslan er stig númer tvö af frumaðgerðum og 

þar fer fram vinnsla á þeim afurðum sem er aflað af stigi eitt. Þriðja stigið, 

dreifing og útstreymisvörustjórnun sér um að dreifa afurðum til kaupenda 

erlendis og innanlands. Næstu tvö stig haldast í hendur; það er 

markaðssetning og stuðningsaðgerðir, þær aðgerðir sem sjá um að auglýsa 

afurðina, kosti hennar verð og í hvaða verslunum hún fæst. 
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Lokastig virðiskeðjunnar, hagnað, var ekki hægt að útlista í þessari ritgerð 

vegna þess að það voru ekki heilstæðar upplýsingar fáanlegar sem hægt 

var að notast við í greiningu á þessu stig. 

 

Mynd 3-3 Virðiskeðjan sem notuð er gegnum verkefnið til að varpa ljósi á kostnað á 
hverju stigi framleiðslunnar. 

 
Mynd 3-3 er virðiskeðja sem byggð var sérstaklega fyrir vinnu við þetta 

verkefni út frá virðiskeðju Michael Porter´s. Örvarnar eru frá hægri til 

vinstri og táknar það hvernig á að rekja keðjuna, byrjað er á neytanda og 

endað á veiðum.  

 

Þeir kassar sem merktir eru með tölustöfunum einum og tveimur eru 

frumvinnsla (Primary processing) sem er númer 1 og vinnsla á seinni 

stigum (Secondary processing) sem er númer 2. Þeir kassar sem eru 

merktir sem 1b, 1c og 2b eru til að gefa mynd af því hversu mikið af 

tekjum fer í afurðakostnað við framleiðslu og veiðar í frumvinnslu. 

Neytendur 

Verð sem 
neytandi 
greiðir fyrir 
eitt kíló af 
afurð 

2. 
Verð á vöru 
á FOB frá 
verksmiðju 
á Íslandi.

Verð á einu 
kílói af 
þorsk. 
(Veiðar) 1. 

 

2b.Kostnaður 
erlendis við að koma 
vörur á markað. 
 

Magn af hráefni sem þarf 
í eitt kílógramm af afurð. 
 

1b: 
Kostnaður við 
veiðar 

1c:Kostnaður við 
framleiðslu. 
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Þegar er verið að tala um frumvinnslu þá er átt við framleiðslu hjá 

viðkomandi útflutningslandi, í þessu tilfelli Íslandi. 

Þegar er verið að tala um vinnslu á seinni stigum getur það verið 

umpökkun, markaðssetning og almenn umönnum á vörunni sem unnin er í 

öðru landi en því sem seldi vöruna upphaflega. 
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4 Útflutningur. 
Ísland er land sem háð er útflutningi, meiripartur gjaldeyristekna 

þjóðarinnar kemur frá viðskiptum við önnur lönd. Vegna þess þá er Ísland 

mjög háð útflutningi hverskonar. Sjávarútvegur hefur lengi verið okkar 

helsta útflutningsgrein hvað varðar öflun erlends gjaldeyris og árið 2004 

stóð sjávarútvegur fyrir um 60% af heildarútflutningi Íslands8. Það má 

leiða að því líkur að mikilvægi sjávarútvegs muni koma til með að minnka 

í framtíðinni og lækka í lægri prósentutölu. Það þýðir samt ekki að 

iðngreinin verði ekki mikilvæg bæði í öflun gjaldeyris og líka vegna þeirra 

margfeldisáhrifa sem hún hefur í landinu. 

4.1 Útflutningur í dag. 
 

Útflutningur frá Íslandi er frjáls og hefur verið það í raun frá byrjun tíunda 

áratugarins. Það getur hver sem er flutt út og selt sjávarafurðir á 

mörkuðum erlendis að uppfylltum grunnskilyrði um verslunarleyfi sem 

gefið er út af sýslumanni9.

Nú eru starfandi mörg sölufyrirtæki á Íslandi og sjá þau um að koma 

afurðum í verð fyrir framleiðendur.  

Mörg þessara fyrirtækja hafa sérhæft sig í því að selja ákveðnar afurðir og 

hafa einbeitt sér að mörkuðum sem þau telja sig þekkja vel. Einnig hafa 

margir framleiðendur tekið að selja sínar afurðir sjálfir í gegnum eigin 

sölufyrirtæki með eigin vörumerkjum. Má þar að nefna Brim hf. og 

Samherja hf.  

 

Á síðustu fimmtán til tuttugu árum hefur útflutningur á sjávarafurðum 

tekið miklum breytingum.  

 
8 Hagstofa Íslands. 
9 Ólafur Halldórsson (viðtal) 
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Sölufyrirtæki hafa verið að breytast úr því að vera nær eingöngu 

umboðsfyrirtæki í það að vera fyrirtæki sem stunda bæði kaup og sölu á 

öllum sjávarafurðum. Sölufyrirtæki í dag eru byrjuð á því að kaupa vörur 

frá verksmiðjudyrum og selja áfram inn í stórmarkaði heima og erlendis 

eða til áframhaldandi vinnslu. 

 

Þó að þessi breyting hafi átt sér stað síðustu árin þá eru ennþá starfandi 

fyrirtæki sem stunda umboðssölu á sjávarafurðum. Þá fær fiskverkandinn 

ekki greitt fyrr en varan er seld. Algeng þóknun sölufyrirtækja er í formi 

umboðslauna og eru þau venjulega 2-3% af söluvirði vörunnar10.

Með þessum breytingum hefur umhverfi fiskverkenda breyst mikið og í 

dag geta þeir gengið að meira öryggi þegar kemur að greiðslum fyrir 

vöruna. Felst það öryggi ekki síst í því að í flestum tilfellum fá fyrirtæki 

greitt fyrir sína framleiðslu við afhendingu jafnvel þó að ekki sé búið að 

selja vöruna áfram á markaði.  

 

Þessar miklu breytingar á formi sölufyrirtækja að þau eru að breytast úr 

umboðssölufyrirtækjum í almenn fyrirtæki sem stunda bæði kaup og sölu á 

öllum sjávarafurðum og í sumum tilfellum áframhaldandi framleiðslu 

hafa valdið því að virðiskeðja framleiðslufyrirtækja hefur styst töluvert, 

framleiðslufyrirtæki eru í raun aðeins með tvo hluta virðiskeðjunnar á 

sínum snærum; það er öflun hráefnis og framleiðsla. Þau fyrirtæki sem 

selja sínar afurðir við verksmiðjudyr bera í raun ekki neina ábyrgð á 

vörunni eftir það. Vörustjórnun og markaðsmál og önnur mál þeim tengd 

eru alfarið á herðum sölufyrirtækjanna. 

 
10 Ólafur Halldórsson (viðtal). 
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4.2 Útfluttar sjávarafurðir árið 2004 

Árið 2004 nam útflutningur sjávarafurða 828 þúsundum tonna að 

verðmæti 121,7 milljörðum króna. Þetta er aukning um 2,3% í magni og 

7% í verðmætum miðað við árið 2003.11 

Helmingur verðmætis útflutnings sjávarafurða má rekja til frystra afurða. 

Útfluttar afurðir botnfisktegunda voru rúm 299 þúsund tonn sem er 

aukning upp á 7,4% frá árinu 2003 er útflutt tonn voru 279 þúsund. 

Þorskur var 124 þúsund tonn sem er um 41% af heildarmagni 

botnfiskútflutnings. Það er aukning frá árinu 2003 upp á 11 þúsund tonn. 

Botnfisktegundir voru stærsti hluti útflutningsverðmætis sjávarafurða. 

Á árinu 2004 nam verðmæti botnfisktegunda 78 milljörðum króna og þar 

af var þorskur 48 milljarðar. Þetta er aukning um tæp 9% frá árinu 2003 er 

verðmæti botnfisktegunda nam 71 milljarði króna. 

Útflutningsverðmæti botnfisk í milljörðum  2004.

4810

4,6

7,5
1,56 5,873

Þorskur

Ýsa

Ufsi

Karfi

Steinbítur

Annar botnfiskur

Mynd 4-1 Verðmætaskipting í milljörðum á milli tegunda á útfluttum botnfiski  árið 
2004. 
 

11 Hagstofa Íslands. 
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Það sem er talið sem annar botnfiskur á mynd 4-1 er meðal annars keila, 

langa, skötuselur og skata. 

Þegar litið er á hvaða afurðir skiluðu mestum verðmætum kemur í ljós að 

árið 2004 var blautverkaður saltfiskur úr þorski í fyrsta sæti, 

útflutningsverðmæti afurðarinnar nam 13,3 milljörðum króna.  

Þar á eftir kom fryst rækja, síðan landfryst þorskflök, kæld eða ísvarin 

þorskflök, blandað fiskimjöl og loks sjófryst þorskflök. Af þessum sex 

afurðum eru fjórar unnar úr þorski.  
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4.3 Helstu markaðssvæði fyrir Íslenskar sjávarafurðir. 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur lengi verið okkar mikilvægasta 

markaðssvæði og jókst vægi þess enn meira árið 2004 með innkomu nýrra 

ríkja. Til EES voru fluttar út sjávarafurðir að verðmæti  

94,2 milljarðar króna sem er 77,4% af heildarútflutningi sjávarafurða. Til 

Norður-Ameríku var flutt út fyrir 12,5 milljarða króna sem er 10,2% af 

heildarútflutningi. Önnur markaðssvæði eru Asía, Afríka, Suður og Mið-

Ameríka og Eyjaálfa. 

Stærð markaðssvæði fyrir útfluttar sjávarafurðir frá Íslandi.

77,4%

10,2%

12,4% EES

N-Ameríka

Önnur markaðsvæði

Mynd 4-2 Prósentuskipting á markaðsvæðum fyrir útfluttar sjávarafurðir frá 
Íslandi árið 2004.12 

Á mynd 4-2 er hægt að sjá hvað EES er mikilvægur markaður fyrir Ísland 

á sviði sjávarútvegs. 

Innan EES var Bretland sem fyrr okkar helsta viðskiptaland og voru fluttar 

út þangað sjávarafurðir að verðmæti 32,5 milljarðar króna sem er 26,7% 

alls útflutningsverðmætis sjávarafurða. Næstu lönd þar á eftir voru Spánn, 

Bandaríkin, Frakkland og Portúgal13.

12 Hagstofa Íslands. 
13 Hagstofan, Útflutningur sjávarafurða 2004. 
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4.4 Tollar. 

Með samþykki EES-samningsins var stofnað fríverslunarsvæði milli aðila 

hans. Í samningnum er lagt bann við tollum og magntakmörkunum í 

viðskiptum með þær vörur sem samningurinn tekur til og fjáröflunargjöld 

ýmiss konar mega ekki leggjast á af meiri þunga á innfluttar vörur en 

innlendar14. Vegna þess að EES samningurinn tryggir Íslendingum 

ákveðið tollfrelsi með þorskafurðir þá eru ekki neinir tollar á þorskafurðir í 

þeim löndum sem samningurinn nær yfir. 

 
14 Staða Íslands í Evrópusamstarfi bls 90. 



Gunnar Pétur Garðarsson  

Lokaverkefni. 22

4.5 Gengi. 

Gengisbreytingar íslensku krónunnar gagnvart gjaldmiðlum 

viðskiptalandanna geta haft umtalsvert að segja um verðmæti sjávarafurða. 

Ákveðið var af höfundi að notast við meðalgengi gjaldmiðla frá árinu 

2004, það var gert til að geta notast við áreiðanlegar tölur sem voru nálægt 

í tíma. Meðalgengi evru var árið 2004 87 krónur og meðalgengi punds 128 

krónur. 

Þróun helstu gjaldmiðla gagnvar íslensku krónunni.
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Mynd 4-3 Þróun á gengi pundsins, evru og bandaríkjadollars gagnvart íslensku 

krónunni árið 2004. 15 

Líkt og mynd 4-3 ber með sér þá voru litlar sveiflur árið 2004 á helstu 

gjaldmiðlum gagnvart íslensku krónunni. Í lok ársins 2004 fór gengi 

krónunnar að styrkjast og gengi erlendra gjaldmiðla að veikjast gagnvart 

henni. Þetta hafði í för með sér að verðmæti sjávarafurða fór lækkandi því 

íslensk fyrirtæki fengu færri krónur fyrir hvert pund, dollar og evru. 

 
15 Seðlabanki Íslands (www.sedlabanki.is) 
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4.6 Samantekt á tollum og gengi. 

Tollar á þorsk og þorskafurðir sem fluttar eru til þeirra landa sem EES 

samningurinn nær yfir eru engir og ekki eru nein önnur útflutningshöft í 

löndum Evrópusambandsins. Sama gildir um Bandaríkin en þar er ekki 

neinn tollur á íslenskan þorsk og þorskafurðir. 

 

Gengisbreytingar geta haft mikil áhrif á lokaverð afurða frá Íslandi. 

Styrking krónunnar gagnvart gjaldmiðlum helstu viðskiptalanda Íslands 

með sjávarafurðir hefur leitt til þess að verðmæti afurðanna hefur minnkað 

í íslenskum krónum talið. Þessar sveiflur hafa einnig valdið því að mörg 

fyrirtæki á Íslandi hafa gefist upp og hætt framleiðslu á sjávarafurðum. 

Nýleg dæmi eru t.d. lokun Samherja á frystihúsi sínu á Stöðvarfirði þann 1 

september 2005.  
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5 Helstu afurðir sem unnar eru úr þorski. 
Þorskur hefur verið mikilvægur fyrir Íslendinga langt aftur í aldir. 

Fyrst var þorskur alltaf hertur og þurrkaður, síðar var farið að salta hann 

og flytja á markaði erlendis. Frysting kom til um miðja síðustu öld og var 

þá farið að flytja út frystar afurðir unnar úr þorski. Með aukinni tækni 

hefur útflutningur á ferskum, kældum heilum fiski eða flökum aukist 

verulega undanfarinn ár. Helst það einnig í hendur við kröfu markaða um 

að fá ferskan fisk en ekki fisk sem hefur verið unninn, saltaður eða frystur. 
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Mynd 5-1 Skipting á útflutningsverðmæti þorskafurða í milljörðum. 
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5.1 Blautverkaður saltfiskur. 

Saltaðar fiskafurðir hafa undanfarin ár verið um 16-21% að verðmæti 

útfluttra sjávarafurða. Mest er þetta saltfiskur, þ.e. saltaður þorskur, ufsi og 

fleiri tegundir botnfisks. Þorskur er uppistaðan í saltfiskvinnslu og í 

miklum metum á mörgum mörkuðum en þó sérstaklega í löndum Suður-

Evrópu. Markaðir fyrir saltfiskafurðir eru í löndum Suður-Evrópu og 

Suður-Ameríku. Aðalmarkaðir fyrir flattan saltfisk eru í Portúgal og á 

Spáni en Ítalía, Grikkland og Frakkland eru einnig mikilvægir markaðir16.
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Mynd 5-2 Heildarmagn af blautverkuðum söltum þorski á stærstu markaði sem 

Ísland flytur út á. 17 

Ef sala á blautverkuðum saltfiski er skoðuð aftur í tímann kemur í ljós að 

heildarmagn sem flutt var út á árunum 1999-2004 er rúmlega 164 þúsund 

tonn að verðmæti 72 milljarðar króna eða að meðaltali 14,2 milljarðar á 

ári. 

