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Ágrip 

Vinnsla á ferskum fiski til útflutnings hófst í einhverjum mæli 1981 hjá Sölumiðstöð 

Hraðfrystihúsanna. Aftur á móti varð það ekki fyrr en um árið 1990 – 1994 sem þetta varð 

orðið að alvöru útflutningsgrein, sem mörg fiskvinnslufyrirtæki fóru að taka þátt í. 

Skýrsluhöfundur fór og tók viðtöl við fiskframleiðendur sem störfuðu á ferskfiskmarkaðnum 

til þess að fá innsæi á mikilvægi þessarar greinar í íslenskum sjávarútvegi. Markmiðið var að 

bera ferskan fisk sem fluttur er með flugi eða vöruflutningaskipum saman við aðrar 

vinnsluaðferðir. Skoðaðar voru tölur úr sjávarútveginum til þess að glöggva sig betur á hvort 

að ferskfiskvinnsla skilaði virðisauka fyrir framleiðendur. Í viðtölunum var spurt um þær 

hindranir sem framleiðendur þurfa að takast á við í sínum rekstri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að kaupendur á ferskfiskmarkaði gegni 

veigamiklu hlutverki í myndun hráefnisverðs á ýsu og þorski ásamt öðrum tegundum og hve 

mikil sérhæfing er orðin í vinnslu á bolfiski.  

Sjónarmið framleiðenda varðandi aukinn hráefnisskort á mörkuðum var skoðaður en tölur 

bentu ekki til að fiskmagn á almennum fiskmarkaði hafi dregist saman. En halda má því fram 

að sú óvissa sem stjórnvöld hafa skapað í sjávarútveginum í dag, hafi orðið til þess að 

kvótaeigendur séu að halda að sér höndum og leigi ekki út frá sér kvóta, sem veldur því að 

ferskfiskframleiðendur eigi erfiðara með að afla sér hráefnis. 
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1. Inngangur 

Sjávarútvegurinn á Íslandi hefur fylgt okkur alla tíð og hefur verið  ein af okkar helstu 

atvinnu- og  útflutningsgreinum á síðustu öld. Sjávarútvegurinn er ein af atvinnugreinum 

landsins og hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og áratugum. Þær helstar eru, 

stærri og fullkomnari skip og aukinni tækni, auk vélavæðingar sem hefur skapað nýtt og 

breytt rekstrarumhverfi.  Á síðustu 20 – 25 árum hafa fiskframleiðendur í auknum mæli sent 

út unninn ferskan fisk með flugi og vöruflutningaskipum sem hefur skapað mikinn virðisauka 

fyrir útflutning frá landinu ásamt auknum tekjum fyrir fiskframleiðendur. Við vinnslu 

ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við framleiðendur á ferskum fiski og þeir spurðir um ágæti 

þeirrar framleiðslu og hvernig rekstarumhverfið sé í dag og hverjar væru þeirra stærstu 

hindranir. Hins vegar var tekið viðtal við fisksala sem selur heilan fisk í gámum til Bretlands 

til þess að bera þau sjónarmið saman þar sem þessir aðilar eru að keppa á ólíkum markaði.      

1.1. Bakgrunnur verkefnis 
Í upphafi rannsóknar ætlaði höfundur að fjalla um „hvort aukinn rekjanleiki vöru í 

sjávarútvegi myndi skila auknum virðisauka fyrir framleiðendur?“. Þegar höfundur leitaði 

upplýsinga  og gagna um fyrri hugmynd af verkefni komst hann að því að lítið sem ekkert 

hafði verið skrifað um það og ákvað að snúa sér að öðru viðfangsefni. 

Í samráði við leiðbeinanda var valið nýtt viðfangsefni sem  var að varpa ljósi á mikilvægi 

þeirra fiskverkenda sem framleiða fisk sem sendur er með flugi á erlenda markaði. Ákveðið 

var að nefna ritgerðina: „Mikilvægi flugfisks í íslenskum sjávarútvegi“ Áhugi höfundar á 

viðfangsefninu er mikill eins og á öllum þeim þáttum sem viðkoma sjávarútvegi enda er hann 

uppalinn austur á landi, þar sem allt snýst  um sjávarútveginn og lífsviðværi fólks stendur og 

fellur með honum. Að lokum varð rannsóknarspurning verkefnisins: 

„Hversu mikilvægur er flugfiskur í íslenskum sjávarútvegi?“ 

Rannsóknarspurningar sem notaðar eru til að afmarka viðtöl eru eftirfarandi: 

1. Finnst þér rekstrarumhverfi fersks fisks hafa þróast til hins betra eða hins verra á 

síðastliðnum 15 árum? 

2. Verslið þið allan ferskan fisk á almennum fiskmarkaði?  

3. Er erfiðara fyrir nýliða að hefja störf í ferskum fiski núna en fyrir 15 árum? 

4. Hvert er helsta vandmálið í íslenskum sjávarútvegi í dag?  



 
 

 

1.2. Aðferðafræði  
Í upphafi átti höfundur fund með Elínu Björgu Ragnarsdóttur framkvæmdastjóra hjá 

Samtökum fiskframleiðanda og útflytjanda og útskýrði fyrir henni viðfangsefnið og þær 

spurningar sem leggja átti fyrir. Elín Björg gaf höfundi upp nöfn á fyrirtækjum innan  

vébanda samtakanna. Eftir fundinn var haft samband við átta aðila og fjórir af þeim voru 

tilbúnir að veita viðtöl og svara spurningum.  

Þegar höfundur hafði fengið svör frá framleiðendunum hafði hann samband við annan 

viðmælanda til þess að fá önnur sjónarmið á viðfangsefnið. Magnús Guðmundsson 

framkvæmdarstjóri Atlantic fresh veitti góðfúslega viðtal þegar eftir því var leitað. 

Rannsóknin er að mestu leyti byggð á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem byggist á því að 

kynnast og skilja huglæg sjónarmið einstaklinga sem var gert með viðtölum við þátttakendur 

og beinast að tilfinningum einstaklinga og aðstæðum hans. Notast var við hálfopin viðtöl þar 

sem reynt var að fá svör við rannsóknarspurningunni. Einnig eru megindlegar rannsóknir 

notaðar, unnið úr gögnum, úr viðtölunum og notast var við bækur og tímarit um efnið  ásamt 

öðrum heimildum. 

1.3. Annmarkar 
Meðal annmarka þessarar rannsóknar er sú staðreynd að um eigindalega rannsókn og huglægt 

mat viðmælenda er að ræða. Einnig er hætta á að fyrirfram ákveðnar skoðanir og væntingar 

höfundar geti litað úrlausn viðtala og truflað eðlilega rannsóknarvinnu. Fjölskyldutengsl 

ritgerðarhöfundar gætu einnig spilað inní skoðanir hans þar sem bæði vinir hans og bróðir, 

sem vinnur hjá Sæmark, starfa í tengslum við íslenskan sjávarútveg. Höfundur er einnig alinn 

upp í sjávarplássi þar sem allt snerist á einn eða annan hátt um sjávarútveg. Viðtölin eru tekin 

um vetur og getur það litað svör viðmælanda og því gefið neikvæða mynd og einnig getur 

efnahagsástandið sett svip sinn á svör viðmælendanna. Neikvæð umræða þjóðfélagsins í garð 

kvótaeiganda getur einnig litað skoðanir viðmælenda í garð þeirra. 

1.4. Uppbygging ritgerðar 
Uppbyggingu ritgerðarinnar er hagað þannig að í fyrri hluta er fjallað fræðilega um 

sjávarútveginn. Í seinni hlutanum er viðtölum sem tekin voru við fagaðila innan 

sjávarútvegsins gerð skil, tekin voru djúpviðtöl með hálf stöðluðum spurningarlista sem átti 

að hjálpa til að varpa ljósi á stöðu ferskfiskútflytjenda á Íslandi í dag. Dregnar verða 

niðurstöður úr köflunum og síðast en ekki síst lokaorð. 



 
 

2. Samkeppni og sjávarútvegur  
Í þessari ritgerð verður stuðst við fimm krafta líkan (5 forces model ) Michael Porters sem er 

bandarískur hagfræðingur. Porter setti líkanið fram á sjöunda áratug síðustu aldar og hafa 

fyrirtæki, hagfræðingar og ráðgjafar um allan heim notast við það (Porter, 1996).  

Samkvæmt kenningum Porters, sem liggur til grundvallar líkaninu, eiga atvinnugreinar það 

sameiginlegt að fimm grundvallarþættir stjórni því hversu auðvelt er að mynda gróða, eða 

hagnað umfram fjármagnskostnað  (Porter, 1996).  

Mynd 1. Fimm krafta líkan Porters.  (Porter, 1996) 

 

 Fjórir fyrstu þættirnir eru utanaðkomandi, styrkur kaupenda, styrkur birgja og hversu auðvelt 

er fyrir nýjan aðila að koma inn á markaðinn,  og að lokum samkeppni við aðrar vörur sem 

geta verið staðkvæmdar vörur í því sem atvinnugreinin framleiðir. Fimmti þátturinn er 

samkeppni innan greinarinnar. Hvað við kemur sjávarútvegi, þarf nýr aðili á markaði að hafa 

fyrst af öllu fjármagn, húsnæði til umráða, hann þarf kaupendur og seljendur, starfsfólk, 

afurðir og markaðshlutdeild eða kvóta. Hann þarf einnig tryggan flutning úr landi. Samkeppni 

hérlendis er hörð á þessum markaði og því þurfa nýir aðilar að hafa sérstöðu til þess að ná 

fram árangri.  Á þessu má sjá að sjávarútvegurinn og nýir aðilar á þeim markaði falla vel 

undir fimm krafta líkan Porters  (Porter, 1996).  
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2.1. Greining á markaðsforsendum í sjávarútvegi 
Til að skoða og meta markaðsforsendur sjávarútvegsfyrirtækja er alls ekki nóg að skoða 

markaðinn eins og hann er á þeim tímapunkti sem skoðunin er gerð. Meginástæðan er sú að 

skoða verður allar ógnanir eða hættur sem geta átt sér stað. Má þar nefna nýja aðila á markaði, 

samruna fyrirtækja sem getur leitt til samkeppnishindrana, hvort  önnur fyrirtæki séu að vinna 

á markaðnum og skoða hvernig aðrir aðilar bregðast  við samkeppni (Porter, 1996).  

 

2.1.1. Nýir samkeppnisaðilar  

Hversu auðvelt er fyrir nýjan aðila að hefja rekstur á fyrirtæki sem tengt er atvinnugreininni 

og áhrif þess á fyrirtæki til að mynda gróða. Eins og sagt er í viðtalskaflanum hér síðar  þá eru 

þeir ekki á einu máli  hvort  auðvelt sé að hefja rekstur í þessum atvinnugeira (Porter, 1996).  

  

2.1.2. Stærðarhagkvæmni  

Hvað á fiskvinnslan að vera stór og hversu mikið skal áætla að vinna mikið á hverjum degi, 

hversu marga starfsmenn skal hafa í vinnu, hversu fullkomin vinnslan á að vera og afkastageta 

hennar? Hægt er að skoða stærðarhagkvæmni út frá tvennu, ætlar framleiðandi að framleiða 

eina vöru, vinna eina tegund fisks, á sem hagkvæmastan hátt og geta unnið meira magn fyrir 

lægri kostnað eða ætlar hann að vinna margar tegundir af fiski og ná fram breiddarhagkvæmni 

og ná þar með til breiðari markshóps? Til dæmis má nefna viðmælanda ritgerðarhöfunds Birgi 

Kristinsson hjá Nýfiski sem hefur úr 60 – 70 vörutegundum að ráða. Með þessu hefur hann 

náð fram breiddarhagkvæmi sem nær til breiðari markhóps heldur en samkeppnisaðilar hans  

(Porter, 1996).  