 

16 Upplýsingaveita Sjávarútvegsráðaneytis um ábyrgð í málefnum sjávarútvegs. 1 
17 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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Ef litið er á magn og verðmæti þess sem flutt var út á Spán, Portúgal, 

Frakkland og Ítalíu, sem voru okkar helstu markaðir á þessum tíma með 

blautverkaðan saltfisk, kemur í ljós að sala til þessara landa stóð undir 

89% af heildar útflutning á blautverkuðum saltfiski eða að verðmæti 

tæplega 64.5 milljarða króna yfir tímabilið 1999-2004. Þetta er að 

meðaltali 12,9 milljarðar á ári. 

 

Þróun markaðar fyrir blautverkaðan saltfisk (þorsk) 1999-2004
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Mynd 5-3 Þróun á mörkuðum fyrir blautverkaðan saltfisk á fimm ára tímabili. 18 

Þróunin á þessum fjórum stærstu mörkuðum fyrir blautverkaðan saltfisk, 

sem bornir voru saman á mynd 5-3, sýnir að allir þessir markaðir hafa 

dregist saman á þessum fimm árum sem til skoðunar eru.  

Frá árinu 1999 til 2004 hefur það magn sem selt hefur verið á þessum 

mörkuðum dregist saman um sem nemur 4200 tonnum.19.

Það má leiða að því líkur að aukning í útfluttu magni af ferskum afurðum 

yfir tímabilið hafi haft eitthver áhrif á útflutt magn af söltuðum afurðum. 

Einnig getur aukin samkeppni fá öðrum löndum t.d. Færeyjum og Noregi 

haft mikil áhrif á að markaðurinn á Spáni og í öðrum Suður Evrópu 

 
18 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
19 Hagstofan. 
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löndum hafa tekið minna af söltum þorsk frá Íslandi. Krónan og styrking 

hennar getur líka haft áhrif, að framleiðendur á Íslandi hafi haldið að sér 

höndum í von um að krónan veikist. 

Það er samt ólíkleg skýring, sú skýring sem höfundi finnst líkleg er að 

aukin samkeppni frá öðrum framleiðendum en íslenskum og aukning í 

útflutningi á ferskum fiski, heilum og flökum frá Íslandi hafi haft mest 

áhrif. Framleiðendur hafa í auknu mæli flutt út ferskan fisk og það getur 

valdið því að minna framboð er á fiski til söltunar. 
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5.2 Frystur fiskur. 

Frystar sjávarafurðir haf lengi verið meginhlutur af verðmæti útfluttra 

sjávarafurða. Frysting og geymsla í miklu frosti er enn sú aðferð sem best 

tryggir varðveislu hráefnisgæða þegar geyma þarf sjávarafurðir í meira en 

nokkra daga.  

Markaðir fyrir hraðfrystar sjávarafurðir eru í Norður-Ameríku, Evrópu og í 

Asíu, einkum Japan. Heilfrystar afurðir eru sérlega vinsælar í Japan og á 

Taívan en þar er helst átt við frysta síld og loðnu en flakamarkaðir eru í 

Evrópu og Norður-Ameríku20 

5.2.1 Sjófryst flök.  
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Mynd 5-4 Samtalsmagn er flutt var út á stærstu markaði Íslands  af sjófrystum 

flökum á tímabilinu 1999-2004. 21 

Bandaríkin og Bretland taka við 94% af heildarútfluttu magni á sjófrystum 

flökum frá Íslandi og það magn nemur 95% af heildaverðmæti ef miðað er 

við fob-verð.  

 
20 Upplýsingaveita Sjávarútvegsráðaneytis um ábyrgð í málefnum sjávarútvegs. 2 
21 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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Í þessum samanburð eru einungis lönd tekin til skoðunar sem fluttu inn 

þorskflök frá Íslandi hvert ár á tímabilinu 1999-2004. Önnur lönd sem 

fluttu nokkuð magn inn á sína markaði eru m.a. Frakkland, Spán, 

Þýskaland og Holland.  

 

Þróun markaðar fyrir þorksflök (sjófryst) 1999-2004
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Mynd 5-5 Þróun á mörkuðum fyrir sjófryst flök(Þorsk) á fimm ára tímabili. 22 

Þegar þróunin er skoðuð á þessu fimm ára tímabili kemur í ljós að bæði 

magn og verðmæti hafa dregist saman á milli ára. Árið 1999 voru flutt út 

tæplega átján þúsund tonn að verðmæti 7.5 milljarðar króna en árið 2004 

voru einungis flutt út tæplega tólf þúsund tonn að verðmæti tæplega 5 

milljarðar króna. Þetta er samdráttur upp á tæplega 6 þúsund tonn og 2,5 

milljarða króna í verðmætum. 

 
22 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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5.2.2 Landfryst flök. 
 

Þegar markaðir fyrir landfryst flök eru skoðaðir kemur í ljós að 

Bandaríkin, Bretland og Spánn eru stærstu markaðir fyrir landfryst 

þorskflök. Þegar þessir markaðir eru bornir saman við heildarútflutning 

kemur í ljós að 77% af heildarútfluttu magni frá Íslandi fer á þessa þrjá 

markaði. Það magn nemur 79% af heildarverðmæti ef miðað er við fob-

verð. Tekið skal samt fram að stærsti hluti af því magni sem fer á markað á 

Spáni eru fryst söltuð þorskflök og er þeim gerð betri skil seinna í 

verkefninu.  
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Mynd 5-6 Samtals magn er flutt var út á tvo stærstu markaðina fyrir landfryst flök 

(þorsk) á tímabilinu 1999-200423 

Í þessum samanburði eru einungis lönd tekin til skoðunar sem fluttu inn 

þorskflök frá Íslandi hvert ár á tímabilinu 1999-2004. Aðrir markaðir sem 

landfryst þorskflök voru flutt á í einhverju magni voru Frakkland og 

Þýskaland. 

 

23 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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Þróun markaða fyrir þorskflök (landfryst)1999-2004
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Mynd 5-7 Þróun á mörkuðum fyrir landfryst flök (þorsk) á fimm ára tímabili. 24 

Landfryst þorskflök hafa lengi verið okkar helsta útflutningsafurð. Eftir 

nokkurt fall bæði í magni og verðmætum árið 2000 hafa markaðir tekið 

heldur við sér og á árinu 2004 var meira flutt út af landfrystum 

þorskflökum en árið 1999. Ástæðan fyrir því að markaðir tóku við sér aftur 

kann að vera sú að framleiðslufyrirtæki sem stunda vinnslu á tilbúnum 

réttum hafi keypt meir af íslenskum þorski. Að neytendur hafi aukið 

neyslu sína á fiskmeti kann að vera önnur ástæða fyrir aukningunni. 

 
24 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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5.3 Ný kæld eða ísvarin þorskflök. 

Ferskar fiskafurðir hafa undanfarin ár verið 8-12% af verðmæti útfluttra 

sjávarafurða. Útflutningurinn byggist á sölu á heilum fiski sem oft er 

fluttur sjóleiðis svo og sölu ferskra flaka sem flutt eru út með flugvélum. 

Mest er flutt út af heilum eða slægðum fiski í ís (ísfiskur) en á 

undanförnum árum hefur sala á ferskum flökum sem flutt eru út með flugi 

aukist mikið. Verðmæti útflutnings ferskra flaka er hins vegar orðið meira 

á síðustu árum en verðmæti ísfisksútflutningsins og það eru einungis flök 

sem eru til skoðunar í þessari skýrslu. Aðallega er það þorskur, ýsa, karfi, 

steinbítur, skarkoli og sandkoli sem flutt er út ferskt. Markaðir fyrir heilan 

ísaðan fisk eru nær eingöngu í löndunum í norðvestanverðri Evrópu en 

þangað er styst siglingaleið frá Íslandi og er þorskur aðallega fluttur til 

Bretlands.25 

25 Upplýsingaveita Sjávarútvegsráðaneytis um ábyrgð í málefnum sjávarútvegs. 3 
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Mynd 5-8 Samtals magn er flutt var út á stærstu markaðina fyrir fersk flök (þorsk) 

á tímabilinu 1999-2004. 26 

Frá árinu 1999 til 2004 voru samtals flutt út 42.113 tonn af ferskum 

þorskflökum að verðmæti rúmlega 26 milljarðar króna. Það er að meðaltali 

rúmlega 5 milljarðar á ári. Okkar helstu útflutningslönd voru Bandaríkin, 

Bretland, Belgía og Frakkland og stóðu þau fyrir um 96% af okkar 

heildarútflutningi á ferskum þorskflökum að verðmæt rúmlega 25 

milljörðum. Þetta gerir 97% af heildarútflutningsverðmætum á ferskum 

þorskflökum. 

Í þessum samanburði eru einungs lönd tekin til skoðunar sem fluttu inn 

fersk þorskflök frá Íslandi hvert ár á tímabilinu 1999-2004. 

 

26 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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Mynd 5-9 Þróun á mörkuðum fyrir fersk flök (þorsk) á fimm ára tímabili. 27 

Líkt og lesa má út úr mynd 5-9 þá hefur útflutningur á þessa markaði 

aukist jafnt og þétt. Fersk þorskflök eru eina afurðin sem ekki hefur dregist 

saman í útflutningi á milli ára og er í raun eina afurðin sem einhver 

aukning er á af þeim afurðum sem eru hér til skoðunar. Verðmætið hefur 

aukist stöðugt á milli ára og var árið 2004 tæpir 7 milljarðar en var 

rúmlega 2.5 miljarðar árið 1999. Ástæðurnar fyrir þessari aukningu á 

útflutningi og verðmætum kunna að vera margvíslegar, framleiðendur hafa 

mögulega verið að einbeita sér að þessum markaði síðustu ár. 

Fersk flaka framleiðsla er frekar auðveld framleiðsla og kallar ekki á stór 

framleiðsluhús eða hátt tæknistig hjá framleiðandanum. Vegna þess þá 

kannski hjálpar það mönnum sem hafa ekki mikla peninga að koma undir 

sig fótunum í sjávarútvegi. Markaðir í heiminn hafa einnig verið að kalla 

eftir meiri ferskleika, það kann einnig verið að stórmarkaðir úti í heimi 

telji það ákveðið gæðamerki að geta boðið upp á ferskan fisk nánast 

nýveiddan. 

 
27 Unnið úr gögnum af Hagstofunni, útfluttar sjávarafurðir 1999-2004. 
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5.4 Samantekt. 

Fersk þorskflök hafa verið að sækja mikið á í verðmætum og magni á 

kostnað annarra afurða. Sjófryst þorskflök hafa dregist umtalsvert saman 

en landfryst flök hafa einnig verið að sækja á líkt og fersk flök. 

Það kann að vera að landfryst flök séu enn sterk á markaði vegna þess að 

þau geymast lengi og því geta veitingahús byrgt sig upp af flökum til 

lengri tíma og eins eru landfryst flök vinsæl sem brauðuð og aðrar 

tilreiddar vörur (e.prepared food). Mikið af því sem er sjófryst í dag er 

blokkfryst og er því notað í annarskonar framleiðslu s.s. fiskfingur og 

fiskborgara. Sjófrysting mun líklega koma til með að minnka áfram, 

olíukostnaður í dag er of hár til að það borgi sig hreinlega að gera út 

frystitogara svo einhverju nemi. Það er enn mikil hefð fyrir söltum fiski í 

Suður-Evrópu og því má ætla að saltur þorskur haldi sinni 

markaðshlutdeild þar. Verðmæti útflutnings á markaði í Suður-Evrópu 

hefur verið á milli 12 og 13 milljarðar á ári, þessir markaðir hafa samt 

verið að taka minnkandi magn yfir það tíma bil sem er til skoðunar. 

Þó að það hafi verið samdráttur í magni þá hefur verðmæti verið mjög 

svipað yfir það tímabil sem er til skoðunar. Þó að þessi samdráttur í magni 

sé til staðar, þá er það ekki neitt sem höfundur telur vandamál og mun 

hefðin í þessum löndum fyrir saltaðan þorsk halda markaðnum stöðugum. 

 

En það er viðbúið að aukning á útfluttum ferskum þorskflökum kunni að 

hafa áhrif á það magn sem framleitt er af öðrum þorskafurðum. Íslendingar 

hafa bara ákveðið magn af þorski sem þeir geta veitt og verður að skipta 

því magni niður á framleiðslu afurða. Ef aukningin verður áfram í ferskum 

afurðum þá mun það koma til með að minnka annars staðar. Það er 

viðbúið að sjófrystur fiskur lendi í samdrætti vegna hversu dýrt það er að 

sækja hann og vinna. 
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6 Markaðir. 
Líkt og áður hefur komið fram var ákveðið skoða markaði í Bretland, 

Belgíu og Spáni. Við greiningu á mörkuðum og löndum var stuðst við svo 

kallaða PEST-greiningu (PEST-Analysis)28 sem gengur út á að greina 

stjórnskipan, viðskipti , tækni og lýðfræði og landfræðilega legu einstakra 

landa. 

6.1 Smásölumarkaðir í Evrópu. 

 

Árið 2003 var sjávarfang selt að verðmæti 4 milljarða punda í Bretlandi. 

Rúmlega helmingur eða rúmir 2 milljarðar punda var selt í smásölu 

(fiskbúðir og stórmarkaðir). Í kringum 90% af heildarverðmæti 

smásölunnar var selt í stórmörkuðum. 

Þetta virðist vera þróunin í Evrópu, hinar eiginlegar fiskbúðir virðast vera 

á undanhaldi, stórmarkaðir hafa undanfarin ár verið að auka sína hlutdeild 

í sölu á ferskum og tilbúnum fiskafurðum.29 

Þetta mun hafa það í för með sér að Íslendingar þurfa að vera tilbúnir og 

hafa getu til að uppfylla pantanir og óskir mjög stórra kaupenda. 

Neytendur eru einnig farnir að gera meiri kröfur um fjölbreytni og þægindi 

í matseld, sem leiðir til að fyrirtæki þurfa að fara einbeita sér að nýjungum 

og vörum sem uppfylla kröfur neytenda.30 

28 McGee, Thomas, Wilson (2005) Bls 540 
29 Seafood Industry Value chain Analysis (bls 34) 
30 Seafood Industry Value chain Analysis (bls 22) 
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7 Belgía 
Belgía er land í Vestur-Evrópu staðsett á milli Hollands og Frakklands 

með landamæri að Norðursjó. Íbúar Belgíu eru rúmar tíu milljónir. 

Hagvöxtur í Belgíu var áætlaður árið 2004 2,6% sem er nokkru hærra en 

var áætlað fyrir Ísland á sama tíma. Kaupmáttur heimilanna var áætlaður 

2004 $30,600 á ári og var verðbólguspá 1,9% á ári31. Belgía hefur verið 

meðlimur í ESB frá árinu 1958 og í NATO frá árinu 194932. Evra hefur 

verið opinber gjaldmiðill Belgíu allt frá árinu 2002 þegar evra var gerð að 

sameiginlegum gjaldmiðli Evrópusambandsins.  

 
31 The World Factbook. 
32 http://www.library.pitt.edu/subject_guides/westeuropean/wwwes/mspr-b.html 
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7.1 Ágrip af útflutningi á Belgíumarkað. 

Útflutningur á sjávarafurðum frá Íslandi til Belgíu hefur aukist ár frá ári á 

því tímabili sem er til skoðunar í skýrslunni. Verðmæti þessa útflutnings 

stóð árið 2004 í 3,44 milljörðum sem er aukning upp á rúmlega 1,5 

milljarða frá árinu 1999. 

 

Verðmæti útflutra sjávarafurða á Belgíumarkað á tímabilinu 
1999-2004
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Mynd 7-1 Heildarverðmæti  sjávarafurða í milljónum sem fluttar voru til Belgíu 

 á árunum 1999-2004.33  

33 Unnið upp úr gögnum af Hagstofunni. 
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Af þessum 3.44 milljörðum sem flutt var út af sjávarafurðum árið 2004 var 

þorskur og afurðir unnar úr þorski rúmar 2,262.milljarðar króna sem gera 

66% af heildarverðmæti sjávarafurða það árið. Þorskur og þorskafurðir 

skila mestu verðmæti þeirra tegunda sjávarfangs sem seldar eru frá Íslandi 

til Belgíu. 
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Mynd 7-2 Verðmæti þorskafurða í milljónum (blá lína) sett samhliða 

heildarverðmæti sjávarafurða (bleik lína) sem seldar voru frá Íslandi á árunum 

1999-2004. 34 

34 Unnið upp úr gögnum af Hagstofunni.  
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Mynd 7-3 Verðmæti þorskafurða (blá lína) sett samhliða verðmæti á ferskum 

þorskflökum (bleik lína) í milljörðum krónan sem seldar voru frá Íslandi á árunum 

1995-2004. 35 

Fersk, kæld ísvarin þorskflök stóðu fyrir 71% af heildarverðmæti 

þorskafurða árið 2004 sem gera rúmlega 1.6 milljarða króna. 

Þegar mynd 7-3 er skoðuð sést að kæld, fersk þorskflök eru stór breyta í 

heildarverðmæti þorskafurða á Belgíumarkaði og með því eru þau orðin 

stór þáttur í heildarverðmæti sjávarafurða sem seldar voru á 

Belgíumarkaði. Vegna þeirrar staðreyndar var ákveðið að í skýrslunni yrðu 

fersk þorskflök á Belgíumarkaði gerð nánari skil. 

 
35 Unnið upp úr gögnum af Hagstofunni. 
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7.2 Virðiskeðjan sett upp fyrir Belgíumarkað 

7.2.1 Ný kæld eða ísvarin þorskflök. 

Mynd 7-4 Fersk kæld, ísvarinn þorskflök.36 

Nú þegar Belgíumarkaður hefur verið greindur og athugun farið fram á 

hversu miklum hluta fersk þorskflök eru að skila af heildarverðmæti 

sjávarafurða þá er nauðsynlegt að skoða virðiskeðju fyrir fersk þorskflök 

nánar. 

 
36 http://www.lofoten-info.no/sakrisoy/SEAFOOD/cod.jpg 
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Mynd 7-5 Virðiskeðja fyrir fersk þorskflök á Belgíumarkað. Útgangspunkturinn er 

neytandi og er keðjan sjálf rakin frá neytanda til veiða. 

 

Mynd 7-5 er virðiskeðja fyrir fersk þorskflök á Belgíumarkað sem byggð 

var sérstaklega fyrir vinnu við þetta verkefni út frá virðiskeðju Michael 

Porter´s. Örvarnar eru frá hægri til vinstri og táknar það hvernig á að rekja 

keðjuna, byrjað er á neytanda og endað á veiðum.  

 

Þeir kassar sem merktir eru með tölustöfunum einum og tveimur eru 

frumvinnsla (Primary processing) sem er númer 1 og vinnsla á seinni 

stigum (Secondary processing) sem er númer 2. Þeir kassar sem eru 

merktir sem 1b, 1c og 2b eru til að gefa mynd af því hve mikið af tekjum 

fer í afurðakostnað við framleiðslu og veiðar í frumvinnslu. 
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170,28kr/kg 1. 
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358kr/kg 

1b: 
Laun:30% 
Olía:6% 
Veðafæri:4% 
Viðhald:7% 

2b. 
Virðisaukaskattur:21% 
Tollar:0 
Annað:? 

2.1kg af hráefni þarf í eitt 
kílógramm af afurð.

1c: 
Hráefni:72% 
Umbúðir: 2% 
Flutningsk: 5% 
Önnur aðföng: 7% 
Laun og tengt: 10% 
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Neytandinn er að borga 1737 evrur fyrir eitt kíló sem er 1479 kr/kg af 

ferskum þorskflökum í stórmarkaði í Belgíu. Stórmarkaðurinn kaupir þetta 

sama kíló frá framleiðenda á Íslandi á 693 kr/kg. Framleiðandinn borgar 

358 kr/kg fyrir þorskinn sem þarf til að framleiða eitt kíló af afurðinni þar 

ofan á leggst annar kostnaður líkt og kemur fram í kössum sem merktir eru 

1b og 1c. 

 

Fersk þorskflök eru seld frá Íslandi á 693 krónur sem er FOB-verð. Ýmis 

afurðakostnaður myndast við framleiðslu á hverju kílógrammi af afurð. 
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Mynd 7-6 Hlutfallsleg skipting á kostnaði við aðföng sem notuð eru í  framleiðslu á 

ferskum flökum. 38 

Hráefni er stærsti einstaki liðurinn við kostnað á aðföngum. 

En sem hlutfall af tekjum þá er hráefni 72% af heildarkostnaði við 

tekjumyndunina. 

Hreinn hagnaður ísfisksframleiðslu er 2,3% af heildartekjum39.

37 Stroobant, Jean-Luc 
38 Hagstofan (Rekstraryfirlit fiskvinnslu). 
39 Sjá í fylgiskjal 8 um Ísfiskframleiðslu. 
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Ef miðað er við að 693 krónur séu heildartekjur framleiðandans af 

kílógramminu sem flutt er á Belgíumarkað, þá sitja eftir hjá framleiðanda 

sextán krónur fyrir hvert kílógramm eftir allan útlagðan kostnað. 

Þessar 786 krónur sem eru mismunur á því meðalkílóverði sem er í gangi á 

smásölumarkaði í Belgíu og sem framleiðendur á Íslandi selja 

kílógrammið á, verða ekki eingöngu útskýrðar með álagningu af hendi 

stórmarkaðarins. 

Ýmis gjöld koma við sögu, svo sem virðisaukaskattur sem er 21% í 

Belgíu40 og svo eru það vinnulaun sem seljandinn þarf að borga sínu 

starfsfólki. Ýmisleg umsýsla með vörunni t.d. umpökkun og sitthvað 

annað og rýrnun sem er oft mikil á ferskum vörum. 

Innflutningstollar á ferskum þorskflökum til landa Evrópusambandsins eru 

ekki neinir, þannig að sá kostnaður er enginn.  
Tafla 7-1 Sýnir kostnað og álagningu á fersk þorskflök í stórmarkaði í Belgíu. 

Krónur  %
Vara seld frá íslandi 693 kr.
Virðisaukaskattur í Belgíu 146 kr. 21%
Tollur á þorsk vöru í Belgíu 0 0%
Annar kostnaður  0 kr.
Samtalskostnaður 839 kr.
Hlutdeild markaðs. 640 kr. 92%
Vara seld í smásölu. 1.479 kr.

Samkvæmt útreikningum hér að ofan er hlutdeild stórmarkaðarins í 

vöruflokknum fersk þorskflök 92%. Þar sem ekki fengust neinar haldbærar 

upplýsingar um hver annar kostnaður er þá var því sleppt í útreikningum. 

 
40 Eouropean Commission. 
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7.3 Niðurstöður rannsókna fyrir Belgíumarkað. 

Magn af útfluttum ferskum þorskflökum á markað í Belgíu hefur aukist 

mikið síðustu ár. Fer það saman við aukningu almennt á útfluttum ferskum 

þorskflökum frá Íslandi. Það má leiða að því líkur að almenn krafa 

neytenda úti í heimi um aukinn ferskleika matvara hafi mikið um þessa 

aukningu að segja. Heilsuæði sem hefur gripið íbúa Vesturlanda kann 

einnig að vera skýring, sú hugsun neytandans að fiskur sé hollur og hollari 

sem hann er minna meðhöndlaður. Virðiskeðjan fyrir fersk þorskflök á 

Belgíumarkað er nokkuð stutt miða við ef varan væri unnin eitthvað 

frekar. Virðisaukaskattur í Belgíu er svipaður og virðisaukaskattur er á 

Íslandi, tollar og önnur vörugjöld eru ekki til staðar. Þar sem varan er seld 

á FOB-verði frá Íslandi þá er ekki hægt að vita hvað tryggingar eru háar. 

Eins eru flutningsgjöld mismunandi eftir því sem semst um milli 

útflytjenda og flutningsaðila. En hlutdeild stórmarkaðarins er mjög mikil 

eða 92%, það leiðir til þess að 786kr/kg er sá munur sem er á verðum sem 

neytandi borgar fyrir afurðina út í stórmarkaði og því verði sem 

Íslendingar selja afurðina frá sér á. Við vinnslu á skýrslunni þá fengust 

ekki uppgefnar neinar upplýsingar um hvað mikill hluti af vöruverðinu 

sjálfur er kostnaður fyrir stórmarkaði og var þeim lið þess vegna sleppt.  
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8 Bretland  
Bretland er eyja sem er staðsett norðvestur af Frakklandi og er hún samsett 

af þremur löndum þ.e.a.s. Englandi, Skotlandi og Wales. Til Bretlands 

telst einnig N-Írland. Bretland er eitt af stofnendum 

Atlantshafsbandalagsins og hefur einnig verið lengi með aðild að 

Evrópusambandinu. 

Íbúar Bretlands eru rúmar 60 milljónir. Árið 2004 var hagvöxtur talinn 

vera 3,2% og verðbólga var áætluð 1,4%, kaupmáttur heimilanna var 

einnig áætlaður 2004 vera $29,600 á hvert heimili. 41 

Á Bretlandi hafa stórmarkaðir verið að auka sína hlutdeild á sviði 

sjávarafurða á kostnað smærri smásala.  

Árið 2003 höfðu stórmarkaðir 84% markaðshlutdeild á sviði ferskra 

sjávarafurða á smásölumarkaði. Á markaði fyrir frystar sjávarafurðir höfðu 

stórmarkaðir enn stærri hlutdeild eða allt að 94% og var þorskur vinsælasta 

varan í smásölu árið 2003.42 Það má reikna með að stórmarkaðir munu 

ekki missa sína markaðshlutdeild í smásölu á sjávarafurðum í nánustu 

framtíð og það eru meiri líkur en minni á að þeir muni koma til með að 

auka hana.  

Á veitingarhúsamarkaði í Bretlandi hefur þorskur verið í kringum 30% af 

seldum hvítfiski.  

 
41 The World Factbook. 
42 Seafood Industry Value chain Analysis (bls 37) 
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8.1 Ágrip af útflutningi á Bretlandsmarkað 
 

Árið 2004 fluttu Íslendingar út sjávarafurðir á Bretlandsmarkað að 

verðmæti rúmlega 32 milljarðar og var það aukning upp á 11% frá árinu 

áður. 

Útflutningur sjávarafurða á Bretlandsmarkað.
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Mynd 8-1 Heildarverðmæti í milljónum á sjávarafurðum sem fluttar voru til 

Bretlands á árunum 1995-2004. 

 

Bretland hefur verið einn af mikilvægustu mörkuðum fyrir Ísland á sviði 

sjávarafurða undanfarna áratugi, árið 2004 stóð Bretland fyrir 26.7% af 

heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða. Verðmæti sjávarafurða sem fluttar 

eru á Bretlandsmarkað hefur aukist ár frá ári að undaskyldu 2003 þegar 

verðmætið lækkaði miðað við árið á undan. 

Þorskur og afurðir unnar úr þorski hafa verið nokkuð stór partur af 

heildarverðmæti sjávarafurða sem fluttar hafa verið á Bretlandsmarkað. 

Skiptir þá litlu um hvers konar þorskafurðir er að ræða, ferskar, frystar 

heilann þorsk eða verkaðan á annan hátt. 
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Verðmæti þorskafurð sem eru til skoðunar á Bretlandsmarkaði.
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Mynd 8-2 Verðmæti þeirra þorskafurða í milljörðum sem eru til skoðunar á 

Bretlandsmarkaði á árunum 1999-2004. 

 

Líkt og mynd 8-2 sýnir þá hefur verðmæti ferskra, kældra eða ísvarinna 

þorskflaka verið að aukast á undanförnum árum. Nokkuð hefur dregið úr 

verðmætum sjófrystra flaka og kann það að vera vegna aukningar á 

ferskum flökum og vegna aukningar á landfrystum flökum. 

Þrátt fyrir að aukning sé í landfrystum afurðum, þá er hún hlutfallslega 

meiri í kældum, ferskum flökum.43 

Verðmæti þorsks í heildarverðmæti sjávarafurða sem seldar voru á 

Bretlandsmarkaði frá Íslandi var árið 2004 í kringum 38% og 20% af 

heildarmagni. 

 
43 Seafood Industry Value chain Analysis (bls 36) 
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8.2 Virðiskeðjur settar upp fyrir Bretlandsmarkað. 

 

Hér á eftir verða virðiskeðjur fyrir fersk þorskflök, lausfryst þorskflök og 

brauðuð þorskflök skoðaðar nánar fyrir smásölu á Bretlandsmarkaði. 

Einnig verður virðiskeðja fyrir þorskflök sem seld eru á veitingamarkaði 

skilgreind og skoðuð nánar. 

8.2.1 Ný,kæld eða ísvarin þorskflök. 
 

Mynd 8-3 Virðiskeðja fyrir fersk þorskflök á Bretlandsmarkað. Útgangspunkturinn 
er neytandi og er keðjan sjálf rekin frá neytanda til veiða. 
 

Neytandinn er að borga 7,35 pund sem gera 941 krónu fyrir eitt kíló af 

ferskum þorskflökum í stórmarkaði í Bretlandi. Stórmarkaðurinn kaupir 

þetta sama kíló frá framleiðenda á Íslandi á 618 kr/kg. 