Eins og áður hefur verið nefnt getur stækkun fyrirtækja vissulega náð fram hagvæmni í rekstri 

og náð að framleiða afurð á hagkvæmari hátt. En þetta á ekki við allsstaðar og sem dæmi má 

nefna í sjávarútvegi þar sem búið er við duttlunga móður náttúru  og margt óvíst um hvað 

framtíðin ber í skauti sér, oft getur verið hagkvæmara að reka litla/meðalstóra vinnslu sem á 

auðvelt með að bregðast skjótt við aðstæðum sem skapast á markaði og draga saman segl sín.  

Oft eru starfsmenn í smærri fyrirtækjum tilbúnir að leggja meira á sig á álagspunktum heldur 

en í stærri fyrirtækjum. Það er auðveldara að segja nei við andlitslausan yfirmann en við 

manneskju sem þú vinnur með dags daglega (Porter, 1996).  

 



 
 

2.1.3. Birgðaþörf og birgjar 

Aðilar í sjávarútvegi sem ekki eiga kvóta afla sér einungis afurða til vinnslu með kaupum á 

almennum markaði eða gera beina samninga við tiltekin skip og báta. Þar með er hægt að 

segja að birgjar þeirra séu þessi sömu skip og bátar. Birgðaþörf slíkra aðila liggur þar af 

leiðandi í því magni sem þeir óska eftir hvort sem er af almennum markaði eða í gegnum  

fyrrgreinda samninga við skip og báta. Fiski samningsbundin skip minnkar þörf 

fiskvinnsluaðila til að versla á almennum markaði, það gæti leitt til lægra innkaupaverðs fyrir 

téðan fiskvinnsluaðila ef ástandið á markaðnum býður uppá það (Porter, 1996).  

 Ef fiskvinnsluaðili hefur gert samning um sölu á ákveðnu magni af fiski þarf hann að tryggja 

sér ákveðið magn af birgðum til þess að geta framleit uppí það magn sem hann var búinn að 

lofa. Hann gæti þá tryggt sér það magn með því að gera samning við báta, eins og áður var 

nefnt, sem útvega  honum það (Porter, 1996).  

 

2.1.4. Fastur kostnaður 

Fastur kostnaður getur verið misjafn hann  fer eftir stærð fyrirtækisins. Fastur kostnaður er t.d. 

húsnæði, starfsfólk, tæki, rafmagn og hiti. Einnig þurfa fiskvinnsluaðilar sem eru að kaupa á 

fiskmarkaði að reiða fram tryggingu áður en þeir versla á markaði, þetta telst til fasts 

kostnaðar að því undanskildu ef þeir gera samning við báta og skip (Porter, 1996).  

 

2.1.5. Sérstaða 

Sérstaðan getur verið aðgengi aðila á nýjum markaði erlendis, að hafa trygga sölu á afurðinni 

á sem bestu verði, að hafa aðgang að flugplássi eða að vöruflutningaskipum á 

samkeppnishæfu verði. Einnig er hægt að ná fram sérstöðu með því að  búa til vöru sem ekki 

hefur verið búin til áður, með ódýrari framleiðslu á vörunni eða með nýrri  tækniþróun. 

Sérstaðan getur einnig legið í því að vera fyrstur á markað, mynda þar með  stöðu sem erfitt er 

að fylgja eftir (Porter, 1996).  

Hluti af íslenskum markaði hefur þá  sérstöðu að  vera staðsettir nálægt miðum og eina alvöru 

alþjóðaflugvellinum sem Íslendingar hafa yfir að ráða. Sú sérstaða gerir þeim kleift að veiða, 

selja og flytja fiskinn á erlendan markað innan eins sólarhrings, afrek sem aðrir íslenskir 

fiskvinnsluaðilar ná ekki að leika eftir. . Verðugt væri fyrir nýja aðila á markaði að huga að 

slíkri landfræðilegri sérstöðu þegar þeir hafa huga á því að brjótast inná þennan rótgróna 

markað sem sjávarútvegurinn er hérlendis. Þrátt fyrir að nýr aðili á markaði hafi slíkt í huga 



 
 

getur hann ekki treyst á að fá aðgang að dreifileiðum á borð við flugflutning úr landi sem eldri 

fyrirtæki hafa aðgang að. Í raun er nánast eina leiðin til þess að flytja afurð úr landi fyrir nýtt 

fyrirtæki sú að fá söluaðila sem milligöngulið sem selur afurð þess erlendis. Þetta getur bætt 

talsverðu ofaná fastan kostnað nýs fyrirtækis (Porter, 1996).  

 

2.1.6. Samkeppni innan greinarinnar 

Eins og staðan er á sjávarútvegsmarkaðnum í dag er takmarkaður fjöldi sem hægt er að bæta 

við af nýjum fyrirtækjum. Þau fyrirtæki sem ráða á markaðnum í dag eiga ekki í 

fyrirsjáanlegri framtíð eftir að gefa eftir sína stöðu. Að tala fræðilega um sérstöðu er auðvelt 

en í hinum raunverulega heimi er erfitt að brjótast inná eins mettaðan markað og íslenskur 

sjávarútvegur er. Samkeppnin er mikil og hvert fyrirtæki sem nú er á markaði reynir eftir 

fremsta megni að skapa sér sérstöðu þar sem þau koma því við. Samkeppnisaðilarnir eru 

margir og rekstur þeirra tiltölulega svipaður, varan er einnig helst til einsleit og því erfitt að ná 

fram algerri sérstöðu. Sjávarútvegsmarkaðurinn einskorðast við þann kvóta sem við 

Íslendingar höfum heimild til að veiða , vöxtur í greininni er því háður stjórnmálaumhverfi 

þjóðarinnar sem og samskiptum við heiminn. Samkeppnin er því harðari en í öðrum greinum 

sem hafa meiri getu til þróunar og vaxtar. Sjávarútvegurinn byggir á tiltölulega einsleitri 

afurðargetu og því er auðvelt fyrir fyrirtæki að sjá fyrir hvað samkeppnisaðilinn ætlar að gera. 

Þetta gerir fiskvinnslufyrirtækjum auðveldara fyrir að versla á almennum markaði vegna þess 

að þeir vita innan vissra marka hvað aðilinn hinum megin borðsins ætlar að gera.  

Gera verður sér grein fyrir því að fyrirtæki sem einungis versla á almennum markaði geta ekki 

upp að vissu marki verið í beinni samkeppni við fyrirtæki sem hafa kvóta til umráða. 

Kvótafyrirtækin hafa þá getu til þess að selja og vinna innan markaðarins og geta því að 

einhverju leiti haft stjórn á verði afurðar a.m.k. ef miðað er við þau fyrirtæki sem hafa engan 

kvóta og þurfa þar með að versla á almennum markaði (Porter, 1996).  

  

2.1.7. Samantekt  

Fimm krafta líkan Porters gerir almenningi auðveldara fyrir að skoða og fræðast um svo 

flókið fyrirbrigði sem sjávarútvegurinn er. Líkanið sýnir hvað ber að varast fyrir ný fyrirtæki á 

markaði og hvað mætti betur fara fyrir þau sem nú þegar eru á markaðnum. Samkeppni hvort 

sem er innan greinarinnar sjálfrar eða hvað viðkemur birgjum, flutningi eða sérstöðu er hörð 

og því erfitt að brjótast inná svo þéttofinn markað. 



 
 

2.2. Virðiskeðjan 

Í vaxandi samkeppni fyrirtækja er í dag gerð aukin krafa á að stjórnendur fyrirtækja séu 

stöðugt með hugann við samkeppnishæfni þeirra og horfi stíft á, arðsemi, vöxt og 

markaðsvirði. Lykillinn að aukinni samkeppnishæfni felst í því að ná forskoti á markaði. Því 

er hægt að ná fram með því lækka kostnað, bæta sveigjanleika og verða fyrri til að greina 

sóknarfæri sem myndast á markaði. Einnig er hægt að auka samkeppnishæfni með útvistun 

vissra verkþátta, en slíkt er til þess fallið að lækka kostnað við framleiðslu (Ireland, 2009) 

Greining á virðiskeðju fyrirtækis segir til um kjarnastarfsemi þess, og er því æskilegt viðmið 

þegar taka á ákvörðun um útvistun og þá sérstaklega hvaða verkætti er æskilegt(ast) að útvista 

(Porter, 1996). Samþætt virðiskeðja á við um fyrirtæki sem framleiða sjálf alla verkþætti, en 

hjá fyrirtækum sem ráða til sín verktaka sem sjá um hluta verkþáttanna er ekki um að ræða 

samþætta virðiskeðju (Porter, 1996). 

 

 

Mynd 2. Virðiskeðjan samkvæmt Michael Porter. (Porter, 1996) 

Fyrirtæki sem starfa í samkeppni hafa betri yfirsýn og má segja að aukin áhrif frá netheimum 

og öðrum leiðum sem auðvelda fyrirtækjum að fylgjast með smakeppnis aðila sínum. 

Auðveldara er fyrir þau að sjá kjarnstarfsemi sýna og í hverju þau eiga að sérhæfa sig í, 



 
 

takmarka sem mest þá verkþætti sem þau eru ekki sérhæfð í. Til að lágmarka þá áhættu má 

úthýsa þeim verkþáttum sem aðrir gera betur og einbeita sér að þeim verkum í fyrirtækinu 

sem þau gera sjálf vel eða betur en aðrir (Hitt, 2007). Ef sjávarúvegsfyrirtæki færu í ítarlega 

skoðun á kjarnarstarfsemi sinni og úthýstu þeim verkþáttum sem ekki eiga best heima með 

aðal kjarnstarfsemi gæti það leitt til kostnaðarlækkunar (Porter, 1996). 

 

Mynd 3. Samþætt virðiskeðja (Porter, 1996). 

Á myndinni hér fyrir ofan er sýnd mynd af samþættri virðiskeðju í sjávarútvegi en myndin er 

ekki tæmandi. Sjávarútvegsfyrirtæki geta haft samþætta eða ekki samþætta virðiskeðju, 

fyrirtæki sem hafa samþætta virðiskeðju eiga ekki í neinu rekstrarlegu samstarfi við önnur 

fyrirtæki, heldur sinna sjálf sínum verkþáttum. Til dæmis er hægt að nefna 

sjávarútvegsfyrirtæki sem eiga aflaheimildir, skip, vinnslu, sjá um markaðssetningu, sölu og 

þjónustu sjálfir. Hafa þau rök verið notuð að nær allur virðisauki, sem fyrirtækið skapar 

haldist innan veggja þess (Porter, 1996). 

   

Mynd 4. Ósamþætt virðiskeðja (Porter, 1996). 

Á myndinni hér fyrir ofan er sýnd teikning af ósamþættri virðiskeðju sem hægt væri að setja 

marga af þeim fiskframleiðendum sem eru að vinna ferskan fisk. Frameiðendur verða að 

ákveða hvaða verkþætti þau ætla sjálf að framleiða og hvaða þætti þeir hafa ekki og láta aðra 

aðila sjá um. (Besanko, Dranove, Mark, & Schaefer, 2003). Mörg af þessum fyrirtækjum hafa 

ekki aflaheimildir og þurfa að kaupa hráefni á almennum uppboðsmarkaði eða gera samning 

við báta eða skip um hráefni. Rannsóknir og þróun getur verið höndum markaðs – söluaðila. 