Neytendur Meðalverð 
7,35 £/kg 
941kr/kg 

2. Vara seld  
618 kr/kg. 

170,28kr/kg 1. 
Afurð 

358kr/kg 

2b. 
Tollar: 
Vinnulaun: 
Álagning: 

2.1kg af hráefni þarf í eitt 
kílógramm af afurð. 
 

1b: 
Laun:30% 
Olía:6% 
Veðafæri:4% 
Viðhald:7% 

1c: 
Hráefni:72% 
Umbúðir: 2% 
Flutnings k: 5% 
Önnur aðföng: 7% 
Laun og tengt: 10% 
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Framleiðandinn borgar 358 kr/kg fyrir þorskinn sem þarf til að framleiða 

eitt kíló af afurðinni og þar ofan á leggst annar kostnaður líkt og kemur 

fram í kössum sem merktir eru 1b og 1c. 

 

Fersk þorskflök eru seld frá Íslandi á sexhundruð og átján krónur sem er 

FOB-verð. Ýmiss afurðakostnaður myndast við framleiðslu á hverju 

kílógrammi af afurð. 
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Mynd 8-4 Hlutfallsleg skipting á kostnaði við aðföng sem notuð eru í ferskri flaka 

framleiðslu á Íslandi. 

 

Líkt og í kaflanum um Belgíu þá er hráefni langstærsti einstaki liðurinn 

við kostnað á aðföngum. Hér er ekki sett upp hvað laun eru stór liður 

vegna þess að hér einungis átt við aðföng, en laun hafa verið í kringum 

10% af heildarkostnaði við framleiðslu á ferskum flökum. 

Hreinn hagnaður ísfisksframleiðslu er af Hagstofu Íslands sagður vera í 

kringum 2,3% af heildartekjum44.

Ef miðað er við að 618 krónur séu heildartekjur framleiðandans af 

kílógramminu sem flutt er á Bretlandsmarkað, þá sitja eftir hjá 

 
44 Sjá í viðauka um Ísfiskframleiðslu. 
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framleiðanda 14,2 krónur fyrir hvert kílógramm eftir allan útlagðan 

kostnað en það er ívið minna en hagnaðurinn er á Belgíumarkaði. 

Þær 323 krónur sem er mismunur á því meðalkílóverði sem er í gangi á 

smásölumarkaði í Bretlandi og því verði sem framleiðendur á Íslandi selja 

kílóið frá sér á, getur ekki eingöngu verið útskýrt með álagningu af hendi 

stórmarkaðarins þó að það sé stór hluti af verðinu. Ýmis gjöld koma við 

sögu, virðisaukaskattur getur samt ekki verið þar því ekki er neinn 

virðisaukaskattur á matvöru í Bretlandi45. Ýmisleg umsýsla með vörunni 

t.d. umpökkun, tryggingar á flutningum, vinnulaun og sitthvað annað. 

Innflutningstollar á ferskum þorskflökum til landa Evrópusambandsins eru 

engir , þannig að sá kostnaður er enginn. Venjulegur neytandi borgar 

£7,35/kg46 fyrir hvert kílógramm af ferskum flökum í stórmörkuðum í 

Bretlandi sem gera 941 Ískr/kg. 

 
Tafla 8-1 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á fersk þorskflök í Bretlandi. 

 
Krónur  %

Vara seld frá íslandi 618 kr.
Virðisaukaskattur í UK 0 kr. 0%
Tollur á þorsk vöru í UK 0 0%
Annar kostnaður 0 kr.
Samtalskostnaður 618 kr.
Hlutdeild 323 kr. 52%
Vara seld í smásölu. 941 kr.

Samkvæmt útreikningum hér að ofan er hlutdeild stórmarkaðarins í 

vöruflokknum fersk þorskflök 52%. 

 
45 King, Graham (viðtal 26.07.2005). 
46 Sjá fylgiskjal númer 4 um Smásöluverð í Bretlandi. 
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8.3 Samanburður á Virðiskeðju ferskra þorskflaka. 

 

Þegar byrjað er að bera saman Belgíumarkað og Bretlandsmarkað, er hægt 

að sjá fljót á litið að Belgíu markaður er rétt um ein tíundi af 

Bretlandsmarkaði. Sem kemur ekki á óvart þar sem Bretlandsmarkaður er 

um einn þriðji að öllu útfluttu sjávarfangi en Belgía langt þar á eftir47.

Belgíumarkaður í samanburði við Bretlandsmarkað.
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Mynd 8-5 Samanburður á útflutningsverðmætum í milljónum á Belgíumarkað 
annarsvegar og Bretlandsmarkað hinsvegar. 
 

Mynd 8-5 sýnir hversu miklu stærri Bretlandsmarkaður er miðað við 

Belgíu. Þar er samt hægt að sjá að Belgíumarkaður hefur verið stöðugri 

upp á við heldur en Bretlandsmarkaður.  

 
47 Hagstofa Íslands. 
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Belgíumarkaður borinn saman við 
Bretlandsmarkað
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Mynd 8-6 Samanburður á Belgíumarkaði og Bretlandsmarkaði á ferskum 
þorskflökum á magni í tonnum og verðmæti í milljörðum króna. 
 

Við samanburð á þessum mörkuðum fyrir fersk, kæld þorskflök er hægt að 

sjá að Belgíumarkaður er tæplega helmingi minni en Bretlandsmarkaður. 

En hinsvegar hefur verið mjög stöðug aukin eftirspurn í Belgíu (sjá mynd 

8-5) og ef sú þróun heldur áfram þá er við því að búast að það dragi saman 

með þessum mörkuðum í framtíðinni. 

Líkt og kemur fram í köflum um virðiskeðju þessara afurða á hvorum 

markaði fyrir sig þá er kílóverð á ferskum þorskflökum sem seld eru á 

Belgíu 693 krónur en 618 krónur á Bretland. Hinsvegar borgar neytandinn 

hærra verð í Belgíu en hann gerir í Bretlandi, ennfremur er ekki 

virðisaukaskattur á matvöru í Bretlandi. Þrátt fyrir það þá er álagningin 

hærri á Belgíumarkaði en hún er á Bretlandsmarkaði. 
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Tafla 8-2 Samanburðartafla yfir Belgíumarkað og Bretlandsmarkað. 
 

Belgíumarkaður Bretlandsmarkaður.
Vara seld frá íslandi 693 kr. 618 kr.
Smásöluverð  1.479 kr. 941 kr.
Hlutdeild  92% 51%

Miðað við þær upplýsingar sem tafla 8-2 sýnir er í raun hagstæðara fyrir 

fyrirtæki að selja sína vöru í Belgíu en á Bretlandi. Hins vegar hefur 

Bretlandsmarkaður tekið við meira magni af ferskum þorskflökum en 

Belgíumarkaður undanfarin ár, en meiri aukning hefur verið bæði í 

verðmætum og í magni á Belgíumarkað. 

Bretland er rótgróinn markaður fyrir íslenskt sjávarfang og einkum fyrir 

þorsk. Belgía er hins vegar meira óskrifað blað og því gæti verið um 

spennandi tækifæri fyrir íslenska ferskflaka framleiðendur að herja á þann 

markað. Bretlandsmarkaður er mun stærri og getur því tekið við meira 

magni af afurðum, en þar er minna borgað fyrir hvert kíló en í Belgíu.  
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8.3.1 Lausfryst þorskflök, landfryst. 
 

Mynd 8-7 Virðiskeðja fyrir lausfryst þorskflök á Bretlandsmarkað. 
Útgangspunkturinn er neytandi og er keðjan sjálf rakin frá neytanda til veiða. 

 

Þegar afurðir eru seldar lausfrystar frá Íslandi til Bretlands er hægt að 

skipta mörkuðum fyrir þær í raun niður í tvo, annars vegar eru það 

veitingahúsamarkaðir (Restaurants) og smásölumarkaðir (Retail sales). 

Það er hægt að nefna líka stóreldhús og veisluþjónustur (catering) en það 

er ekki til skoðunar í þessu verkefni. 

Neytendur 

III 
955kr/kg 

2. 
Vara seld. 
447kr/kg 

170,28kr/kg 1. 
375kr/kg 

1b: 
Laun:33% 
Olía:15% 
Veðafæri:6% 
Viðhald:10% 

I
2176 kr/kg 

II.
940 kr/kg 

2.2kg af hráefni þarf í eitt 
kílógramm af afurð. 
2,2*170,28=375kr 

1c: 
Hráefni:77% 
Viðhald:4% 
Umbúðir:6% 
Önnuraðföng:7% 
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8.4 Smásölumarkaður í Bretlandi. 

 
Á smásölumarkaði eru afurðirnar seldar beint til neytenda, þá sem frosin 

flök í ákveðnum pakkningastærðum. Nokkrir vöruflokkar eru til á 

smásölumarkaði í Bretlandi fyrir flök en þeir eru, roðlaus og beinlaus flök, 

með roði, beinlaus, með roði með beinum. Hér verður einungis roðlaust og 

beinlaust tekið til skoðunar. Einnig er hægt að kaupa þorskflök sem er búið 

að vinna meir og þá yfirleitt talað um brauðaðan og í raspi. 

 

Meðalverð á frystum flökum í stórmörkuðum á Bretlandi er £7,4648 á hvert 

eitt og hálft kílógramm. Sem gera um 955 krónur á hvert kílógramm. 

Tekið skal fram að þetta eru smásöluverð sem geta breyst mjög snögglega 

og ört.  

 

Mynd 8-8 Virðiskeðja landfrystra þorskflaka sem seld eru á Bretlandsmarkað. 

 
48 Sjá fylgiskjal númer 4 um Smásöluverð í Bretlandi. 
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Tafla 8-3 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á frystum þorskflök í Bretlandi. 

Krónur  %
Vara seld frá íslandi 447 kr.
Virðisaukaskattur í UK 0 kr. 0%
Tollur á þorsk vöru í UK 0 0%
Annar kostnaður  0 kr.
Samtalskostnaður 447 kr.
Hlutdeild 503 kr. 113%
Vara seld í smásölu. 955 kr.

Samkvæmt útreikningum í töflu 8-3 er hlutdeild stórmarkaðs á hvert kíló 

af frystum þorskflök um 113%. Liðurinn sem ber nafnið „Annar 

kostnaður“ inni í þessari töflu er í raun með öllu óþekktur. Það er vegna 

þess að það fengust ekki uppgefnar neinar heilstæðar upplýsingar um 

þennan kostnað og er hann því ekki tekinn með í útreikninginn. Annar 

kostnaður getur verið vinnulaun, tryggingar og önnur umsýsla. 

Hreinn hagnaður framleiðenda af frystum flökum er sagður vera 5,1% af 

hreinum tekjum49. Sé reiknað með því að 447 krónur séu hreinar tekjur á 

hvert kíló af frystum flökum þá er hreinn hagnaður framleiðenda tæplega 

23 krónur af hverju framleiddu kílói. 

 

Það skal tekið fram að ekki er gerður neinn greinarmunur á sjófrystum og 

landfrystum flökum í smásölu í þeim gögnum sem höfundur komst yfir. 

Vegna þess verður virðiskeðja fyrir sjófryst þorskflök ekki sýnd myndrænt 

og er vísað í mynd 8-8. Sjófryst þorskflök eru seld á lægra verði frá 

framleiðanda á Íslandi en landfryst flök. Verð á hvert kíló af sjófrystum 

flökum er 410 krónur. 

 
49 Hagstofa Íslands (Sjá fylgiskjal 8 í viðaukum). 
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Tafla 8-4 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á sjófrystum þorskflökum í 
Bretlandi 

 
Krónur  %

Vara seld frá íslandi 410 kr.
Virðisaukaskattur í UK 0 kr. 0%
Tollur á þorsk vöru í UK 0 0%
Annar kostnaður  0 kr.
Samtalskostnaður 410 kr.
Hlutdeild 545 kr. 133%
Vara seld í smásölu. 955 kr.

Ef stórmarkaður myndi selja sjófryst þorskflök myndi hlutdeildin aukast 

um 15% miðað við landfryst þorskflök, sé miðað við sömu forsendur. 

Hins vegar er það mögulegt að annar kostnaður er eitthvað hærri við 

meðhöndlun á vörunni. 
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8.4.1 Virðiskeðja smásölumarkaðarins á Bretlandi. 
 

Seinni afurðin sem er tekin hér til skoðunar á smásölumarkaði er þorskflök 

sem er búið að brauða (breaded). Eftir að afurðin er seld frá Íslandi er hún 

yfirleitt flutt til Bretlands, unnin áfram í brauð, pökkuð þar og seld til 

stórmarkaða. 

 

Mynd 8-9 Virðiskeðja landfrystra brauðaðra þorskflaka sem seld eru á 

Bretlandsmarkað. 

Til að finna út meðalverð til að styðjast við fyrir þessa afurð þá var leitað 

upplýsinga á vefsíðu Sainsburys´s sem er ein af stærri stórmarkaðskeðjum 

í Bretlandi. Þar voru brauðuð þorskflök sem voru seld undir merkjum 

keðjunnar og undir nokkrum öðrum framleiðendum tekin til athugunar. 

Meðalverðið var síðar meir reiknað út frá því kílóverði sem var gefið upp á 

vefsíðu Sainsbury´s50 

50 http://www.sainsburystoyou.com/index.jsp?bmUID=1122500582255 
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Tafla 8-5 Raunverulegt kílóverð við framleiðslu á brauðuðum þorski. 
 

Kostnaðarskipting á brauðuðum þorskflökum Krónur  %
Meðalverð á kg í pundum. 7,34
Grömm í kílói 1000
Gengi Punds gegn ISK. 128,00 kr.
Meðalverð í ÍSK 940 kr. 
Þyngd á hverju flaki í g 450
Raunverulegt innihald þorsks í hverju flaki í gr. 270 60%
Verð á frystum þorski frá Íslandi kr/kg. 447 kr.
Krónur á hvert gramm selt frá Íslandi. 0,447 kr.
Kostnaður á þorsk í hverju brauðuðu flaki. 121 kr. 60%
Annar kostnaður, brauðun, hráefni, vinnulaun 
osv.fr 80 kr. 40%
Kostnaður við framleiðslu á hverju 450g flaki 201 kr. 
Kostnaður á hvert framleitt kg 450 kr. 
Hlutdeild 490 kr. 52%

Vörumerkin sem notuð voru til að finna meðalverð voru Birds Eye, 

Ross, Harry Ramsden´s, Sainsbury´s og Young´s.  

 

Innihald þorsks í hverju brauðuðu flaki sem vegur að meðaltali 450g var á 

bilinu 55-65%, notað er 60% í útreikninga sem er nálægt meðaltali. 

Miða við að þorskur er 60% af innihaldi hvers brauðaðs flaks þá er þorskur 

um 270g af heildar þyngd flaksins. Miðað við að þorskkílóið kostar 447 

krónur frá Íslandi þá er kostnaður á þorsk í hvert flak aðeins 121 króna. 

Kostnaður á hvert kíló af þorski sem er seldur brauðaður er 450 krónur á 

kílógramm. Þetta er sá kostnaður sem framleiðandi þarf að bera við 

framleiðslu.  

Það er mismunur upp á 490 krónur frá því verði sem neytandi borgar fyrir 

kílóið.  Það er aðeins hægt að útskýra þennan mun með hlutdeild 

stórmarkaðarins vegna þess að ekki fékkst uppgefið frá framleiðendum 

hve mikið er lagt á vöruna frá þeirra hendi. 
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8.5 Veitingahúsamarkaður á Bretlandi. 

 

Mynd 8-10 Virðiskeðja landfrystra þorskflaka sem seld eru áveitingarhúsi á 
Bretlandsmarkað. 
 

Á veitingahúsi er neytandi að borga að meðaltali fyrir rétt sem inniheldur 

þorskflak 17 pund51, sem gera 2.176kr52.

Mynd 8-11 Þorskflak líkt og það er borið fram á veitingahúsi.53 

51 Þurý Reynisdóttir.  
52 Miðað við meðalgengi árið 2004. 
53 http://www.alaskaseafood-neurope.com/recipe_crowd_pleasers_img/283x200/BLACK%20COD.jpg 
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Tafla 8-6 Hlutdeild veitingarhús í Bretlandi. 

 
Meðalverð á fiskrétt í pundum. 17
Gengi Punds gegn ISK. 128 kr.  
Meðalverð í ÍSK. 2.176kr. 
Grömm í einu kílói. 1000
Hlutfall þorsk í aðalrétti. 40%
Verð á frystum þorsk frá Íslandi kr/kg. 447
Krónur á hvert gramm selt frá Íslandi. 0,447
Stærð á þorskflaki í aðalrétt í grömmum. 165
Raunverulegur kostnaður á þorsk flaki í aðalrétt. 74 kr. 40%
Annar kostnaður, laun, þjónusta, húsaleiga osv.fr 111 kr 60%
Samtals kostnaður á disk sem inniheldur þorskflak 185 kr. 
Hlutdeild  1.991 kr. 92%

„Algengur diskur á veitingahúsum sem inniheldur þorsk samanstendur af 

þorskflaki sem er um 150-180 grömm, 100 grömm af grænmeti, 

100 grömm af kartöflum eða hrísgrjónum og 50 grömmum af sósu“54.

Sé litið til þessarar skiptingar á disknum þá er þorskurinn sem 

aðalhráefni(main ingreeteans) í kringum 40% sé það notað sem kostnaður 

þá kostar flakið 74 krónur. 60% af kostnaðinum er annað hráefni 

vinnulaun, þjónusta, húsaleiga og annað sem tilfellur og er það 111 krónur 

af heildakostnaði. Þetta gerir 185 krónur sem er reiknaður sem 

heildarkostnaður á disk sem inniheldur þorskflak. 

Miða við þetta þá er hlutdeild veitingarhúsa 92% eða 1.991 krónur. 

 

54 E.G. Johansson. 
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8.6 Niðurstöður fyrir skoðun á Bretlandsmarkaði. 

Veitingahús eru með töluvert hærri hlutdeild á hvert selt kíló en 

stórmarkaðir, en það getur verið talið eðlilegt vegna eðli þjónustunnar. 

Stórmarkaðir eru langstærstu seljendur sjávarfangs og er það um 89 % af 

seldu sjávarfangi í Bretlandi sem er seldur í gegnum þá.  

 

Hlutdeild stórmarkaða er mest á frosinn flök , á ferskflök eru stórmarkaðir 

ekki með eins háa hlutdeild og kann það að vera vegna samkeppni milli 

stórmarkaða. Einnig kann það að vera stórmarkaðir eru búnir að koma sér 

fyrir í ákveðnum gæða klassa hjá neytendum og geta því leyft sér að selja 

á hærra verði til sinna viðskiptavina. 

Um leið og þorskurinn er unninn meir, brauðaður eða meðhöndlaður á 

annan hátt þá jókst söluverðmæti vörunnar ekki líkt og höfundur bjóst við. 

Stórmarkaðir leggja 132% ofan á fryst flök en ekki nema 52% þegar um er 

að ræða brauðaðann þorsk. Höfundur bjóst við að brauðaður þorskur yrði 

dýrari en frystu flökin, en sú var ekki raunin. Ekki fannst nein haldbær 

skýring á þessum mun vegna þess að framleiðendur í Bretlandi vildu ekki 

gefa upp verð, kaupendur eða neitt annað sem tengist þeirra vöru.  
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9 Spánn 
Spánn er hluti af Vestur Evrópu og liggur suðvestur af Frakklandi. Spánn 

er annað tveggja landa sem staðsett eru á Pýraníju skaganum og liggur 

bæði að Miðjarðahafi og Atlantshafi. Íbúafjöldi á Spáni er rúmlega 40 

milljónir og meðal lífslíkur tæplega áttatíuár. Árið 2004 var kaupmáttur 

heimilanna áætlaður 23,300 dollarar og verðbólga var áætluð 3,2%55.

Spánar markaður er margslunginn og flókinn það eru margir sérhæfðir 

smákaupmenn sem versla einungis með sérstaka vörur og vöruflokka 

þegar kemur að saltfisk. Eins eru stórmarkaðir breytilegir þegar kemur að 

magnsölu vegna til dæmis hátíða s.s. föstunnar og um jólin.56 

Vegna þessara hátta á Spánarmarkaði er erfitt að gera grein fyrir hvað 

mikið er selt í stórmörkuðum og hvað mikið er selt í gegnum þessa 

sérhæfðu kaupmanna og voru ekki nein gögn aðgengileg um þessa 

skiptingu.  

 

55 The World Factbook. 
56 Jakob P Jóhannsson. 



Gunnar Pétur Garðarsson  

Lokaverkefni. 65

9.1 Ágrip á útflutning á Spánarmarkað 

 

Árið 2004 fluttu Íslendingar út sjávarafurðir á Spánarmarkað að verðmæti 

tæplega 12,5 milljarða og var það aukning upp á 15% frá árinu áður.57 

Markaðurinn á Spáni fyrir sjávarafurðir er ein sá allra stærsti í Evrópu með 

árlega neyslu upp á 1,2 milljón tonn. Mikil fjölbreytni sjávarmetis 

einkennir Spánarmarkað og er saltaður fiskur mjög stór hluti af 

markaðnum58.

Útflutningur Sjávarafurða á Spánarmarkað.
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Mynd 9-1 Heildar verðmæti í milljónum króna á sjávarafurðum sem fluttar voru til 

Bretlands á árunum 1995-2004.59 

Líkt og mynd 9-1 ber með sér þá hefur aukning á útfluttum sjávarafurðum 

verið mikil á Spánarmarkað. Hefur þetta orðið til þess að Spánarmarkaður 

er orðinn einn af mikilvægustu mörkuðum fyrir Ísland á sviði sjávarafurða. 

 
57 Hagstofa Íslands. 
58 Globefish special market study Studies on seafood value addition. Bls 64 
59 Hagstofa Íslands. 
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9.1.1 Saltfiskmarkaður á Spáni. 
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Mynd 9-2 Heildarverðmæti á útfluttum söltuðum þorskbitum,flökum og flöttum í 

milljónum og heildarverðmæti á sömu vöruflokkum sem flutt var á Spánarmarkað 

árið 2004. 60 

Spánn stóð fyrir tæplega 40%61 af heildarverðmæti af söltuðum 

þorskafurðum árið 2004. Það helst í hendur við það að Spánn hefur verið 

Íslandi mikilvægur markaður fyrir saltaðar þorskafurðir. 

 

60 Hagstofa Íslands. 
61 Hagstofa Íslands.. 
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Verðmæti þeirra þorskafurða sem eru til skoðunar á 
Spánarmarkaði.
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Mynd 9-3 Verðmæti þeirra þorskafurða í milljörðum króna sem eru til skoðunar á 

Spánarmarkaði á árunum 1999-200462

Verðmæti á bæði flöttum söltuðum þorski og söltum bitum og flökum 

hefur aukist nokkuð jafnt og þétt á undanförnum árum. Hefur þessi 

aukning verið þrátt fyrir kynslóðaskipti og er það merki um að hefðin fyrir 

söltum þorsk er mikil á Spáni. Ungt fólk á Spáni hefur haldið við hefðum á 

neyslu fiskmetis, sér í lagi söltum þorsk og þorsk almennt sem þeir kalla 

„Bacalao“.63 

62 Hagstofa Íslands. 
63 Globefish special market study Studies on seafood value addition. Bls 64 
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9.2 Virðiskeðjan sett upp fyrir Spánarmarkað 

9.2.1 Flattur saltaður þorskur. 
Flattur saltaður þorskur er sá saltfiskur sem flestir ýminda sér þegar talað 

eru um saltaðan þorsk.  

Mynd 9-4 Saltur flattur þorskur sem búið er að skera í bita. 64 

Þessi afurð er seld bæði í stórmörkuðum og á útimörkuðum. 

Þegar fólk kaupir þessa afurð er flakið venjulega tekið og skorið í bita,(sjá 

mynd 9-4) þeir fjarlægðir burt af flakinu og settir í vatn. 

Heitir það að útvatna. Neytandi getur bæði keypt flakið og skorið það 

sjálfur eða látið skera það fyrir sig á markaðnum eða í búðinni. 

Mesta kjötið er hryggbitunum og út með síðunum og er það verðmætustu 

bitarnir þegar selt er í kílógrömmum. Sístu bitarnir eru á sporðinum og 

fyrir aftan bakuggann þetta eru þunnir bitar sem ekki mikið kjöt er á. 

 

64http://www.havbruk.no/fishmeny/bacalao/bacadex.html  
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Mynd 9-5 Virðiskeðja fyrir lausfryst þorskflök á Bretlandsmarkað. 
Útgangspunkturinn er neytandi og er keðjan sjálf rekin frá neytanda til veiða. 
 

Neytandinn er að borga 20 evrur sem gerir 1740 krónur fyrir eitt kíló af 

flöttum söltum þorsk í stórmarkaði á Spáni. Stórmarkaðurinn kaupir þetta 

sama kíló frá framleiðenda á Íslandi á 407 kr/kg. Framleiðandinn borgar 

310 kr/kg fyrir þorskinn sem þarf til að framleiða eitt kíló af afurðinni þar 

ofan á leggst annar kostnaður líkt og kemur fram í kössum sem merktir eru 

1b og 1c. 

Neytendur Meðalverð 
€20 á hvert 
kíló  
 

2. Vara seld á 
407 kr/kg. 

170,28kr/kg 1. 
Afurð 

310kr/kg 

1c: 
Hráefni:69% 
Umbúðir: 2,3% 
Önnur 
aðföng:5,4% 

2b. 
Kostnaður á þessu 
stigi virðiskeðjunnar 
er með öllu 
óþekktur. 

1,82 kg af hráefni þarf í 
eitt kílógramm af afurð. 
 

1b: 
Laun:30% 
Olía:6% 
Veðafæri:4% 
Viðhald:7% 
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Flattur þorskur er seldur frá Íslandi á 407 krónur sem er FOB-verð. 

Ýmis afurðakostnaður myndast við framleiðslu á hverju kílógrammi af 

afurð en langstærstur er hráefni sem er 69% af afurðarkostnaði 

saltaðsþorsks.65 Hreinn hagnaður í saltfiskvinnslu er sagður vera 1,8% af 

hreinum tekjum66. Sé reiknað með því að 407 krónur séu hreinar tekjur á 

hvert kíló af söltum flöttum þorsk, þá er hreinn hagnaður saltfisk 

framleiðenda rúmlega 7 krónur af hverju framleiddu kílói. 

Það meðalverð stórmarkaða sem hægt var að nálgast, var í kringum  

20 evrur á kíló67 sem gera 1.740kr/kg. 
Tafla 9-1 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á söltum flöttum þorsk sem seldur 

er á Spáni. 

Krónur  %
Vara seld frá íslandi 407 kr.
Virðisaukaskattur á Spáni 65 kr. 16%
Tollur á þorsk vöru í Spáni 0 0%
Annar kostnaður  0 kr.
Samtalskostnaður 472 kr.
Hlutdeild 1.268 kr. 312%
Vara seld í smásölu. 1.740 kr.

Hlutdeild stórmarkaða samkvæmt útreikningum hér að ofan er 312%, 

varan sem er hér til skoðunar er seld beint frá Íslandi í 25 kílóa kössum og 

er óútvötnuð.  

Vegna þess bætist alltaf einhver kostnaður við þegar varan kemur frá 

Íslandi til Spánar. Einnig bætist við kostnaður vegna flutninga og 

umboðssölu og annarrar umsýslu sem er liðurinn „annar kostnaður“ sem er 

óþekktur vegna þess að ekki fengust neina haldbærar upplýsingar sem 

hægt var að styðjast við í útreikningi. 

 
65 Hagstofa Íslands. 
66 Hagstofa Íslands. 
67 Þorvaldur Þóroddsson. 
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9.2.2 Saltfiskbitar og flök, þorskur. 
 

Mynd 9-6 Saltfiskbitar, þorskur. 68 

Með auknum þægindum og auknum hraða í samfélaginu þá hefur 

eftirspurn eftir matvöru sem auðvelt er að elda aukist. 

Saltaðir þorskbitar og flök er svar framleiðenda á kröfum markaðarins um 

aukin þægindi í matseld samhliða því að halda í hefðir í matseld. 

Saltaðir bitar og flök eru seld frá Íslandi óútvötnuð í pokum eða í 

plastbakka með plastfilmu yfir69.

68 http://www.llantarbien.com/spa/item/resource/I200502/bacalao_lmoo_300.jpg 
69 Jakob P Jóhannsson. 
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Mynd 9-7 Virðiskeðja fyrir lausfryst söltuð þorskflök og bita á Spánarmarkað. 
Útgangspunkturinn er neytandi og er keðjan sjálf rekin frá neytanda til veiða. 
 

Á Hagstofu Íslands er ekki gerður greinarmunur á bitum og flökum, því er 

meðalverðið hér 572 kr/kg sem er meðalverð sem Hagstofan gefur yfir 

þessar afurðir. Hreinn hagnaður í saltfiskvinnslu er sagður vera 1,8% af 

hreinum tekjum70. Sé reiknað með því að 572 krónur eru hreinar tekjur á 

hvert kíló af söltum bitum og flökum. Þá er hreinn hagnaður saltfisk 

framleiðenda rúmlega 10 krónur af hverju framleiddu kílói. 

Bitar eru seldir á 20 EUR/kg í stórmörkuðum á Spáni og flök eru á 24 

EUR/kg71 sem gera 1.740 kr/kg af bitum og 2.088 kr/kg af flökum. 