Markaðssetning, sala og þjónusta getur verið í höndum annars verktaka. Með þessu gæti 

fiskframleiðandi einungis verið að starfa á tveim hlekkjum virðiskeðjunnar og jafn vel 

einungis á einum hlekk. Með því getur náðst mikil sérhæfing og fyrirtækið er fókuserað að 



 
 

vera eingöngu í að framleiða ferskan fisk og úthýsa þeim verkþáttum sem aðrir eru betri í 

(Kotler, 2003).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Íslenskur sjávarútvegur  

Íslenskt samfélag hefur einkennst af því að vera fiskveiðisamfélag, ólíkt öðrum 

Norðurlandaþjóðum. Fræðimenn hafa viljað flokka Ísland frekar sem bændasamfélag. 

Íslenskur landbúnaður hefur aftur á móti ekki talist merkilegur í samanburði við nágrannaríki 

okkar og auðlegð þjóðarinnar var sjávarútvegurinn og hélt hann lengi vel lífi í þjóðinni í 

gegnum aldirnar. Á 19. og 20. öld voru útflutningsverðmæti sjávarafurða undirstaða þeirrar 

endurreisnar og uppbyggingar sem einkenndi íslenskt samfélag á þeim tíma.  Fiskimiðin í 

kringum landið hafa oft verið kölluð mesta matarkista í Norður-Atlantshafi og þar hafa menn 

sótt fisk og sjávarfang í gegnum tíðina (Jón Þ., 2002-2005). 

Byggðir og búseta á landinu hefur þróast mikið útfrá sjávarútveginum í gegnum aldinnar. Fyrr 

á öldum voru jarðir og héruð sem stutt voru frá sjó taldar bestar og fluttist fólk milli 

landshluta til skemmri eða lengri tíma til þess að vinna á vertíð. Sýnir það hversu mikilvægur 

hlekkur sjávarvegurinn hefur verið í  búsetu fólks hér á landi (Sigurður J. , 2007).  

Sá tími í íslenskri sögu sem kallast fiskveiðiöldin er tímabil frá  14.- og 15. öld en þá urðu 

mikil stakkaskipti í atvinnu- og efnahagslífi Íslendinga. Aldrei áður í sögu Íslands höfðu 

fiskveiðar og útflutningur á sjávarafurðum haft eins afgerandi áhrif á þjóðarhag Íslendinga líkt 

og þá. Aðalútflutningur  í sjávarafurðum var harðfiskur, skreið og lýsi. Hélst það til 18. aldar 

þegar saltfiskur leysti af hólmi harðfiskinn og skreiðina (Jón Þ., 2002-2005). 

Íslendingar hafa frá örófi alda róið til fiskjar en það var ekki fyrir en seint á 19. öld, að 

sjávarútvegur breyttist úr aukabúgrein í aðalbúgrein. Í upphaf 20. aldar var yfirburðarstaða 

útflutningstekna á sjávarafurðum að þakka þeirri hröðu sókn Íslendinga frá einsleitu 

landbúnaðarsamfélagi til markaðsbúskapar. Allur sá uppgangur sem átti sér stað í 

sjávarútveginum sýndi mikilvægi hans. Allir nutu góðs af þegar vel gekk í samfélaginu og 

fengu ríkulegan ávinning en sama var uppi á teningnum þegar illa gekk, þá fann fólk fljótt 

fyrir því. Sýndi það hvað sjávarútvegurinn hafði gríðarlega mikla þýðingu fyrir almennt 

atvinnuástand og byggðaþróun í landinu (Jón Þ., 2002-2005). 

Síldveiðistofn Íslendinga hrundi á árunum 1967-1968. Tók það þjóðina langan tíma að jafna 

sig eða allt fram á áttunda áratug 20. aldar. Fólksflutningar frá landinu voru miklir þegar 

atvinnuleysi jókst og átti landsbyggðin um sárt að binda. Kom það í hendur ríkisstjórnar að 

snúa vörn í sókn og var hennar helsta útspil skuttogaravæðingin, sú aðgerð fólst í því að ríkið 

og aðrir opinberir sjóðir veittu allt að 100%  lán til kaupa á skuttogurum. Á sama tíma var 

farið í uppbyggingu frystihúsa og eflingu sjávarútvegs á landsbyggðinni. Þetta var liður í 



 
 

byggðarstefnu stjórnvalda að styrkja þéttbýlisstaði með 3000 íbúa eða færri. Með þessum 

aðgerðum jukust ársverk í sjávarútvegi og fólksfjöldi óx ört  við sjávarsíðuna. Leiddi það til 

mikillar uppbyggingar á landsbyggðinni, sem oft var líkt við gullæði, og dró það verulega úr 

fólksflótta af landsbyggðinni. Íbúatala á höfuðborgarsvæðinu stóð í stað. Landsbyggðin 

blómstraði og oft fylltust bæirnir af farandverkafólki sem setti mikinn svip á bæjarlífið. Merki 

um breytingar  komu einna helst mest fram á árunum 1977-1979, en þá má ætla allt að 200 

útlendingar hafi starfað hér á landi yfir vetravertíðina, og flestir á Vestfjörðum þar sem 

skortur var á fólki. Árin 1978-1979 var óvenju mikið atvinnuleysi á landinu. Samt sem áður 

kusu Íslendingar ekki að vinna við þau lausu störf sem í boði voru í sjávarútveginum. Margir 

veltu þeirri hugsun fyrir sér hvort launin væru of lág eða störfin ekki nógu fín fyrir Íslendinga  

(Jón Þ., 2002-2005). 

Á níunda ártugnum dró úr afla og störfum fækkaði aftur. Kvótakerfið var innleitt, aukin 

tæknivæðing átti sér stað og stærri og fullkomnari veiðiskip bættust í flotann. Með þessum 

breytingum urðu stakkaskipti í byggðaþróun hér á landi og æ fleiri fluttu til 

höfuðborgarsvæðisins og nágrenni.. Ýmsar ástæður hafa valdið því að fólk flutti sig til en 

engin atvinnugrein hefur haft eins víðtæk áhrif og sjávarútvegurinn (Jón Þ., 2002-2005). 

Á sama tíma og byggðastefnan var innleidd á áttunda áratugnum hófu stjórnvöld aftur sókn í 

landhelgisbaráttunni, sem hafði staðið yfir allt frá því fyrir aldamótin 1900. Fiskveiðilögsagan 

var  færð úr 12 sjómílum í 50 árið 1972, þremur árum seinna í 200 sjómílur. Þessar aðgerðir 

mættu harðri mótspyrnu Breta sem sendu herskip til varnar fiskiskipaflota þeirra. 

Fullnaðarsigur náðist ekki fyrr en árið 1976 þegar þær fiskveiðiþjóðir sem stundað höfðu 

veiðar við Íslandsstrendur viðurkenndu fullan yfirráðarétt Íslands á fiskveiðilögsögu sinni. 

Með þessum aðgerðum töldu íslensk stjórnvöld að draga mætti úr stjórnlausri veiði erlendra 

ríkja og þeirra ógnun sem fiskistofnanir voru í, samhliða því vonuðust Íslendingar til að geta 

aukið veiðar á botnfiski úr 330-340 þúsundir tonna upp í 700 þúsund tonn  (Jón Þ., 2002-

2005). 

Eftir hrun síldarstofnsins jukust veiðar gífurlega á öðrum stofnum sem lítið höfðu nýttir til 

þessa  og má þar meðal annars nefna loðnuna. Loðnan fyllti fljótlega það skarð sem síldin 

hafði skilið eftir sig. Samfara þessu jukust rækjuveiðar ásamt úthafsrækju- og  humarveiðum 

og voru þær orðinn fastur liður í því að bátar lifðu af bæði sunnan- og vestanlands. Einnig er 

vert að nefna að mikil aukning varð á hörpudiski og fleiri botnfisktegundum eins og karfa og 

grálúðu. Mikill afli og hátt verð fyrir aflann var hagstætt fyrir íslenskan sjávarútveg á árunum 



 
 

1976 – 1979 og kom það þjóðfélaginu sér vel. Hins vegar urðu sjávarútvegsfyrirtæki 

suðvestanlands útundan hvað þetta varðaði,þar sem þau nutu ekki jafn góðs af þessari nýju 

byggðarstefnu ásamt því að vertíðaraflinn brást í þessum landshluta. Eftir að Íslendingar náðu 

fullum yfirráðum af helstu auðlind sinni urðu fyrst forsendur fyrir virkri stjórn fiskveiða sem 

var mikil þörf á vegna mikillar aukningar á afrakstursgetu fiskiskipa  (Sigurður J. , 2007). 

Erfitt var að ná sátt í þjóðfélaginu um fiskveiðistjórnunina og ákváðu stjórnvöld árið 1984 að 

herða reglur um veiðitakmarkanir með því að koma á kvótakerfi eins og áður kom fram, sem 

átti að ná til þorsks og annarra botnfisktegunda. En kvóti hafði áður verið settur á rækju, 

humar, síld og hörpudisk. Næstu ár á eftir náði kvótakerfið til allra helstu nytjastofna 

sjávarútvegarins við Íslandsmið. Fyrst var um að ræða aflamarkskerfi en strax árið á eftir, þ.e. 

1985 til 1990 ,var útgerðarfélögum gefinn kostur á að velja milli aflamarks og sóknarmarks. 

Með þessu var verið að setja hömlur við stækkun flotans og því dregið úr sókn í stað þess að 

efla fiskiskipaflotann og auka sóknina  (Jón Þ., 2002-2005). 

Það eru tvö atriði sem lítið er minnst á í þjóðhagsreikningum. Hið fyrra er landfræðilegt 

mikilvægi atvinnugreina og hið síðara er hver þáttur rannsókna- og þróunarstarfs sé. Tölur frá 

2005 sýna að 6,6% landsmanna stunduðu vinnu við fiskveiðar og –vinnslu en skiptingin er 

mjög misjöfn eftir landshlutum. Má þá nefna að á höfuðborgarsvæðinu var hlutfallið um 2% 

en á Vestfjörðum tæplega 29%. Ný töluleg gögn liggja ekki fyrir um  mikilvægi sjávarútvegs 

fyrir einstök byggðarlög en árið 1997 var hlutfall þeirra sem störfuðu við sjávarútveg 40% eða 

hærra í 24 sveitarfélögum á landinu, í fjórum öðrum sveitarfélögum var hlutfallið yfir 60%  

(Sigurður J. , 2007).  

Mörg íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa leitað nýrra markaða erlendis og fjárfest í fyrirtækjum 

þar og með því nýtt sína þekkingu í greininni. Framleiðsla þeirra hefur þannig orðið til þess 

stækka þann grunn sem íslenskur útflutningur byggist á. Að auki leggja þessi fyrirtæki oft 

mikla áherslu á rannsóknir og þróun, enda eru sum þeirra flokkuð sem hátæknifyrirtæki. Þetta 

skilar sér ekki einvörðungu til fyrirtækjanna sjálfra heldur nýtist öðrum fyrirtækjum í sömu 

atvinnugrein, auk þess sem aðrar atvinnugreinar geta oft á tíðum tileinkað sér ýmsar nýjungar 

frá þeim. Þannig leggja fyrirtækin í sjávarútvegsklasanum sitt til íslensks vísindasamfélags 

(Sigurður J. , 2007).  



 
 

  

Mynd 5. Heildarútflutningur á sjávarafurðum 2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

Á  grafinu sést skipting á heildarútflutningi á sjávarafurðum. Saltaður og/ eða þurrkaður fiskur 

16%, ferskur fiskur 15%, frystur heill fiskur 16%, fryst fiskflök 22%, fryst rækja 5%, fiskmjöl 

8%, lýsi 5%, hrogn 2%, aðrar sjávarafurðir 11%. Þetta er yfirlit frá árinu 2009 (Hagstofa 

Íslands, 2010). 

 

3.1. Kvótakerfið. 
Með lögum nr. 82/1983 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, var núverandi 

fiskveiðastjórnunarkerfi, sem oftast er kallað kvótakerfið, komið á fót hér á landi. Lögin tóku 

gildi árið 1984 og í upphafi voru þau aðeins sett til bráðabirgða. Lögin voru síðan framlengd 

þrívegis með nokkrum breytingum, þar til lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 tóku gildi. Þetta 

fyrirkomulag við fiskveiðistjórnun fólst í því að úthluta aflaheimildum til skipa á grundvelli 

aflareynslu. Ýmsar breytingar hafa þó verið gerðar á lögunum frá 1990 en þó án þess að 

hróflað væri við grundvallaratriðum kerfisins. Núgildandi lög eru nr. 116/2006 og eru þau í 

megindráttum þau sömu og lögin frá 1990. 

Sjávarútvegur hefur verið veigamikil þáttur í efnahagskerfi Íslands og var markmið setningar 

laga um fiskveiðistjórnun sá stuðla að verndun og hagkvæmari nýtingu nytjastofuna á 

Íslandsmiðum og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. 

3.2. Úthlutun aflaheimilda 
Samkvæmt 3. gr. laga um fiskveiðistjórnun skal sjávarútvegráðherra ákvarða heildaraflamark 

fyrir hverja tegund fyrir sig. Það gerir hann miðað við ákveðið tímabil eða vertíð sem veiða 

má úr þeim nytjastofnum við Ísland, sem talið er að takmarka þurfi veiðar á. Sú úthlutun 
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1.4 Fryst fiskflök
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byggir á ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar Íslands. Ráðherra hefur þó heimildir til þess að 

minnka eða auka þessa heimild eftir því sem þurfa þykir. Samkvæmt 2.mgr. 7.gr. laganna skal 

veiðiheimildum á þeim heildarafla sem takmarkaður er úthlutað til einstakra skipa og er 

hverju skipi úthlutað hlutdeild í leyfðum heildarafla tegundarinnar. (Sjávarútvegsráðuneytið, 

2001) Fiskveiðiárið, eða hið svo kallaða kvótaár, nær frá 1. sept. ár hvert, til 31. ágúst árið 

eftir. Aflaheimildum er úthlutað til fiskiskipa og er hann tiltekinn sem ákveðið hlutfall af 

heildarafla í viðkomandi fiskitegund sem skipið má veiða. Þær aflaheimildir sem skip fær 

úthlutað ráðast af aflamarki skipsins á undangengnu fiskveiðiári (Ágúst, 2008).  

 

3.3. Helstu stofnanir sjávarútvegsins 

Á Íslandi eru stofnanir og félög sem tengjast og þjóna sjávarútveginum á margan hátt og  má 

þar nefna ríkisstofnanir sem semja lög og reglugerðir. Einnig ýmsar stofnanir sem hafa eftirlit 

með að farið sé eftir lögum og reglum sem settar hafa verið og hagsmunasamtök sem verja 

réttindi þeirra sem starfa í sjávarútveginum á Íslandi. 

3.3.1. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

Rannsókn, verndun og nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og 

hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar. 

Eftirlit með verndun og nýtingu fiskistofna og annarra lifandi auðlinda hafsins og 

hafsbotnsins, sem og stjórnun svæða þar sem þær eru nýtanlegar. 

Rannsóknir og eftirlit með framleiðslu og innflutningi sjávarafurða. 

Eldi nytjastofna sjávar. 

Stuðning við rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi. 

Verðlagsstofu skiptaverðs og verðlagsráð sjávarútvegsins. 

Þróunarsjóð sjávarútvegsins (Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytið, e/d). 

 

3.3.2. Fiskistofa 

Fiskistofa heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og hennar megingildi eru ábyrgð 

og nýting auðlinda í sjó og fersku vatni. Fiskistofa  annast útgáfu veiðileyfa, ásamt úthlutun 

aflaheimilda til íslenskra og erlendra skipa í íslenskri lögsögu. Fiskistofa sér um eftirlit með 

fiskveiðum og heldur utanum söfnun, úrvinnslu og dreifingu sem varðar veiðar, veiðiheimildir 

og afla. Fiskistofa veitir fiskvinnslum og fiskmörkuðum tilskyld leyfi til endurvigtunar 

sjávarafla, eftirlit með að afli sé rétt meðhöndlaður og skráður og samskipti og samstarf 

vigtunarleyfishafa og löndunarhafnir sem varðar vigtun og skráningu afla. Stofnunin sér 



 
 

einnig um eftirlit með útflutningi á fiskafla í gámum, eftirlit með fiskiskipum og flutningi 

innanlands og álagningu gjalds vegna ólögmæts sjávarafla (Fiskistofa, e/d).   

3.3.3. Verðlagsstofa skiptaverðs 

Verðlagsstofa skiptaverðs sér um eftirlit með fiskverð og uppgjöri á aflahlutsjómanna og sjá 

um að rétt uppgjör á aflahlut þeirra. Stofnuni sér um birtingu upplýsingum um fiskverð, sem 

er stór þáttur hjá þeim (Verðlagsstofa skiptaverðs, e/d).  

Tilgangur laga nr. 13/1998 er að tryggja opinbert eftirlit með því að útgerðir geri rétt upp við 

sjómenn. Í fyrstu grein laganna er hlutverk Verðlagsstofu rakið. Meðal þess sem þar kemur 

fram, er að stofnuninni er ætlað að fylgjast með fiskverði sem og að fylgjast með uppgjöri á 

aflahluti sjómanna og stuðla að því að það sé rétt og eðlilegt. Einnig er henni gert að fylgja 

eftir tilteknum viðmiðum varðandi verðlagningu á fiski við fyrrgreint uppgjör hafi sjómenn og 

útvegsmenn á annað borð gert sér samkomulag um slíkt. Þetta stuðlar að því að slíkir 

samningar nái eftir fremsta megni að ganga fram, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna.  

 

3.3.4. Hafrannsóknarstofnun 

Hafrannsóknastofnun heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og er stærsta 

rannsóknarstofnun landsins á sviði haf- og fiskirannsókna. Stofnunin gegnir ráðgjafahlutverki 

sem varða skynsamlega nýtingu auðlinda hafsins. Hafrannsóknarstofnun á í samstarfi við 

erlenda háskóla og rannsóknarstofnanir. Hlutverk stofnunarinnar er þríþætt:  

 að stunda rannsóknir á hafinu og lífríki þess, 

 að veita ráðgjöf til stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu á auðlindum hafsins, 

 að miðla upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjávarútvegi og 

almennings. 

Af þessum þáttum er rannsóknarþáttum langumfangsmestur 

(Hafrannsóknastofnunin Íslands, e/d).  

 

3.3.5. Reiknistofa fiskmarkaða hf. 

Reiknistofa fiskmarkaða hf. (RSF) er í eigu þriggja fiskmarkaða, það sér um tölvuþjónustu og 

reiknistofu fyrir alla íslensku fiskmarkaðanna. Reiknistofan tengir saman 15 fiskmarkaði á 30 

stöðum í eitt uppboðsnet og heldur fiskuppboð þar sem 200-300 kaupendur kaupa fisk í 

gegnum fjarskipti. RSF heldur utanum peningaflæði á milli útgerða, kaupenda, fiskmarkaða 

og hins opinbera. Kerfið virkar þannig að allir aðilar geta selt fiskinn sinn hjá RSF hvort sem 



 
 

það er umframafli, eða eigandi  bátar sé ekki í föstum viðskiptum við fiskvinnslu eða veiðir 

aðrar tegundir sem útgerðir hafa ekki áhuga á, þá getur útgerðaraðilinn selt hann á uppboði 

hjá RSF (Reiknistofa fiskmarkaða hf., e/d). 

 

 

Mynd 6. Selt magn á fiskmarkaði á árunum 1987 -  2009. (Bjarni, e/d). 

 

 Á töflunni hér fyrir ofan sést selt magn á íslenskum fiskmarkaði, í tonnum, frá 1987 til 2009. 

Tekin voru viðtöl við einstaklinga sem vinna innan fiskmarkaðarins sem verða útlistuð hér á 

eftir. Fram kemur sú skoðun að afli á markað fari minnkandi ár frá ári og hafi verið að gera 

svo síðastliðin 15 ár. Eins og sjá má hér stenst sú skoðun ekki (Bjarni, e/d).  

 

 

 



 
 

Tafla 1. Heildarhluti 10 stærstu aðila miðað við heildarafla á markaði. 

 
2010 2009 

1 Frostfiskur H.F 10,1% Frostfiskur H.F 7,87% 

2 Ný-fiskur EHF 5,8% Ný-fiskur EHF 4,67% 

3 Toppfiskur EHF 4,2% Toppfiskur EHF 4,60% 

4 Hafgæði SF 3,2% HB Grandi HF Reykjavík 3,52% 

5 Hamrafell  3,2% Hamrafell  3,49% 

6 Ísfiskur EHF 3,1% Hafgæði SF 3,21% 

7 HB Grandi HF Reykjavík 2,8% Whiteling seafood LTD 3,11% 

8 TOR EHF 2,8% Nesfiskur HF 3,10% 

9 Brim HF 2,7% TOR EHF 3,05% 

10 Íslenskt sjávarfang 2,5% H.Pétursson EHF 2,58% 

 
Heildarhluti 10 stærstu aðila 

miðað við heildarafla á 
markaði 

40,6% Heildarhluti 10 stærstu 
aðila miðað við heildarafla 

á markaði 

39,21% 

   

             

 
2008 2007 

1 Frostfiskur H.F 7,03% Frostfiskur H.F 5,89% 

2 Toppfiskur EHF 5,39% Toppfiskur EHF 5,84% 

3 Ný-fiskur EHF 4,22% Ný-fiskur EHF 4,49% 

4 TOR EHF 4,00% Hafgæði SF 3,10% 

5 Nesfiskur HF 3,38% TOR EHF 3,05% 

6 Hafgæði SF 3,19% Ísfiskur EHF 2,92% 

7 Ísfiskur EHF 2,93% Hamrafell 2,54% 

8 HB Grandi HF Reykjavík 2,70% Nesfiskur HF 2,38% 

9 Hamrafell  2,57% Whiteling seafood LTD 2,14% 

10 Nordic sea EHF 2,31% Vísir Hf 1,98% 

 
Heildarhluti 10 stærstu aðila 

miðað við heildarafla á 
markaði 

37,72% Heildarhluti 10 stærstu 
aðila miðað við heildarafla 

á markaði 

34,32% 

   

   

     (Fiskistofa, e/d). 

Á töflunni hér að ofan má sjá 10 stærstu kaupendur á Fiskmarkaði Íslands síðastliðin fjögur 

ár. Eins og sjá má skipta  þessir aðilar með sér allt að 40 % af fiskmarkaðnum sem gerir á 

þessum fjórum árum um 144.530 tonn. Ekki hafa verið miklar breytingar á þeim sem kaupa 

mest, sem sést best á því að öll fjögur árin trónir Frostfiskur á toppnum. Lítil breyting er 

einnig á því magni sem hver kaupir ef miðað er við heildarafla hvers árs. Taka verður tillit til 

að heildaraflinn breytist ár frá ári, þó ekki mikið. Nefna verður að tölur sem hér sjást frá árinu 

2010 miða einungis við fyrstu 10 mánuði ársins og geta því breyst allmikið til ársloka. 