 

70 Hagstofa Íslands (Sjá fylgiskjal 8 í viðaukum). 
71 Jakob P Jóhannsson. 

Neytendur 

Meðalverð 
Bitar:€ 20/kg 

2. 
Meðalverð  
572 kr/kg. 170,28kr/kg 

1. 
Afurð 

310kr/kg 

1c: 
Hráefni:69% 
Umbúðir: 2,3% 
Önnur 
aðföng:5,4% 

2b. 
Kostnaður á þessu 
stigi virðiskeðjunnar 
er með öllu 
óþekktur. 

Saltaður þorskur-bitar. 
1,8kg af hráefni þarf í eitt 
kílógramm af afurð. 
 

1b: 
Laun:30% 
Olía:6% 
Veðafæri:4% 
Viðhald:7% 

1
Afurð 

494kr/kg 

Saltaður þorskur-flök. 
2,9kg af hráefni þarf í eitt 
kílógramm af afurð. 
 

Meðalverð 
Flök:€24/kg 
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Tafla 9-2 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á frystum söltum þorsk bitum sem 

seld eru á Spáni 

 
Krónur  %

Vara seld frá íslandi 572 kr.
Virðisaukaskattur á Spáni 92 kr. 16%
Tollur á þorsk vöru í Spáni 0 0%
Annar kostnaður  0 kr.
Samtalskostnaður 664 kr.
Hlutdeild 1.076 kr. 188%
Vara seld í smásölu. 1.740 kr.

Hlutdeild stórmarkaða samkvæmt útreikningum hér að ofan er 188%. 

Þessi álagning er nokkuð há ef miðað er við sambærilega vöru á Íslandi en 

hún er seld á 899 kr/kg. Virðiskeðjan er auðvitað styttri hér á landi en þrátt 

fyrir það er álagningin ekki nema um 31% á Íslandi.  

 
Tafla 9-3 Sýnir kostnað og hlutdeild stórmarkaða á frystum söltum þorsk flökum 

sem seld eru á Spáni. 

Krónur  %
Vara seld frá íslandi 572 kr.
Virðisaukaskattur á Spáni 92 kr. 16%
Tollur á þorsk vöru í Spáni 0 0%
Annar kostnaður 0 kr.
Samtalskostnaður 664 kr.
Hlutdeild 1.424 kr. 249%
Vara seld í smásölu. 2.088 kr.

Hlutdeild stórmarkaða samkvæmt útreikningum hér að ofan er 249%. 

Þessi hlutdeild er nokkuð há ef miðað er við sambærilega vöru á Íslandi en 

hún er seld á 595 kr/kg . 

Taka skal fram að þessar vörur sem eru nefndar sem sambærilegar eru 

framleiddar af Íslensku Sjávarfangi ehf í Hrísey og seldar í Bónus 

verslununum hér á Íslandi það kann að skýra lágt verð og er hún kannski 

seld á hærra verði í Hagkaup og Nóatúni en þar var hún ekki til þegar 

höfundur athugaði. 
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9.3 Niðurstöður fyrir Spánarmarkað. 

Virðiskeðja fyrir Spánarmarkaður er flókinn og margþættur, mikið er af 

hefðum og milliliðum á milli Íslendinga og Spánverja í kaup og sölu á 

saltfisk. 

Álagning á saltaðan þorsk á Spáni er nokkuð há en samt í samræmi við 

aðra markaði sem er til skoðunar í verkefninu. Kann það að skýrast af 

milliliðum sem er líkt og áður segir margir og sérhæfðir. 

Upplýsingar um kostnaðarliði eftir að varan er flutt út frá Íslandi var ekki 

hægt að nálgast, nema frá því opinbera um tolla og virðisaukaskatt. Því er 

erfitt að útskýra í hverju þessi munur í krónum felst eftir að varan er seld 

frá Íslandi og þangað til hún kemst í hendur neytanda á Spáni. 
Tafla 9-4 Hagnaður saltfisk framleiðslu á Íslandi. 
Hrein hagnaður saltfisk 
framleiðslu. 
Bitar 10 kr.
Flök 10 kr.
Flattur 7 kr.

Miða við hvað Hagstofan segir um áætlaðan hagnað saltfisk framleiðslu þá 

er hlutdeild fyrirtækja á Íslandi 10 krónur af hverju kíló af bitum og 

flökum og 7 krónur á flattan salt þorsk.  
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10 Umræða. 
Virðiskeðjur þorskafurða frá Íslandi eru ekki nema að hluta til í höndum 

Íslenskra framleiðanda. Veiðar og vinnsla eru að öllu leiti í höndum 

framleiðenda á Íslandi en næstu stig þar á eftir þ.e. vörustjórnun 

markaðsmál og stuðningsaðgerðir við þær eru að mestu leyti erlendis. 

Það þýðir samt ekki að þau stig virðiskeðjunnar eru ekki í höndum 

Íslendinga. Fisksölufyrirtæki sem stunda kaup og sölu á sjávarafurðum frá 

Íslandi eru í mörgum tilfellum undir stjórn Íslendinga og undir Íslensku 

eignarhaldi. 

Stórmarkaðskeðjur í Evrópu eru að gera sig gildandi í sölu á sjávarfangi og 

er það á kostnað smærri kaupmanna. Þetta getur leitt til þess að 

virðiskeðjur fyrir sjávarfang verði ekki nema að litlu leit á Íslandi í 

framtíðinni þar sem pökkun í neytendapakkningar og vinnsla á seinni 

stigum þ.e. áframhaldandi vinnsla (secondary processing) verði að öllu 

leiti erlendis þar sem vinnuafl er ódýrara. 

Það er samt ekki öruggt, flutningur vinnuafls á milli landa innan 

Evrópusambandsins er að mestum hluta takmarkalaus. Sem getur orðið til 

þess að vinnulaun hækki almennt í heiminum og þá skiptir litlu hvar 

verksmiðjan þín er staðsett ef vinnuafl er alltaf jafn dýrt. 

Aukinn tækni við framleiðslu á vörum getur einnig sparað umtalsvert 

þegar kemur að framleiðslu á sjávarfangi. Höfundur telur að þó að 

Íslenskir framleiðendur eru í augnablikinu ekki með nema um helming af 

eiginlegri virðiskeðju þá mun það koma til með að breytast. 

Það er auðvita gott fyrir framleiðendur að reyna að hafa sem mest af 

virðiskeðjunni í sínum höndum. Það er ekki endilega að það skili þeim 

meiri veltu. Heldur er þetta líka spurning um rekjanleika afurðirnar sem er 

einskonar gæðamerki sem kröfuharðir neytendur líta á og þar að leiðandi 

telja þeir sig öruggar með að kaupa vörur frá þeim aðila sem fylgir henni 

eftir í gegnum allt ferlið. Frá veiðum til stórmarkaðar. 
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Framleiðendur hafa einnig reynt að svara kalli markaðarins eftir meiri 

ferskleika á afurðum og einfaldleika við matreiðslu. Það kemur fram í 

þessu verkefni að fersk þorskflök er sú afurð sem er mesti vaxtarbroddur í 

útfluttum sjávarafurðum á Íslandi um þessari mundir. 

Það magn sem flutt er á erlenda markaði af ferskum, kældum þorskflökum 

hefur aukist umtalsvert milli ára. Það kemur auðvita á kostnað annarra 

vöruflokka en það kemur einnig fram í verkefninu að í öllum vöruflokkum 

hefur magnið dregist saman ásamt verði. 

Nema á söltum þorskafurðum þar sem verðmæti útflutnings er mjög 

svipað á milli ára en magnið dregst saman.  

 

Þegar lengd virðiskeðjanna er skoðað þ.e. hvað mikið af keðjunni er í 

höndum Íslenskra framleiðenda. Kemur í ljós að stærri hlutur af 

virðiskeðjunni fyrir fersk þorskflök er í höndum frumframleiðenda en 

gengur og gerist með aðrar virðiskeðjur sem voru hér til skoðunar. 

Það er nokkuð jafnt hlutfall á milli virðiskeðju annarra afurða þ.e. veiðar 

og frumframleiðsla er í höndum framleiðenda á Íslandi en afgangur í 

höndum aðila sem staðsettir eru erlendis. 

 

Þetta kann að vera ástæðan fyrir því að Íslenskir framleiðendur hafa aukið 

framleiðslu sína á ferskum flökum, fá stærri hluta af virðiskeðjunni í sínar 

hendur. 

Samdráttur í aflamagni kann einnig að skýra samdrátt í öðrum 

vöruflokkum. Það er ekki úr eins miklu að moða fyrir framleiðendur sem 

getur gert það að verkum að þeir snúi sér að auðveldari framleiðslu sem 

kostar minna og er betur borguð miða við mannstundir sem fara í 

framleiðslu til dæmis framleiðslu á ferskum þorskflökum. 
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Hlutdeild stórmarkaða og annarra smásöluaðila voru höfundi mjög 

forvitnilega og hægt er að sjá í töflu 10-1. 
Tafla 10-1 Hlutdeild söluaðila og á veitingarhúsum á þeim mörkuðum sem voru til 
skoðunar í ritgerðinni. 
Hlutdeild eftir löndum 
og afurðum. 
Spán; saltfiskur Bitar 188%

Flök 249%
Flattur 
þorskur 312%

England Ferskflök. 51%
Landfryst 
flök. 113%
Sjófryst flök. 132%
Veitingarhús 92%
Brauðaður 52%

Belgía Ferskflök. 92%

Hlutdeild hjá stórmörkuðum var mjög breytilega eftir löndum og var hún 

mest á Spáni.  

Það er spurning þegar þessi hlutdeild er skoðuð hvort Íslendingar eru 

hreinlega að standa sig nógu vel þegar kemur að því að semja við 

söluaðila. 200-320% álagning líkt og er á Spáni hlýtur að gefa tilefni til að 

staldra við og athuga hvort framleiðendur geta ekki fengið hærra verð fyrir 

sína framleiðslu en þeir fá í dag. Önnur skýring fyrir þessari háu hlutdeild 

kann að vera að Spánarmarkaður er flókinn og það eru margir milliliðir 

sem koma að sölunni. Hlutdeild söluaðila á öðrum mörkuðum er kannski 

ekki óeðlileg þó að hún er há, einnig þarf að hugsa um að í Englandi er 

ekki neinn virðisaukaskattur á matvæli. 

Milliaðilar sem eru á milli framleiðenda og neytenda eru að taka 

bróðurpartinn af virðinu sem myndast innan virðiskeðjunnar. Til að þetta 

breytist og framleiðendur fá meira til sína verða þeir að fara að semja beint 

við kaupendur þ.e. stórmarkaði og aðra seljendur. Það er hreinlega 

spurning um hvort að verð til neytenda myndi ekki lækka við það ef þessir 

milliliðir yrðu fjarlægðir. Það er þessi spurning sem framleiðendur út um 
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allan heim þurfa að spyrja sig að hvort er betra að reyna að fylgja eftir 

sinni vöru og fá þá stærri hluta af því virði sem er skapast innan 

virðiskeðjunnar til sín. 
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11 Niðurstöður. 
Velmegun þjóðar er ekki erfð, heldur er hún sköpuð útfrá atvinnuvegum 

þjóðarinnar, hæfileikum þeirra til að laga sig að nýjum og breytum 

aðstæðum og hæfileikanum til að skapa eitthvað nýtt. Fyrirtæki öðlast 

samkeppnisforskot á keppinauta sýna með því að vera stöðugt undir pressu 

og áskorun í að standa sig.72 

Með þessum orðum hefur Porter í raun lagt línurnar fyrir útflutning frá 

Íslandi á sviði sjávarafurða ef litið er til framtíðar. Frá því að þak var sett á 

hvað mikið af þorski mætti veiða frá ári til árs hefur heildar afli íslendinga 

minnkað stöðugt frá árinu 1981 er hann var 460 þúsundtonn. 

Þessi staðreynd hefur ýtt á eftir Íslenskum fyrirtækjum til að laga sig að 

breytum aðstæðum í heimi matvæla.  

Eftir að kvótinn var settur á hafa íslensk fyrirtæki lagt sig í frammi við að 

nýta þann afla sem að landi kemur. Íslensk fyrirtæki hafa stundað hvort 

tveggja vöruþróun (product innovation) og þróun á vinnslutækni (process 

innovation) með það að markmiði að fá sem mest út úr því sem þau hafa 

að vinna með. Íslensksjávarútvegsfyrirtæki hafa verið dugleg við að prófa 

nýungar bæði í vinnslu og í veiðum með því að reyna auka nýtingu í 

vinnslunni og með því að auka kjörhæfni veiðafæra hjá fiskiskipum. 

Markaðssetning og sala afurða sem er sett upp sem fjórðastig frumaðgerða 

innan virðiskeðjunnar hefur að mestu verið í höndum útflytjenda og 

sölufyrirtækja s.s Icelandic Group, IS og annarra smærri fyrirtækja á sviði 

sölu sjávarafurða. 

Vegna þess að mörg framleiðslufyrirtæki selja í gegnum aðra og afgreiða 

pantanir frá sölufyrirtækjum í stað þess að sjá um þess mál sjálf. 

Má með sanni segja að þetta stig virðiskeðjunnar er í raun ekki innan 

framleiðslu fyrirtækjanna fremur en lokastig frumaðgerða sem er 

 
72 On competition bls 155 
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„Stuðningsaðgerðir við markaðssetningu (auglýsingar kynningar o.s.frv)“. 

Með þessa niðurstöðu að leiðarljósi er hægt að halda fram að helmingur 

virðiskeðjunnar fyrir þorskafurðir frá Íslandi er erlendis. Það er samt 

misjafnt hvort það eru fyrirtæki í eigu Íslendinga eða útlendinga sem auka 

verðmæti afurða. 

 

Raunverulega er það einungis ein afurð af þeim afurðum sem teknar voru 

til skoðunar hér í þessari ritgerð þar sem framleiðendur fá svipaða upphæð 

greidda til sín og neytandinn greiðir fyrir afurðina út í búð. 

En það er fersk, kæld þorskflök. Það er umhugsunarefni fyrir Íslendinga 

hvar þeir ætla að vera í samkeppninni ætla þeir að vera frumframleiðendur 

sem fá minnsta virðisauka úr virðiskeðjunni eða ætla þeir að sækja meir í 

keðjuna. Þetta er spurning sem framleiðendur á Íslandi ættu að spyrja sig 

af. 

Niðurstaðan af hálfu höfundar er sú að íslenskir framleiðendur eru ekki 

með nema um helming og í sumum tilfellum minna en helming af 

virðiskeðjunni í sínum höndum.  
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2. Gengis skráning Íslensku krónunnar gegn evru og pundi 
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Fylgiskjal 1 
Smásöluverð á mörkuðum sem til skoðunar voru. 
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Smásöluverð á ferskum þorsk á Belgíumarkað. 
 
Pour les données les 
plus récentes: http://ecodata.mineco.fgov.be/mdf/ts_downltable.jsp?table=EI60113 
 
Tableau: Prix 
 Prix à la consommation 
 Par catégorie 
 Prix moyens 
 Produits alimentaires et boissons (poids: 214.31/1000) 
 Produits alimentaires (poids: 173.32/1000) 
 Poissons (poids: 12.4/1000) 

Source: 
SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, Service de l'Indice des 
Prix 

Unité: EUR 
Dernière mise à jour: Mercredi 29 juin 2005 
 
Rubrique: Poissons, crustacés et mollusques (frais) (poids: 6.73/1000)  
Série chronologique: Cabillaud - 1 kg (Produit saisonnier, poids variables)  

mar.05 17,03358777
feb.05 17,03531286
jan.05 18,31253469

des.04 17,47937645
nóv.04 17,8222028
okt.04 18,16165067
sep.04 17,28685866
ágú.04 17,99836044

júl.04 17,25608098
jún.04 16,54232015

maí.04 16,38838361
apr.04 16,62024896
mar.04 16,18589934
feb.04 16,79362677
jan.04 17,78840356
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Verð á fisk í stórmörkuðum í Bretlandi. Summer 2004 Booker  Product Range & Price 
Guide for Caterers 
 Fish Uncoated  430

M256720 BCL Plaice Fillets (110/140g) 1.5kg 10,99 MP 431

M256930 BCL Haddock Fillets (110/140g) 1.5kg 8,65 MP 432

M271290 BCL Cod Fillets (110/140g) 1.5kg 7,49 MP 433

M858380 Ocean Pearl Scottish Salmon Fillets (140/170g) 1kg 9,99 MP 434

M491650 BCL Smoked Haddock (110/140g) 10’s 6,89 MP 436

Fish Battered & Breaded  437

M278450 BCL Breaded Plaice Fillets (110/140g) 10’s 6,85 MP 438

M211520 BCL Breaded Cod Fillets (110/140g) 10’s 5,69 MP 439

M276990 BCL Breaded Cod Fillets (140/170g) 10’s 6,95 MP 440

M377940 BCL Breaded Haddock Fillets (110/140g) 10’s 6,25 MP 441

M216900 BCL Breaded Haddock Fillets (140/170g) 10’s 7,25 MP 442

M271860 BCL Battered Cod Fillets (110/140g) 10’s 5,25 MP 443

M271610 BCL Battered Cod Fillets (140/170g) 10’s 6,49 MP 444

M272830 BCL Battered Cod Fillets (230/290g) 5’s 4,99 MP 445

M104781 Young’s Chip Shop Battered Cod 12 x 145g 9,89 MP 446

M104771 Young’s Chip Shop Battered Haddock 12 x 145g 9,45 MP 447
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Fylgiskjal 2 
Gengis skráning Íslensku krónunnar gegn evru og pundi. 
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Dagsetning EUR/ISK GBP/ISK
22.2.2004 

00:00 86,116 128,38

5.1.2004 00:00 89,282 126,81
23.2.2004 

00:00 86,231 127,76

6.1.2004 00:00 88,502 126,24
24.2.2004 

00:00 86,439 128,55

7.1.2004 00:00 88,216 126,45
25.2.2004 

00:00 86,913 129,62

8.1.2004 00:00 88,45 127,37
26.2.2004 

00:00 86,814 130,11

9.1.2004 00:00 88,636 127,61
27.2.2004 

00:00 86,478 129,44

10.1.2004 00:00 88,636 127,61
28.2.2004 

00:00 86,478 129,44

11.1.2004 00:00 88,636 127,61
29.2.2004 

00:00 86,478 129,44

12.1.2004 00:00 88,827 127,99
1.3.2004 

00:00 86,412 129,39

13.1.2004 00:00 88,386 127,86
2.3.2004 

00:00 86,095 129,41

14.1.2004 00:00 88,023 127,82
3.3.2004 

00:00 86,3 129,85

15.1.2004 00:00 88,24 127,46
4.3.2004 

00:00 87,185 130,79

16.1.2004 00:00 87,433 126,83
5.3.2004 

00:00 86,699 129,57

17.1.2004 00:00 87,433 126,83
6.3.2004 

00:00 86,699 129,57

18.1.2004 00:00 87,433 126,83
7.3.2004 

00:00 86,699 129,57

19.1.2004 00:00 86,881 125,96
8.3.2004 

00:00 87,426 130,77

20.1.2004 00:00 86,257 124,28
9.3.2004 

00:00 87,067 129,91

21.1.2004 00:00 86,625 125,38
10.3.2004 

00:00 86,303 127,9

22.1.2004 00:00 86,631 125,79
11.3.2004 

00:00 86,153 126,82

23.1.2004 00:00 86,546 125,37
12.3.2004 

00:00 86,358 126,64

24.1.2004 00:00 86,546 125,37
13.3.2004 

00:00 86,358 126,64

25.1.2004 00:00 86,546 125,37
14.3.2004 

00:00 86,358 126,64

26.1.2004 00:00 86,132 124,9
15.3.2004 

00:00 86,175 127,08

27.1.2004 00:00 86,328 125,17
16.3.2004 

00:00 86,345 126,81

28.1.2004 00:00 86,748 126
17.3.2004 

00:00 86,131 127,37

29.1.2004 00:00 86,376 125,85
18.3.2004 

00:00 86,222 128,27

30.1.2004 00:00 85,807 125,59
19.3.2004 

00:00 86,895 128,84



Gunnar Pétur Garðarsson  

Lokaverkefni. 92

31.1.2004 00:00 85,807 125,59
20.3.2004 

00:00 86,895 128,84

1.2.2004 00:00 85,807 125,59
21.3.2004 

00:00 86,895 128,84

2.2.2004 00:00 85,892 125,79
22.3.2004 

00:00 86,932 130,01

3.2.2004 00:00 86,125 125,98
23.3.2004 

00:00 87,645 131,06

4.2.2004 00:00 86,145 126,22
24.3.2004 

00:00 88,252 132,56

5.2.2004 00:00 86,075 125,55
25.3.2004 

00:00 87,287 130,97

6.2.2004 00:00 86,009 125,82
26.3.2004 

00:00 87,131 129,85

7.2.2004 00:00 86,009 125,82
27.3.2004 

00:00 87,131 129,85

8.2.2004 00:00 86,009 125,82
28.3.2004 

00:00 87,131 129,85

9.2.2004 00:00 86,651 126,4
29.3.2004 

00:00 86,983 130,23

10.2.2004 00:00 86,593 126,64
30.3.2004 

00:00 87,706 131,06

11.2.2004 00:00 86,783 128,07
31.3.2004 

00:00 88,253 132,4

12.2.2004 00:00 86,901 128,3
1.4.2004 

00:00 88,15 132,4

13.2.2004 00:00 86,517 127,98
2.4.2004 

00:00 88,105 132,33

14.2.2004 00:00 86,517 127,98
3.4.2004 

00:00 88,105 132,33

15.2.2004 00:00 86,517 127,98
4.4.2004 

00:00 88,105 132,33

16.2.2004 00:00 86,389 127,9
5.4.2004 

00:00 87,333 131,92

17.2.2004 00:00 86,73 128,33
6.4.2004 

00:00 87,225 132,39

18.2.2004 00:00 86,591 128,35
7.4.2004 

00:00 87,197 132,77

19.2.2004 00:00 86,316 128,29
8.4.2004 

00:00 87,197 132,77

20.2.2004 00:00 86,116 128,38
9.4.2004 

00:00 87,197 132,77

21.2.2004 00:00 86,116 128,38
10.4.2004 

00:00 87,197 132,77

12.4.2004 00:00 87,197 132,77
11.4.2004 

00:00 87,197 132,77
13.4.2004 00:00 86,91 132,36
14.4.2004 00:00 86,932 131,78
15.4.2004 00:00 87,56 131,43
16.4.2004 00:00 87,305 130,91
17.4.2004 00:00 87,305 130,91
18.4.2004 00:00 87,305 130,91
19.4.2004 00:00 87,4 131,39
20.4.2004 00:00 86,972 130,8
21.4.2004 00:00 86,894 130,12
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22.4.2004 00:00 86,894 130,12

23.4.2004 00:00 87,162 129,84
12.6.200

4 00:00 86,713 132,09

24.4.2004 00:00 87,162 129,84
13.6.200

4 00:00 86,713 132,09

25.4.2004 00:00 87,162 129,84
14.6.200

4 00:00 86,82 131,19

26.4.2004 00:00 86,837 130,65
15.6.200

4 00:00 86,957 130,83

27.4.2004 00:00 87,184 131,38
16.6.200

4 00:00 87,37 132,06

28.4.2004 00:00 87,209 131,02
17.6.200

4 00:00 87,37 132,06

29.4.2004 00:00 87,413 130,47
18.6.200

4 00:00 86,902 132,25

30.4.2004 00:00 87,991 130,17
19.6.200

4 00:00 86,902 132,25

1.5.2004 00:00 87,991 130,17
20.6.200

4 00:00 86,902 132,25

2.5.2004 00:00 87,991 130,17
21.6.200

4 00:00 87,25 132,26

3.5.2004 00:00 87,992 130,6
22.6.200

4 00:00 87,418 132,05

4.5.2004 00:00 87,834 130,66
23.6.200

4 00:00 87,714 131,52

5.5.2004 00:00 88,584 131,21
24.6.200

4 00:00 87,743 131,69

6.5.2004 00:00 88,726 130,85
25.6.200

4 00:00 87,711 131,68

7.5.2004 00:00 88,48 131,43
26.6.200

4 00:00 87,711 131,68

8.5.2004 00:00 88,48 131,43
27.6.200

4 00:00 87,711 131,68

9.5.2004 00:00 88,48 131,43
28.6.200

4 00:00 87,969 132,09

10.5.2004 00:00 87,695 131,69
29.6.200

4 00:00 87,777 131,7

11.5.2004 00:00 87,852 131,36
30.6.200

4 00:00 87,879 131,19

12.5.2004 00:00 87,862 130,55
1.7.2004 

00:00 88,007 131,45

13.5.2004 00:00 87,6 130,51
2.7.2004 

00:00 88,396 132,34

14.5.2004 00:00 87,511 130,07
3.7.2004 

00:00 88,396 132,34

15.5.2004 00:00 87,511 130,07
4.7.2004 

00:00 88,396 132,34

16.5.2004 00:00 87,511 130,07
5.7.2004 

00:00 88,548 131,88

17.5.2004 00:00 87,989 129,32
6.7.2004 

00:00 88,286 131,72

18.5.2004 00:00 87,82 129,04
7.7.2004 

00:00 88,246 132,01

19.5.2004 00:00 87,877 130,65
8.7.2004 

00:00 88,291 132,15
20.5.2004 00:00 87,877 130,65 9.7.2004 88,132 131,74
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00:00

21.5.2004 00:00 87,737 130,51
10.7.200

4 00:00 88,132 131,74

22.5.2004 00:00 87,737 130,51
11.7.200

4 00:00 88,132 131,74

23.5.2004 00:00 87,737 130,51
12.7.200

4 00:00 87,88 131,83

24.5.2004 00:00 87,425 130,67
13.7.200

4 00:00 87,842 131,86

25.5.2004 00:00 87,472 130,69
14.7.200

4 00:00 87,827 131,99

26.5.2004 00:00 87,602 131,27
15.7.200

4 00:00 87,864 131,83

27.5.2004 00:00 87,342 131,24
16.7.200

4 00:00 87,767 131,51

28.5.2004 00:00 87,348 130,78
17.7.200

4 00:00 87,767 131,51

29.5.2004 00:00 87,348 130,78
18.7.200

4 00:00 87,767 131,51

30.5.2004 00:00 87,348 130,78
19.7.200

4 00:00 87,883 132,25

31.5.2004 00:00 87,348 130,78
20.7.200

4 00:00 87,975 132,61

1.6.2004 00:00 87,052 130,73
21.7.200

4 00:00 87,288 131,05

2.6.2004 00:00 87,162 131,2
22.7.200

4 00:00 87,123 130,7

3.6.2004 00:00 87,337 131,13
23.7.200

4 00:00 86,955 130,67

4.6.2004 00:00 87,057 131,14
24.7.200

4 00:00 86,955 130,67

5.6.2004 00:00 87,057 131,14
25.7.200

4 00:00 86,955 130,67

6.6.2004 00:00 87,057 131,14
26.7.200

4 00:00 86,465 130,8

7.6.2004 00:00 87,006 130,17
27.7.200

4 00:00 86,497 131,13

8.6.2004 00:00 87,421 130,7
28.7.200

4 00:00 86,104 130,31

9.6.2004 00:00 86,88 130,57
29.7.200

4 00:00 86,181 130,52

10.6.2004 00:00 86,582 131,4
30.7.200

4 00:00 86,183 129,81

11.6.2004 00:00 86,713 132,09
31.7.200

4 00:00 86,183 129,81
1.8.2004 00:00 86,183 129,81
2.8.2004 00:00 86,183 129,81
3.8.2004 00:00 85,992 129,9
4.8.2004 00:00 86,124 130,59
5.8.2004 00:00 86,121 130,53
6.8.2004 00:00 86,4 130,85
7.8.2004 00:00 86,4 130,85
8.8.2004 00:00 86,4 130,85
9.8.2004 00:00 86,849 130,58

10.8.2004 00:00 87,164 130,63
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11.8.2004 00:00 87,069 130,18

12.8.2004 00:00 86,926 129,97
1.10.200

4 00:00 87,443 127,44

13.8.2004 00:00 86,768 129,32
2.10.200

4 00:00 87,443 127,44

14.8.2004 00:00 86,768 129,32
3.10.200

4 00:00 87,443 127,44

15.8.2004 00:00 86,768 129,32
4.10.200

4 00:00 87,468 126,91

16.8.2004 00:00 86,839 129,66
5.10.200

4 00:00 87,439 127,36

17.8.2004 00:00 86,938 129,47
6.10.200

4 00:00 87,261 126,93

18.8.2004 00:00 87,468 129,62
7.10.200

4 00:00 87,164 126,33

19.8.2004 00:00 87,367 128,92
8.10.200

4 00:00 87,237 126,46

20.8.2004 00:00 87,494 129,7
9.10.200

4 00:00 87,237 126,46

21.8.2004 00:00 87,494 129,7
10.10.20
04 00:00 87,237 126,46

22.8.2004 00:00 87,494 129,7
11.10.20
04 00:00 87,273 126,31

23.8.2004 00:00 87,123 128,82
12.10.20
04 00:00 87,195 126,72

24.8.2004 00:00 86,746 129,06
13.10.20
04 00:00 87,098 126,72

25.8.2004 00:00 86,945 129,27
14.10.20
04 00:00 87,051 126,96

26.8.2004 00:00 86,988 129,42
15.10.20
04 00:00 87,043 126,29

27.8.2004 00:00 86,849 129,28
16.10.20
04 00:00 87,043 126,29

28.8.2004 00:00 86,849 129,28
17.10.20
04 00:00 87,043 126,29

29.8.2004 00:00 86,849 129,28
18.10.20
04 00:00 87,156 126,05

30.8.2004 00:00 87,032 129,62
19.10.20
04 00:00 87,108 125,33

31.8.2004 00:00 86,997 129,25
20.10.20
04 00:00 87,278 125,57

1.9.2004 00:00 87,442 129,45
21.10.20
04 00:00 87,361 126,24

2.9.2004 00:00 87,702 129,2
22.10.20
04 00:00 87,069 126,13

3.9.2004 00:00 87,465 128,49
23.10.20
04 00:00 87,069 126,13

4.9.2004 00:00 87,465 128,49
24.10.20
04 00:00 87,069 126,13

5.9.2004 00:00 87,465 128,49
25.10.20
04 00:00 87,156 125,5

6.9.2004 00:00 87,304 128,68
26.10.20
04 00:00 87,484 125,76

7.9.2004 00:00 87,333 128,91
27.10.20
04 00:00 87,923 126,66

8.9.2004 00:00 87,406 128,6 28.10.20 88,072 126,83
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04 00:00