 
 

 

3.3.6. Samtök Fiskframleiðenda og útflytjenda – SFÚ 

Samtökin voru stofnuð 1994 og  hétu í upphafi Samtök fiskvinnslu án útgerðar. Ástæða þess 

að ákveðið var að skipta um nafn var sú að innan samtakana voru einnig aðilar sem áttu litlar 

útgerðir og þótti nafnið því ekki gefa rétta mynd af aðildarfélögunum. Elstu fyrirtækin sem 

starfa innan samtakanna eru yfir 30 ára gömul (Elín Björg Ragnarsdóttir, 2010). 

  

Samtökin eru stærstu samtök fiskvinnsla er byggja hráefnisöflun sína á kaupum á 

fiskmörkuðum og starfa því í umhverfi frjálsrar verðmyndunar á fiski. Félagsmenn í SFÚ hafa 

frá stofnun fiskmarkaða 1987 verið þeir aðilar sem greitt hafa hæsta verð fyrir hráefni og 

jafnframt selt afurðir sínar á dýrustu mörkuðunum. Það hráefnisverð sem vinnslur SFÚ hafa 

greitt á fiskmörkuðum fyrir t.d. ýsu, þorsk og ufsa er um 30% hærra en það verð sem vinnslur 

sem eiga bæði útgerð og fiskvinnslu greiða fyrir sitt hráefni.  

Samtökin hafa frá upphafi beitt sér fyrir því að koma á réttlátu samkeppnisumhverfi í 

greininni þar sem áhersla hefur verið lögð á að allar vinnslur sitji við sama borð er kemur að 

innkaupum hráefnis, þ.e. að markaðsverð gildi í öllum viðskiptum með fisk. Samtökin hafa 

beitt sér fyrir því að komið verði á fjárhagslegum aðskilnaði milli veiða og vinnslu og að 

hráefni sé selt á opnum fiskmörkuðum (Elín Björg Ragnarsdóttir, 2010). 

 

3.4. Ferskur fiskur 

Í upphafi ferskfisksölu með flugi voru viðskiptin mikið frumkvöðlastarf, Sölumiðstöð 

hraðfrystihúsanna leigðu þotur til þess að flytja út fisk, aðallega karfa. Logi Þormóðsson í 

Tros var fyrstur manna til að selja flakaðan ferskan þorsk með flugi til Bandaríkjanna með 

farþegaflugi, margir litlir aðilar fylgdu eftir (Sigurður Gísli, 2010). 

     

Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hóf að flytja flugfisk árið 1981 í einhverjum mæli, nokkrir 

framleiðendur höfðu stundað þau viðskipti áður en í litlum mæli og aðeins með farþegaflugi. 

Áttunda september 1981 voru flutt út 46 tonn af ferskum fiski  til Boston, þetta er talið upphaf 

af einstökum kafla í sögu útflutnings. Ferskur karfi var seldur til Ameríku með talsverðum 

hagnaði og var það mikil lyftistöng fyrir framleiðendur sem höfðu verið að selja frosinn karfa 

til Rússlands (Jón, Hjalti, & Ólafur, 1997).    

   



 
 

Á árunum 1990-1994  varð  mikil aukning í útflutningi á ferskum fiski og  þá fóru  frystihúsin 

að selja ferskan fisk, hættu að frysta fisk og fóru að senda ferskan fisk með flugi ásamt þeim 

aðilum sem áttu kvóta. Á þessum tíma varð slík starfsemi að iðnaði, en árin á undan tengdist 

hún eingöngu frumkvöðlastarfsemi þannig að  í dag er starfsemin orðin sjálfsagður hluti af 

útflutningi þjóðarinnar. Stærstu söluaðilarnir af þeim sem ekki  framleiða sjálfir eru Sæmark, 

Tros og Danika. Stærstu aðilarnir sem eiga vinnslu og selja sjálfir eru Nýfiskur í Sandgerði og 

Toppfiskur (Sigurður Gísli, 2010). Uppúr 1998 hætti Sölumiðstöðin sölu á ferskum fiski og 

margir aðilar fóru að selja sjálfir, má þar nefna Granda og aðra aðila. Gæði og meðhöndlun á 

hráefninu tók stakkaskiptum þegar byrjað var að flytja hann út ferskan. Í dag er oft búið að 

selja ferskan fisk sem er óveiddur, hann kemur inn um kvöld í vinnslu og 24 tímum síðar er 

hann kominn til kaupanda í Bandaríkjunum (Bylgja, 2010).  

 

Mynd 7.Útfluttur unninn fiskur 2000-2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

    

Ferskur fiskur er enn sem komið er ekki stór hluti sjávarútvegs á Íslandi, eins og sjá má á graf 

fjögur Útflutningur á ferskri ýsu og ferskum þorski tekur einungis í kringum 7% af heildarafla 

af þorski og ýsu. Sú þróun hefur ekki breyst tiltölulega mikið á síðastliðnum 10 árum.  
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Mynd 8. Flutningur á ferskum flökuðum fiski með flugvélum eða vöruflutningaskipum (Hagstofa Íslands, 2010). 

Á töflunni hér fyrir ofan sést flutningur á ferskum flökuðum fiski og eins og sjá má er lunginn 

af fisknum fluttur með flugi. Stærstu kaupendur á íslenskum fiskmarkaði flytja fiskinn 

mestmegnis með flugi, einungis lítill hluti er fluttur með vöruflutningaskipum. Ástæður þess 

má rekja til þeirrar staðreyndar að hæsta verð fæst fyrir sem ferskastan fisk. Þrátt fyrir að 

ódýrara sé að flytja fiskinn sjóleiðis velja seljendur að fá meira fyrir vöruna á áfangastað sem 

gerir meira en að greiða fyrir dýrari flutning. Flutningur á ferskum fiski sjóleiðis hófst fyrir  

alvöru 2004, tækniþróunin er orðin sú að fiskurinn helst að sama skapi ferskur um borð í skipi 

og um borð í flugvél. Þróunin sem sést á þessu stöplariti sýnir tækniþróunina á þá leið að 

flutningur með flugi hefur dregist saman á meðan flutningur með skipum  hefur staðið í stað. . 

Búast má við áframhaldandi þróun á þennan veg á komandi árum. Einnig má nefna að 

flutningur með flugi hefur dregist saman vegna fækkandi flugleiða sem leiða má til 

efnahagskreppu heimsins sem hófst haustið 2008. (Mikael Tal, 2010). 
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Mynd 9. Verð á ferskum flökuðum fiski eftir flutningsleiðum (Hagstofa Íslands, 2010). 

Taflan hér að ofan sýnir hvað ferskur flakaður fiskur kostar miðað við flutningsleiðir. Eins og 

sjá má kostar fiskurinn mun meira þegar hann er fluttur með flugi. Er þetta meginástæða þess 

að seljendur kjósa fremur að senda fiskinn úr landi með flugi. Verðið hefur hækkað einna 

mest í þessum lið flutnings og af því mætti leiða að seljendur myndu senda meira af fiski 

sínum með flugi. Svo er þó ekki, því eins og áður hefur verið nefnt, kemur þar inní 

efnahagsástand heimsins. Seljendur eru nauðbeygðir til þess að senda meira og meira af 

afurðum sínum  með vöruflutningaskipum þrátt fyrir að fá hærra verð á fiski sendum með 

flugi. Tafla þessi er byggð á svonefndum „fob“ tölum (Hagstofa Íslands, 2010). „Free on 

bord“, frítt um borð, seljandi á að afhenda vöruna um borð í flutningstæki, og þá þarf þá að að 

bera kostnað sem fylgir því að koma vörunni þangað, akstur að skipshlið eða í flug og 

útskipun. Síðan tekur kaupandinn við, og greiðir flutningsgjald, vátryggingu, uppskipun og 

heimkeyrslu (Tómas Bergsson, 1994).  
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Mynd 10.  Vísitölur sjávarafurða og hráefnisverð frá ágúst 2009 til apríl 2010 (Hagstofa Íslands, 2010) (skiptaverðs, e/d). 

Á grafin hér fyrir ofan sjást vístölur sjávarafurða og hráefnisverð. Á Y ásnum á grafinu sést sú 

mikla hækkun sem varð á afurðarverði til sjómanna á síðustu mánuðum. Á meðan hefur 

afurðarverð á útflutningi staðið í stað. Ekki er hægt að segja hvað veldur þessu ósamræmi á 

milli afurðarverði til sjómanna og þeirri staðreynd að verð á fisk hefur ekki hækkað í sölu í 

útflutningi (skiptaverðs, e/d). 

 

 

Mynd 11. Verð á útflutti ferskum unnum þorski og ýsu á móti öðrum vinnsluaðferðum (Hagstofa Íslands, 2010).  
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Á grafinu hér fyrir ofan sést verð á kg á unninni ýsu og þorsk á móti öðrum vinnsluleiðum, 

má þar nefna að heill fiskur er líka inn í þeim útreikningum og vissulega gefið skakka mynd á 

grafinu.  

 

Stærstu kaupendur á ferskum fiski 

Þau lönd sem einna helst kaupa ferska ýsu og þorsk af Íslendingum eru Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland og Belgía. Þessi lönd kaupa tæp 93% af ferskri ýsu og þorski.  

 

Mynd 12. Fjórir stærstu útflutningslönd ferskri ýsu frá 2000 – 2009. (Hagstofa Íslands, 2010). 

Á grafinu má sjá þær breytingar sem orðið hafa á ýsuútflutningi síðastliðin 10 ár. Bretland og 

Bandaríkin skipta með sér markaðnum. Hlutur Breta hefur aukist til muna og hlutur 

Bandaríkjamanna hefur að sama skapi dregist saman. Um sömu þróun er að ræða hvað 

viðkemur útflutningi á þorski þó um önnur lönd sé þar að ræða. Hér er eingöngu verið að tala 

um flakaðan fisk.  
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Mynd 13. Fjórir stærstu kaupendur á ferskum þorski frá 2000 – 2009. (Hagstofa Íslands, 2010). 

Orsök þessa mætti eftir vill rekja til gengissveiflna en svo virðist ekki vera ef marka má tölur 

frá Seðlabanka Íslands. 

 

Mynd 14. Gengisþróun þriggja stærstu gjaldmiðla á markaðnum á móti íslenskri krónu (Seðlabanki Íslands, 2010). 

Eins og sést hér á grafinu að ofan hefur gengisþróunin ekki verið í samræmi við breytingar á 

markaði sem sjá má á gröfum fimm og sex. Sú fylgni sem ætti að vera er þegar gengi tiltekins 

gjaldmiðils veikist þá ætti útflutningur að aukast til þess lands. Slíkt hefur þó ekki gerst, að 

minnsta kosti ekki í teljandi mæli. 
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4. Sjónarhorn úr fiskvinnslu og ferskfiskvinnslu  

Um er að ræða eigindlega rannsókn í formi opinna djúpviðtala. Eins og áður hefur komið 

fram var haft samband  við aðila úr Samtökum fiskframleiðenda og útflytjenda, sem gaf lista 

yfir framleiðendur sem tengdust rannsóknarefninu og viðmælendur valdir útfrá því. Hringt var 

í viðmælendur og þeim kynnt rannsóknin og óskað eftir viðtali. Valdir voru átta aðilar og 

fjórir gáfu kost á sér til viðtals. Eftir viðtölin við þá var ákveðið að hafa samband við einn 

aðila sem hafði annað sjónarmið á viðfangsefninu til þess að sjá hlutina í víðara samhengi og 

hann veitti rannsakanda viðtal. Viðmælendur fengu að ráða hvar viðtalið færi fram, ákváðu 

þeir allir að best væri að viðtölin færu fram á vinnustað þeirra til þess að spara þeim tíma. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 2.-21. október 2010. Fyrirfram ákveðnar spurningar voru 

lagðar fyrir útfrá markmiði rannsóknar, eftir að viðmælendur voru búnir að svara 

spurningunum var opin umræða um þá áherslu sem viðmælendur vildu koma á framfæri. 

Viðtölin voru öll innan sama tímaramma eða um 30 til 40 mínútur.Viðtölin voru öll hljóðrituð 

með samþykki viðmælanda,  unnið var úr hverju viðtali fyrir sig og ritað var niður til að 

auðvelda greiningu og gera úrvinnsluna nákvæmari. En viðtölin eru  dregin saman í þemu og 

niðurstöður birtar stundum með beinar tilvísunar eftir atvikum til þess að lesandi geti 

glöggvað sig betur á þeim svörum sem viðmælendur gáfu. 

Viðmælendur : 

Tafla 2.  Framleiðendur 

     Framleiðendur Frostfiskur ehf  Hafgæði sf Toppfiskur ehf Nýfiskur ehf 

Hóf rekstur: 1992 1990 1979 1996 

Fjöldi starfsmanna:  150 18 115 90 

Vinnsla í tonnum á dag: ≈30 ≈14 ≈30 ≈25 

Vinnsla í tonnum á ári: ≈ 8 - 10.000 ≈ 3000 ≈ 8 - 10.000 ≈ 7000 

Fiskur sem unnið er úr vinnslunni: Þorsk, ýsa, ufsi Ýsa Þorsk, ýsa Þorsk, ýsa, steinbítur 

Viðmælendur: Steingrímur Leifsson Grétar Finnbogason Jón Steinar Elíasson Birgir Kristinson 

Starfsheiti: Framkvæmdastjóri Framkvæmdastjóri Forstjóri Framkvæmdastjóri 

      

Taflan hér fyrir ofan sýnir þá framleiðendur sem tekið var viðtöl við og hvenær þeir hófu 

starfsemi, ásamt því hversu margir starfsmenn starfa hjá þeim, sýnt er hver framleiðslugeta 

þeirra er í unnum fiskafurðum á dag og á ári. Svo er sýnt hvað fisktegundir þessi fyrirtæki 

vinna og hvað stöðu viðmælendur gegna hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. 



 
 

4.1. Erfitt rekstrarumhverfi   

Upplifun starfsmanna í fiskvinnslu á þróun rekstrarumhverfis hennar er eins misjöfn og 

mennirnir eru margir. Viðmælendur voru sammála um að skemmtilegt og áhugavert sé að 

vinna í lifandi atvinnugrein eins og sjávarútvegurinn er. Þeir töluðu einnig um að óskastaða í 

framtíðinni væri að samkeppnin hérlendis myndi skila því að allur veiddur afli væri seldur á 

einum markaði, eða í það minnsta að eitt verð skuli yfir alla ganga burtséð frá kvótaeign eða 

samningum við einstaka báta og skip. Viðmælendur eru  á eitt sáttir um að ýmislegt megi fara 

betur. Flestir voru þeir sammála um að sú þróun að verðviðmið sé ekki lengur í höndum 

stjórnvalda væri til þess eins að handhafar kvótans geti stjórnað leiguverðinu. Jón Steinn hjá 

Toppfiski nefndi einnig áhrif stjórnsýslunnar: 

 

“Stjórnsýslan sem við höfum búið við síðustu 20 ár hefur varið þetta kerfi með 

kjafti og klóm sem hefur gert það auðveldara fyrir handhafa kvótans hvað varðar 

aðgengi að ráðuneytinu og vil ég meina að ástæðan og afleiðingarnar af þessari 

slæmu þróun eigi rætur sínar að rekja þangað (Jón Steinn Elísson, 2010). 

 

Annar viðmælandi Birgir Kristinsson vildi meina að sökum þeirra breytinga er orðið hafa á 

síðustu árum, breytinga sem Jón Steinn ýjar að í viðtali sínu hafi gert stórum fyrirtækjum 

kleift að nýta það brautryðjendastarf er lítil fiskvinnslufyrirtæki höfðu unnið að árum áður. 

Hann vill meina að þróunin hafi gert stóru fyrirtækjunum kleift að ráðast inn á markaðinn og 

hækka kílóverðið á fiski mjög mikið. Óeðlilegt þykir innan sjávarútvegsgeirans að 

afurðaverði sé stjórnað af stórum fyrirtækjum. Þrátt fyrir að slíkt viðgangist í öðrum 

atvinnugreinum er verið að stjórna afurðaverði á óeðlilegum forsendum. Stærstu fyrirtækin 

eiga sinn eigin kvóta og geta því farið inná almennan markað í leit að vörum sem þeim vantar 

uppí sölumarkmið og boðið hvað sem þeim sýnist í fiskinn. Til dæmis ef  fyrirtæki á kvóta og 

er að framleiða uppí pöntun sem hljóðar uppá 20 tonn af þorskflökum og vantar hálft tonn 

uppá pöntunina. Undir þessum kringumstæðum getur það farið inná markaðinn og boðið mun 

hærra verð en sá aðili sem þarf að kaupa alla pöntunina á markaði. Birgir heldur áfram og 

segir:  

“Umbúðirnar, innanlandsflutningar, það hefur allt hækkað,  gengið, eins og það er núna 

hefur hækkað um 15% en við erum alltaf að selja sömu vöruna og það skiptir ekki hvort 

við séum að kaupa á 250 eða 350 kr. kg. það er hellings munur, þá erum við að tala um 



 
 

300-350 miljónir sem við erum að kaupa þorskinn á markaðnum núna , þannig að við 

þurfum að hafa fyrir þessu” (Birgir Kristinsson, 2010). 

Viðmælendur nefna allir að einhverju leyti að kvótaleigumarkaðurinn sérstaklega þurfi að 

vera í höndum opinberra aðila og sú ákvörðun að leggja niður kvótaþingið hafi verið röng. 

Hún hafi gert útgerðarhákörlum kleift að stíga inn á og taka yfir markað sem áður var betur 

fylgst með og með því hafi virði fisksins í höndum söluaðila minnkað til muna. Steingrímur 

Leifsson orðar þetta svo: 

“….því að kvótaleigumarkaðurinn þarf að vera á hendi opinbera aðila.  Það þyrfti að 

vera einhver kauphöll eða reiknistofa sem leigir kvótann, það getur ekki verið eðlilegt að 

kvótaeigandinn sjálfur, sem eru fimm til sex stórir aðilar sem leigja sjálfir frá sér í 

gegnum skúffu hjá L.Í.Ú þannig að þeir handstýra þessu, það er ekki frjáls markaður” 

(Steingrímur Leifsson, 2010). 

Úr svörum viðmælenda má lesa almenna óánægju með þróun mála, rekstarumhverfi 

fiskivinnslu hafi harðnað til muna og nefna þeir einnig að opinber yfirsýn hafi minnkað. Með 

þessu eiga þeir við að það eftirlit sem áður var með kvótaeignum og verðráðum hefur dregist 

verulega saman og kerfið sé ekki lengur eins opið og áður var. Þetta geri kvótaeigendum kleift 

að stjórna verði á markaði eins og áður hefur verið nefnt. Þeir hafa, máli sínu til stuðnings, þá 

staðreynd að áður fyrr fór öll sala í gegnum Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og því auðveldara 

að fylgjast með verðþróun fyrir bæði opinbera aðila sem og söluaðila.  

Mikil óvissa ríkir á innlendum markaði í dag eins og fram hefur komið hjá viðmælendum, 

aflasmæð, verðhækkanir og hráefnisskortur valda því að ekki er hægt að spá til um hvernig 

næsti mánuður muni ganga, hvað þá næsta ár og er það erfitt fyrir fiskvinnslufyrirtæki, raunar 

sé  það erfitt fyrir hvaða  fyrirtæki sem er. Dæmi sem Birgir tekur sýnir það svart á hvítu: 

“Til dæmis fyrirtæki á Flateyri sem hefur einungis getað starfað 12 daga í síðasta mánuði 

út af hráefnisskorti. Það er óvissa allsstaðar og ef þú hefur ekki góða sölusamninga þá er 

þetta mjög erfitt. Þetta lagast ekki fyrr en það kemur meira hráefni í vinnslur hérna” 

(Birgir Kristinsson, 2010). 

Kvótaleigan gengur einnig hægt því leigumarkaðurinn er frosinn og menn vilja ekki leigja út 

þann kvóta sem þeir eiga af ótta við viðbrögð stjórnvalda sem hingað til hafa verið lítil.  

Helstu vandamál greinarinnar að mati viðmælenda liggur að mestu leyti í sömu hlutunum, 

verðhækkun sem er afleiðing af því að opinberir aðilar halda ekki utan um mál 



 
 

sjávarútvegsins. Þeir segja að sá litli afli sem kemur í land sé í höndum örfárra aðila sem 

hugsa að mestu leyti um að hámarka sinn eigin hagnað í stað þess að reyna að koma þessari 

aðalatvinnugrein Íslendinga á réttan kjöl. Stór fyrirtæki stjórna markaðnum og verðinu á 

honum og minni fyrirtækin eru undirboðin, þar til þau fara á hausinn. Jón Steinn segir: 

“stóru aðilarnir séu að koma síðan inn á markaðinn og blokkera hann algjörlega t.d. 

Grandi hann blokkerar allan fisk sem er að koma inn á markað þegar hann er að borga 

sínum sjómönnum 100 kr. fyrir kg á ufsa og kemur síðan inn markað og kaupir restina 

þar á 200 kr kg. Það veldur því að það getur engin keppt við hann“ (Jón Steinn Elísson, 

2010). 

 

4.2. Öflun hráefnis 

Mjög misjafnt er hvernig fiskvinnslufyrirtæki afla sér fisks til vinnslu. Sum eiga hlut í kvóta 

líkt og Nýfiskur þar sem 15% af heildarmagni framleiðslunnar kemur frá kvóta sem þeir eiga 

sjálfir. Sumir eru með samninga um kaup á afla af vissum skipum líkt og Jón Steinn hjá 

Toppfiski talar hér um: 

“…keyptum á Bakkafirði og tengdum bátana þaðan [eftir það] urðu miklar breytingar í 

innkaupum og í dag erum við að taka mjög mikið í beinum viðskiptum eða allt að 70%“ 

(Jón Steinn Elísson, 2010). 

Það er þó algengara meðal þeirra er höfundur ræddi við að stærsti hluti þess fisks sem notaður 

er við framleiðsluna komi af markaði. Ekki er til að mynda óalgengt að 90-100% fisksins 

komi frá markaði. Þau fyrirtæki sem hafa svo stóran hlut einungis keyptan af markaði eða í 

gegnum samninga um afla eru samt nokkuð viss um að slíkt fyrirkomulag gangi, Steingrímur 

nefnir til að mynda að: 

“…við erum búnir að vera til í 19 ár og einhvern veginn höfum við gert það. 