9.9.2004 00:00 87,798 128,62
29.10.20
04 00:00 87,765 126,17

10.9.2004 00:00 87,857 128,58
30.10.20
04 00:00 87,765 126,17

11.9.2004 00:00 87,857 128,58
31.10.20
04 00:00 87,765 126,17

12.9.2004 00:00 87,857 128,58
1.11.200

4 00:00 87,941 126,36

13.9.2004 00:00 87,636 128,64
2.11.200

4 00:00 87,326 125,97

14.9.2004 00:00 87,415 128,21
3.11.200

4 00:00 87,5 126,57

15.9.2004 00:00 87,477 128,14
4.11.200

4 00:00 87,284 125,87

16.9.2004 00:00 87,223 127,71
5.11.200

4 00:00 87,068 124,71

17.9.2004 00:00 87,097 128,1
6.11.200

4 00:00 87,068 124,71

18.9.2004 00:00 87,097 128,1
7.11.200

4 00:00 87,068 124,71

19.9.2004 00:00 87,097 128,1
8.11.200

4 00:00 86,941 124,53

20.9.2004 00:00 86,933 127,96
9.11.200

4 00:00 87,118 124,97

21.9.2004 00:00 87,091 127,49
10.11.20
04 00:00 87,216 125,59

22.9.2004 00:00 87,211 127,45
11.11.20
04 00:00 87,169 124,8

23.9.2004 00:00 87,355 127,84
12.11.20
04 00:00 87,264 124,79

24.9.2004 00:00 87,371 128,06
13.11.20
04 00:00 87,264 124,79

25.9.2004 00:00 87,371 128,06
14.11.20
04 00:00 87,264 124,79

26.9.2004 00:00 87,371 128,06
15.11.20
04 00:00 86,827 124,39

27.9.2004 00:00 87,17 128,25
16.11.20
04 00:00 86,705 123,74

28.9.2004 00:00 87,271 128,52
17.11.20
04 00:00 86,585 123,78

29.9.2004 00:00 87,465 128,48
18.11.20
04 00:00 86,555 123,31

30.9.2004 00:00 87,502 127,64
19.11.20
04 00:00 86,652 123,72

20.11.2004 00:00 86,652 123,72
21.11.2004 00:00 86,652 123,72
22.11.2004 00:00 86,589 123,45
23.11.2004 00:00 86,543 123,5
24.11.2004 00:00 86,749 124,11
25.11.2004 00:00 86,795 124,07
26.11.2004 00:00 86,469 123,56
27.11.2004 00:00 86,469 123,56
28.11.2004 00:00 86,469 123,56
29.11.2004 00:00 86,389 123,32
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30.11.2004 00:00 86,335 123,24
1.12.2004 00:00 86,121 123,92
2.12.2004 00:00 85,556 124,29
3.12.2004 00:00 85,713 124,11
4.12.2004 00:00 85,713 124,11
5.12.2004 00:00 85,713 124,11
6.12.2004 00:00 83,478 120,76
7.12.2004 00:00 83,46 120,94
8.12.2004 00:00 81,827 118,68
9.12.2004 00:00 82,961 119,75

10.12.2004 00:00 83,505 120,86
11.12.2004 00:00 83,505 120,86
12.12.2004 00:00 83,505 120,86
13.12.2004 00:00 83,328 120,56
14.12.2004 00:00 83,647 120,9
15.12.2004 00:00 83,923 121,47
16.12.2004 00:00 84,452 122,37
17.12.2004 00:00 84,094 122,65
18.12.2004 00:00 84,094 122,65
19.12.2004 00:00 84,094 122,65
20.12.2004 00:00 84,047 122,45
21.12.2004 00:00 83,753 121,71
22.12.2004 00:00 83,532 120,53
23.12.2004 00:00 83,666 119,56
24.12.2004 00:00 83,666 119,56
25.12.2004 00:00 83,666 119,56
26.12.2004 00:00 83,666 119,56
27.12.2004 00:00 83,544 118,82
28.12.2004 00:00 83,733 119,11
29.12.2004 00:00 83,783 118,7
30.12.2004 00:00 83,2 117,51
31.12.2004 00:00 83,318 117,62
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Fylgiskjal 3 
Nýtingarstuðlar. 
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Nýtingar stuðull % Kg inn 
Kg af flökum úr einu kg af 
afurð 

Ferskur  0,48 2,1 1,008 
Sjófrystur 0,43 2,33 1,0019 
Landfrystur IQF 0,45 2,2 0,99 
Saltfiskur Flattur 0,55 1,82 1,001 
Saltfiskur bitar. 0,56 1,8 1,008 
Saltfiskur Flök 0,35 2,9 1,015 
Meðalals nýting bita og flaka 0,455 2,2 1,001 

Kg Inn af afurð Verð á kg 
Verð á aðföngum sem notuð 
eru til framleyðslu. 

Ferskur  2,1 170,28 358 
Sjófrystur 2,33 170,28 397 
Landfrystur IQF 2,2 170,28 375 
Saltfiskur Flattur 1,82 170,28 310 
Saltfiskur bitar. 1,8 170,28 307 
Saltfiskur Flök 2,9 170,28 494 
Saltfisk flök,bitar o.fl 2,2 170,28 375 
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Fylgiskjal 4 
Heildar útflutt magn og verðmæti afurða sem til skoðunar voru. 

Á tímabilinu 1999-2004. 
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Spánarmarkaður:  
Útfluttar sjávarafurðir 

1999-2004        
 

1999  2000  
 Magn Verðmæti Fob Magn Verðmæti Fob 

120 Þorskur Spánn 
21 Blautverkaður 
saltfiskur 6405105 2,33E+09 6438968 2,4E+09
22 Saltfiskflök, bitar 
o.fl. 4998937 2,25E+09 4280823 1,99E+09

2001  2002  2003  2004  

Magn 
Verðmæti 
Fob Magn Verðmæti Fob Magn Verðmæti Fob Magn 

Verðmæti 
Fob 

6492362 3,32E+09 6188194 2,94E+09 6963351 3,13E+09 8950787 3744671417
4221463 2,58E+09 4461770 2,72E+09 4301359 2,64E+09 5960914 3414093805
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Bretlandsmarkaður:. 
Útfluttar 
sjávarafurðir 1999-
2004        
 

1999  2000  

 Magn 
Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob 

120 Þorskur Bretland 01 Ný, kæld eða ísvarin fiskflök 2228011 1,18E+09 2860507 1,58E+09
12 Sjófryst flök ót.a. 12250959 4,87E+09 10676994 4,47E+09
16 Landfryst flök ót.a. 3995193 1,65E+09 3279095 1,39E+09

2001  2002  2003  2004  

Magn 
Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob 

3291032 2,1E+09 3844287 2,55E+09 4030291 2,49E+09 5436363 3362332391
9823952 4,56E+09 7539809 3,68E+09 8967532 3,74E+09 8805648 3611687930
4193221 1,97E+09 5297507 2,47E+09 5119459 2,22E+09 5947667 2657053519
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Belgíumarkaður. 
Útfluttar sjávarafurðir 
1999-2004        
 

1999  2000  

 Magn 
Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob 

120 Þorskur 01 Ný, kæld eða ísvarin fiskflök Belgía 801262 4,01E+08 851335 4,71E+08

2001  2002  2003  2004  

Magn 
Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob Magn 

Verðmæti 
Fob 

952348 6,62E+08 1217999 8,64E+08 1445565 1,02E+09 2330993 1616466581
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Fylgiskjal 5 
Verð á fiskmörkuðum. 
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Meðalverð : Slægður þorskur m/haus í janúar 2004 til desember 2004 
 

Selt beint til Selt á innlendum Vegið  

fiskverkenda mörkuðum 
meðalverð 

 

verð (kr) tonn verð (kr) tonn 
jan.04 132,13 7.285 197,29 1.039 140,27
feb.04 139,7 8.886 193,29 2.278 150,64

mar.04 144,02 13.077 171,32 3.649 149,97
apr.04 133,65 9.030 161,53 2.330 139,37
maí.04 128,38 8.880 157,14 1.350 132,18
jún.04 124,9 6.374 147,31 793 127,38
júl.04 126,74 3.829 145,81 721 129,76

ágú.04 123,81 5.375 141,93 663 125,8
sep.04 120,32 7.816 171,85 556 123,74
okt.04 117,84 7.562 163,23 565 121
nóv.04 117,46 8.467 178,06 1.007 123,91
des.04 115,83 6.730 175,02 796 122,09

Meðalverð og 
magn 128,46 93.309 170,28 15.747 134,5
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Fylgiskjal 6 
Útflutningsverðmæti botnfisks í milljörðum 2004 
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Botnfiskur 
Heildarverðmæti 
2004 

Langa 0,6
Keila 0,15
Skötuselur 0,477
Skata 0,033
Gullax 0,07
Háfur 0,019
Túnfiskur 0,009
Grásleppa 0,505
Annar botnf 4,01

Útflutningsverðmæti botnfisk í milljörðum  2004.

4810

4,6

7,5
1,56 5,873

Þorskur

Ýsa

Ufsi

Karfi

Steinbítur

Annar botnfiskur
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Fylgiskjal 7 
Heildar útflutningsverðmæti þorskafurða í milljörðum 2004 
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Saltaðir bitar og flök. 
 4.579.128.117 
kr.  

Ný kæld eða ísvarin 
flök 

 7.287.886.912 
kr.  

Sjófryst flök. 
 5.245.195.850 
kr.  

Landfryst flök. 
 9.754.132.221 
kr.  

Blautverkaður 
saltfiskur. 

 13.331.510.767 
kr.  

Annað. 
 7.846.601.116 
kr.  

 

- kr.

10.000.000.000 kr.
20.000.000.000 kr.

30.000.000.000 kr.

40.000.000.000 kr.
50.000.000.000 kr.

1

Þorskur

Heildar útflutningsverðmæti þorskafurða í milljörðum 2004.

Annað.

Blautverkaður saltfiskur.

Landfryst flök.

Sjófryst flök.

Ný kæld eða ísvarin flök

Saltaðir bitar og flök.
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Fylgiskjal 8 
Rekstraryfirlit fiskvinnslu. 
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Rekstraryfirlit 
fiskvinnslu    
 

Frysting 
2003 1. Tekjur alls á skilaverði 27081

1.1 Skilaverðmæti útflutnings 26052
1.2. Innanlandssala afurða 144
1.3. Seldur afli - Selt hráefni 60
1.4. Aðrar tekjur 825
2. Aðföng alls 18186
2.1. Hráefni 13988
2.2 Rafmagn 392
2.3 Olíur 246
2.4 Tryggingar 141
2.5 Umbúðir 1131
2.6 Flutningskostnaður 279
2.7 Viðhald 810
2.8 Önnur aðföng 1198
3. Vinnsluvirði (1.-2.) 8895
4. Laun og tengd gjöld 6077
5. Skattar á framleiðslu 84
6. Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA) 2734
EBITDA sem hlutfall af tekjum, % 10,1 

 7. Afskriftir 926
8. Rekstrarafgangur (6.-7.) 1808
9. Verðbreytingafærsla og vextir -552
11. Hreinn hagnaður (EBT) 2360
Hlutfall af tekjum, % 8,7 

 12.Árgreiðsla (6%) 1355
13. Afurðalán . 

 14. Hreinn hagnaður 1379
Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, % 5,1 
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Rekstraryfirlit 
fiskvinnslu    
 

Söltun og hersla 
2003 1. Tekjur alls á skilaverði 21405

1.1 Skilaverðmæti útflutnings 21201
1.2. Innanlandssala afurða 9
1.3. Seldur afli - Selt hráefni 58
1.4. Aðrar tekjur 137
2. Aðföng alls 17032
2.1. Hráefni 14800
2.2 Rafmagn 127
2.3 Olíur 2
2.4 Tryggingar 46
2.5 Umbúðir 483
2.6 Flutningskostnaður 125
2.7 Viðhald 302
2.8 Önnur aðföng 1147
3. Vinnsluvirði (1.-2.) 4373
4. Laun og tengd gjöld 2928
5. Skattar á framleiðslu 620
6. Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA) 825
EBITDA sem hlutfall af tekjum, % 3,9
7. Afskriftir 296
8. Rekstrarafgangur (6.-7.) 529
9. Verðbreytingafærsla og vextir -55
11. Hreinn hagnaður (EBT) 585
Hlutfall af tekjum, % 2,7
12.Árgreiðsla (6%) 439
13. Afurðalán . 

 14. Hreinn hagnaður 387
Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, % 1,8
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Rekstraryfirlit 
fiskvinnslu     
 

Ísfiskvinnsla 
2003 1. Tekjur alls á skilaverði 9386

1.1 Skilaverðmæti útflutnings 9379
1.2. Innanlandssala afurða 0
1.3. Seldur afli - Selt hráefni 0
1.4. Aðrar tekjur 7
2. Aðföng alls 8115
2.1. Hráefni 6746
2.2 Rafmagn 19
2.3 Olíur 0
2.4 Tryggingar 19
2.5 Umbúðir 166
2.6 Flutningskostnaður 425
2.7 Viðhald 114
2.8 Önnur aðföng 626
3. Vinnsluvirði (1.-2.) 1271
4. Laun og tengd gjöld 939
5. Skattar á framleiðslu 1
6. Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA) 331
EBITDA sem hlutfall af tekjum, % 3,5 

 7. Afskriftir 84
8. Rekstrarafgangur (6.-7.) 247
9. Verðbreytingafærsla og vextir 65
11. Hreinn hagnaður (EBT) 182
Hlutfall af tekjum, % 1,9 

 12.Árgreiðsla (6%) 114
13. Afurðalán . . 

 14. Hreinn hagnaður 217
Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, % 2,3 

 