Fiskvinnsla er ekkert öðru vísi en annar iðnaður það er hráefnisverð, söluverð og 

síðan kostnaðurinn þar á milli og það þarf ekkert að horfa á þetta í öðru 

samhengi. Þetta er bara þannig, en það geta auðvitað verið allskonar ljón í 

veginum við erum að vinna með villta náttúru með veður og vinda og 

fiskveiðistjórnunarkerfi sem er að breytast einu sinni í viku. En maður þjálfar sig upp í 

þessu og þarf að vera bjartsýnn” (Steingrímur Leifsson, 2010). 



 
 

Ekki eru allir sammála um að auðvelt sé að vera háður markaðnum að svo stórum hluta. Birgir 

hjá Nýfiski talar til að mynda um að sá afli sem kemur inn á markaðinn sé mjög takmarkaður 

og sá fjöldi fyrirtækja sem stundi slíkan rekstur geri það nær ómögulegt að treysta um of á 

markaðinn. Birgir hjá Nýfiski telur til að mynda að framleiðslugeta fiskvinnslu hans myndi 

ráða við a.m.k. 60-70% af öllum aflanum  sem landað er af þorsk og ýsu á markað á hverjum 

degi sem myndi óhjákvæmilega skilja lítið eftir fyrir önnur fyrirtæki ef kvótinn sé ekki 

stækkaður. Grétar Finnbogason hjá Hafgæðum telur að vegna þessa takmarkaða framboðs sé 

erfitt fyrir nýliða að koma inn á markaðinn: 

“…ég man ekki eftir neinum nýjum sem hafa komið inn, jú það hafa kannski komið 

nýliðar en þeir voru í verkun áður. En þeir sem hafa verið í kringum okkur hefur farið  

fækkandi eða smáfyrirtækjum þar sem eru undir 10 manns” (Grétar Finnbogason, 2010). 

 

4.3. Sérhæfing í starfi 

Viðmælendur voru á einu máli um að sérhæfing í fiskvinnslu væri nauðsynleg og að þeirra 

fyrirtæki væru með mikla sérhæfingu. Jón Steinn taldi að markaðurinn kenndi honum og 

fyrirtæki hans sérhæfinguna, að markaðurinn stýrði því hvernig hann ynni sína vinnu. 

Framboð og eftirspurn hafi í raun stjórnað því hvers konar sérhæfingu hann fór út í. Birgir hjá 

Nýfiski tekur í svipaðan streng þrátt fyrir að sérhæfing þeirra liggi ekki í sama hluta 

rekstursins og hjá Jóni Steini: 

“Já, við hjá Nýfiski erum að gera allt öðruvísi. Við flokkum okkur ekki síður undir að 

vera þjónustufyrirtæki, heldur en að vera fiskverkun, við seljum sex daga vikunnar og 

erum með einhverstaðar á milli 60 til 70 vöruflokka í flugi. Þar sem aðrir eru með tvo til 

fjóra vöruflokka.” (Birgir Kristinsson, 2010). 

Til þess að lifa af á markaði sem slíkum eru viðmælendur sammála um að sérhæfing sé 

algerlega nauðsynleg. Hver sem sérhæfing hvers fyrirtækis sé geri hún það að verkum að þeir 

uppfylli einhverja þörf á markaðnum sem annars væri ekki sinnt. Viðmælendur voru á einu 

máli um þá staðreynd að nýir aðilar á markaði þyrftu á mikilli sérhæfingu að halda til þess að 

geta brotist inn á markaðinn. Sú sérhæfing gæti verið að vinna fiskinn á ódýrari máta og selja 

hann þar af leiðandi ódýrara en aðrir samkeppnisaðilar á markaði. Hún getur einnig legið í 

landfræðilegri staðsetningu fyrirtækis eins og áður hefur verið nefnt. Í þeirri stöðu sem 

samkeppnin er í dag er einnig nauðsynlegt að hafa aðgang að flutningsaðilum, hráefni og 

ódýrri aðstöðu. Samkeppnin gerir það að verkum að það sem í annarri atvinnustarfsemi telst 



 
 

ekki til sérhæfni verður í sjávarútvegi að sérhæfni sökum takmarkaðs upplags af fyrrgreindri 

upptalningu. Sökum takmarkaðs upplags kvóta og markaðar telst þetta til sérhæfni. Fáir 

flutningsaðilar flugleiðis eru til staðar og því erfitt að fá inn undir hjá einu slíku fyrirtæki í því 

magni sem fiskframleiðslufyrirtæki þurfa til þess að skila hagnaði. Því telst aðgangur að 

slíkum flutningsleiðum til sérhæfni. Einnig telst aðgangur að markaði hvort sem er hérlendis 

eða erlendis til sérhæfni innan geira sjávarútvegs sem ef til vill telst ekki til sérhæfni í öðrum 

atvinnugreinum. Viðmælendur vilja einnig meina að ekki sé gott að verka margar ólíkar 

tegundir sökum tækni og umstangs.  

 

4.4. Hörð samkeppni á markaði erlendis 

Markaðurinn hefur harðnað að því leytinu til að erfiðara er að fá fisk til framleiðslu en áður 

var, minna fæst fyrir hærra verð og því minna magn fisks sem fyrirtækin fá inn til þess að 

framleiða og selja fyrir sömu upphæðir og áður gáfu þeim mun meira. Mikil eftirspurn er þó 

eftir fiski og söluhlið rekstursins veitir fyrirtækjunum nóg að gera þrátt fyrir harða samkeppni. 

Steingrímur Leifsson hjá Frostfiski: 

“Það getur verið lækkun á verði því við Íslendingar erum að selja sama aðila og 

niðurgreiðum eða undirbjóðum hvorn annan, en það virðist vera endalaus spurn  eftir 

góðum og ferskum fiski, þetta á kannski ekki við um frosinn eða saltfisk, en nýr 

línuveiddur fiskur er hægt að selja í endalausu magni, það eru alltaf til hefðakettir og 

þetta er svo lítið magn sem Ísland er og við erum svo lítil partur af þessu” (Steingrímur 

Leifsson, 2010). 

Viðmælendur eru sammála um að markaðurinn sé harður og erfitt sé fyrir nýliða að brjótast 

inn á hann. Eins og áður hefur verið nefnt hefur hráefnisverð hækkað mikið sem og tæki og 

tól sem þarf til þess að sinna rekstri á borð við þetta eru mjög dýr í innkaupum. Hár 

rekstarkostnaður og hráefniskostnaður gera það að verkum að mjög erfitt er að brjótast inn á 

jafn þröngan markað og raun ber vitni. Þeir nýliðar sem hafa hug á að brjótast inn á 

markaðinn þurfa því að finna sér sérstöðu sem ekkert fyrirtæki sem fyrir er á markaðnum 

hefur. Grétar segir: 

“Þú verður að hafa sérstöðu, þú getur komið inn ef þú hefur einhverja hugmynd sem 

skapar þér sérstöðu ef þú getur keypt fiskinn í samkeppni við aðra á hærra verði, þá 

gengur það upp, en ef þú ætlar að fara að gera það sama og við hinir þá gengur það alls 

ekki eða mjög illa. Sérstaðan getur legið í mörgu hún getur legið í því að þú getur bætt 



 
 

nýtingu, komið inn á nýjan markað sem enginn hefur sinnt áður.” (Grétar Finnbogason, 

2010). 

4.5. Sjónarhorn söluaðila 
Eins og áður hefur komið fram í áliti annarra viðmælenda er almenn óánægja með það vald 

sem  kvótaeigendur virðast hafa á hráefni og sölu á fiski til útlanda. Að þeirra mati er sú 

ákvörðun, að bjóða svo stóran hluta aflans upp erlendis, að valda hráefnisskorti hér á landi. 

Magnús Guðmundsson er einn af stórum söluaðilum á óunnum ferskum fiski í gámum og eru 

hans skoðanir á aðra leið. Að hans mati er sú skoðun sem viðmælendur úr fiskvinnslu hafa 

sett fram tiltölulega ný af nálinni. 

„Þeir gerðu það ekki þegar ekki var hráefnisskortur, þá vildu þeir ekki sjá þennan fisk 

sem er mjög athyglisvert, 90 til 95% af þessum fiski sem er að fara óvigtaður og óunninn 

frá landinu, eins og þessi svo kallaði gámafiskur, 95% af því var trollfiskur” (Magnús 

Guðmundsson, 2010). 

Magnús segir einnig að fiskurinn sem nú fer í hrönnum óunninn á uppboð erlendis hafi ekki 

verið samkeppnishæfur hér áður fyrr, menn hafi þá einbeitt sér frekar að unnum fiski en 

ferskum og því lítið hægt að selja af slíkum fiski hérlendis á annað borð. Trollfiskur er 

almennt talin til síðri fisks en línuveiddur fiskur, trollfiskur er mestmegnis unninn í 

vinnsluskipum og frystur og/eða seldur í gámum erlendis. Nauðsynlegt hafi verið að flytja 

ferskan fisk út og selja þar til þess eins að hann færi hreinlega ekki til spillis. Aðstæðurnar 

hafa hins vegar breyst, kvótinn hefur minnkað og menn halda í þann fisk sem veiðist, eins og 

þeir geta, sama hvaða ástand er á honum.  

„…nú er allt í lagi að þetta sé trollfiskur og það skiptir ekki máli að trollarinn sé búinn 

að vera úti í fimm daga það breytir ekki neinu dæmi núna, því menn segja núna að við 

verðum að fá aðgang að öllum fiski sem er til…” (Magnús Guðmundsson, 2010). 

Mikil sala hefur verið á síðustu 12 mánuðum að mati Magnúsar og því eru seljendur að 

upplifa skort á hráefni í fyrsta skipti í langan tíma. Að hans mati er það þess vegna sem 

fiskvinnslufyrirtæki  sem treysta á markaðssölu  kvarta yfir þeirri staðreynd að fiskur er seldur 

á uppboð erlendis, fiskur sem áður var talinn óboðlegur á íslenskum markaði. Hann telur að 

þessi fyrirtæki séu í raun að keyra verðið á fisknum upp vegna þess að þeir geta það sökum 

tengsla við bankastofnanir. 

„...nú hefur þetta breyst því í þessari litlu köku hérna hafa þessi fyrirtæki verið að keyra 

verðið uppúr öllu valdi, því þeir komast allir upp með það því þeir eru í einhverju 



 
 

frystingu hjá bönkunum og komast upp með það að sýna enga afkomu, og flest af þessum 

fyrirtækjum er tæknilega gjaldþrota, það myndast falskt  verð sem er ekki í neinu 

samhengi við Evrópu.“ (Magnús Guðmundsson, 2010). 

Fyrirtækin eru að Magnúsar mati langflest á barmi gjaldþrots en sökum fyrrgreindra tengsla 

við íslenska bankakerfið hefur þeim tekist að fá frystingu á lánum og sýna því eiginfjárstöðu 

sem er ekki sönn.  

Útgerðarmenn án kvóta hafa löngum talað um að uppboðssalan ætti að fara fram hérlendis, 

eins og fram hefur komið í viðtölum við nokkra þeirra hér að framan. Magnús telur hins vegar 

að Bretar til dæmis myndu aldrei koma hingað til lands að kaupa fiskinn, þeirra kerfi séu 

byggð á aldagamalli hefð sem þeir séu ekki líklegir til þess að brjóta. Slík umræða eigi því í 

rauninni ekki rétt á sér.  

„...Bretarnir mundu aldrei koma og kaupa fiskinn hérna, kerfin hafa verið búin til í 

gegnum árin í gegnum þennan gámafisk síðustu 100 árin...“ (Magnús Guðmundsson, 

2010). 

Magnús telur einnig að kerfið hérlendis sé ekki nægilega háþróað til þess að hægt sé að hefja 

slíka sölu hérlendis, verðið sem hinir framleiðendurnir tala  um  að hægt sé að kaupa og selja 

á hérlendis sé einnig óraunhæft. Ekki sé hægt að ýkja framlegð fyrirtækja til eilífðarnóns eins 

og þessi fyrirtæki séu að gera. Til þess að vera samkeppnishæf þurfum við að selja á sama 

verði eða lægra en gerist og gengur á Evrópumarkaði og það er það sem gerist á 

uppboðssölum erlendis og gæti ekki gerst hér að minnsta kosti ekki á þeim tíma sem aðrir 

framleiðendur halda að sé raunhæfur. 

Útgerðarmenn án kvóta nefna einnig stöðu atvinnumála á Íslandi sem ástæðu til þess að fá 

slíkan markað hingað. Magnús telur hins vegar að slíkt myndi að lokum ekki færa okkur nein 

aukin störf. 

„...yrði ekki bara meira af milliliðum sem mundu koma og fara að kaupa fiskinn og reyna 

að koma honum bara erlendis? Kerfið útí Bretlandi  er  þannig að Bretarnir vilja ekki fá 

flök þeir vilja fá fiskinn heilan, þú verður að athuga það að meira og minna þessi fiskur 

sem er að koma frá Noregi er annað hvort ferskur heill eða hausaður að gerður frystur 

og sá fiskur þarf að fara inn í þessi kerfi... ... þeir vilja opna fiskinn  sinn sjálfir og vilja 

vera í sínum kerfum og við förum ekkert að breyta því við vitleysingarnir á Íslandi með 

40 tonna ýsukvóta og 120 tonna þorskkvóta þó að við séum með einhverja æru yfir því að 



 
 

Bretarnir eigi að breyta sínu kerfi af því að við viljum það og það skapar atvinnu hér á 

Íslandi...“ (Magnús Guðmundsson, 2010). 

Íslenskur fiskur er ekkert betri að mati Magnúsar þrátt fyrir að við Íslendingar teljum allt vera 

betra hérna megin hafsins. Það þýði ekkert að reyna að selja hann dýrari en annan fisk. 

Umræða varðandi aukna atvinnu fær einnig aukinn byr að mati Magnúsar vegna þess að 

útgerðarmenn án kvóta segjast geta unnið allan óunninn fisk sem sendur er úr landi eins og 

staðan er í dag. Það telur hann hins vegar að sé bábilja, þeir hafi ekki burði til þess né vilja því 

þeir geti eins og staðan er í dag keyrt verðið upp eins og þá lystir með sölu og kaupum inn á 

þeim mörkuðum sem þeir eru sjálfir að mótmæla. 

Magnús er einnig á því að stjórnvöld séu að vinna markvisst að því að ganga frá slíkri 

gámasölu á fiski. Hindranir og nýjar álögur rísa í tíma og ótíma. Samfélagslegri ábyrgð er líka 

otað að útgerðarmönnum sem fara með fiskinn úr landi til að selja hann á sómasamlegu verði, 

slíkt teljist nánast glæpur að mati stjórnmálamanna. Á næstu 10 árum telur Magnús að 

markaðurinn sem Íslendingar hafa í Bretlandi verði farinn, að útgerðarmenn verði búnir að 

glopra honum úr höndum sér með aðstoð stjórnvalda: 

“...það er bara einfalt mál við erum að missa markaðinn, og stjórnvöld eru að rústa 

þessum markaði. Og þessir aðilar sem eru í forsvari fyrir þessum hópi sem segist vera 

kvótalaus eða útgerð án kvóta, það eru þeir sem eru búnir að vera að lobbía bakvið 

tjöldin með stjórnvöldum að eyðileggja þennan breska markað, en þeir átta sig ekki á því 

að þeir eru að eyðileggja fyrir sjálfum sér, því það stækkar ekkert markaðurinn hjá 

þeim...” (Magnús Guðmundsson, 2010). 

Eins og sjá má eru skoðanir Magnúsar talsvert á skjön við þær skoðanir er birtust í 

viðtölunum hér að framan og hann er ekki viss um að þrátt fyrir að öll þessi fyrirtæki fengju 

sinn eigin kvóta að eitthvað myndi batna, slík veiði myndi til langs tíma litið laga fyrir okkur. 

Ef litið er framhjá áhrifum á stofn fiskitegundanna myndi markaðurinn hérlendis ekki ráða við 

slíkt offramboð fisks: 

“Ég vil bara segja eitt, hvað myndum við gera ef það mundi allt í einu vera veidd 

210 tonn af þorski og 140 tonn af ýsu, hvað á að gera við þennan fisk?” (Magnús 

Guðmundsson, 2010). 

 

 



 
 

5. Niðurstöður  
Í upphafi rannsóknar var sett fram rannsóknarspurning með það að leiðarljósi að finna út hvert 

mikilvægi fersks fisks væri í íslenskum sjávarútvegi. Hún var svohljóðandi:  

„Hversu mikilvægur er flugfiskur í íslenskum sjávarútvegi?“ 

5.1 Rekstrarumhverfi 

Ferskur fiskur er tiltölulega ný grein innan sjávarútvegsins, hann er eins og áður hefur verið 

nefnt fluttur á markaði í útlöndum eftir tveimur flutningsleiðum. Flugfiskur hefur opnað nýjar 

leiðir inná erlenda markaði, leiðir sem ekki hafa áður staðið til boða. Viðmælendur, það eru 

þeir aðilar sem ekki eiga kvóta, eru á einu máli um að rekstrarumhverfi fersks fisks einkennist 

af erfiðleikum. Þá erfiðleika skrifa þeir á kvótaeigendur og minnkandi afla. Mótvægi kemur 

síðan frá söluaðila kvótaeigenda, Magnúsi Guðmundssyni, þar sem hann nefnir að kvartanir 

annarra viðmælenda séu í raun byggðar á gamalli bábilju varðandi „vonda kvótaeigandann“. 

Af þessu mætti draga þá ályktun að í sjávarútvegi sem og öðrum greinum atvinnulífsins þurfi 

að gæta sín á því við hvern er verið að ræða hverju sinni. Lítil breyting hefur verið á ferskum 

fiski inn á almenna fiskmarkaði og því ekki hægt að segja, líkt og sumir viðmælendur töluðu 

um, að um minna magn af  fiski sé að ræða til sölu þar. Erfiðleikarnir koma að einhverju leyti 

vegna þeirrar staðreyndar að kvótaeigendur halda að sér höndunum hvað viðkemur 

samningum um kvótaleigu vegna hræðsluáróðurs frá stjórnvöldum. Erfitt rekstrarumhverfi 

fyrirfinnst því í þessari grein sjávarútvegs þó viðmælendur skrifi það ef til vill á ranga aðila.  

5.2   Öflun hráefnis 

Viðmælendur kaupa mest allan sinn fisk á almennum fiskmarkaði, að undanskildum Magnúsi 

Guðmundssyni. Hinir viðmælendurnir skrifa erfiðleika sína, séu þeir einhverjir, á öflun 

hráefnis og þá staðreynd að kvótaeigendur geti stjórnað verði á markaði sér til hagsbóta. Sú 

staðreynd virðist þó vera úr lausu lofti gripin og getur ef til vill verið skrifuð á þá nýlegu 

þjóðfélagslegu hefð okkar Íslendinga að dæma sífellt kvótaeigandann til illverka. 

Markaðurinn sjálfur hefur í sjálfu sér lítið breyst á síðustu árum og eru þeir erfiðleikar sem 

viðmælendur finna fyrir frekar skrifaðir á fyrrgreinda staðreynd að kvótaeigendur séu lítið að 

leigja út kvóta sinn í núverandi efnahagsumhverfi. Öflun hráefnis er undirstaða greinarinnar 

eins og gefur að skilja og því ekki undarlegt að allir viðmælendur hafi áhyggjur yfir því að 

hún verði erfiðari en orðið er.  

 



 
 

5.3 Sérhæfing í starfi 

Allir viðmælendur eru sammála því að sérhæfing í starfi sé nauðsynleg. Bæði eldri fyrirtæki á 

markaði sem og nýliðar þurfa að finna sér sérstöðu, hafa eitthvað sem hinir hafa ekki, til þess 

að þrífast í grein sem þessari. Það er því morgunljóst að hyggist einhver hefja rekstur 

ferskfiskvinnslu og róa á þessi mið þurfi hann að huga verulega að sinni sérhæfingu áður en 

hann getur hafið störf. 

Sem dæmi úr sjávarútvegi má nefna viðmælanda ritgerðarhöfunds Jón Steinn Elíasson hjá 

Toppfiski sem var fyrstur af þeim viðmælendum til þess að stunda einungis viðskipti á 

erlendum mörkuðum og útiloka þar með innlendan markað í sínum viðskiptum. (Jón Steinn 

Elísson, 2010). 

Sem annað dæmi um sérstöðu má nefna Grétar Finnbogason hjá Hafgæðum sem framleiðir 

einungis afurðir úr línuveiddri ýsu sem veitir honum mikla sérstöðu. Hann er einn af fáum 

sem gerir svo og er hann óumdeilanlega stærstur í þeim hópi (Grétar Finnbogason, 2010).  

Allir viðmælendur  voru á sama máli að til þess að komast inn á þennan markað í dag þarf sá 

aðili að hafa sérstöðu. 

5.4 Helstu vandamál í sjávarútvegi í dag 

Viðmælendur voru sammála um að verðþróun innan markaðar væri ein helsta hindrun sem 

stæði markaðnum fyrir þrifum í dag. Þeir voru þó ekki á einu máli hvaðan vandamál 

verðþróunarinnar kæmi. Einn viðmælandi talaði um að þrjú verð væru í gangi, verð á 

fiskmarkaði, verð kvótaeigenda til vinnslu þeirra og verð þegar kvótaeigendur koma inná 

markað og yfirbjóða almenna kaupendur á fiskmörkuðum.  

Einnig var nefndur til vandræða óunninn fiskur seldur óvigtaður í gámavís inn á erlenda 

markaði. Sem gerir það að verkum að um minni fisk er að ræða á íslenskum markaði. Sú 

staðreynd er þó ekki ný af nálinni og hefur viðgengist í áratugi, það ætti því ekki að vera nýtt 

vandamál. Eins og aflatölur sýna hefur aflaþróunin ekki breyst til muna og sá fiskur sem 

seldur er í gámum gæti ekki verið nýttur í ferskfiskvinnslu á þann hátt sem viðmælendur vilja 

meina að hann geti verið. Því mætti segja að helstu vandamál viðmælenda, sem þeir telja vera 

þróun síðustu 15 ára, séu ekki ný vandamál og ættu því ekki að vera til umræðu á þennan 

máta.  

 



 
 

5.5 Hvert er mikilvægi fersks fisks í íslenskum sjávarútvegi? 

Mikilvægi fersks fisks er helst sú staðreynd að ferskur fiskur hefur hækkað verð á afurðum 

sem leiðir til þess að útflutningsverðmætti í heild hafa hækkað frá landinu. Nýir markaðir hafa 

myndast fyrir íslenskan fisk og mikil sérhæfing hefur átt sér stað hjá fiskframleiðendum ásamt 

virðisauka. Lítið sem ekkert birgðahald, og meiri hraði á greiðslum inn í fyrirtækið gerir 

þennan rekstur að mikilvægum hlekk fyrir sjávarútveginn og hagkvæman fyrir þjóðarbúið.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Lokaorð 
Til þess að svara þessari spurningu sem höfundur lagði af stað með í upphafi „mikilvægi 

flugfisks í íslenskum sjávarútvegi“ er auðvelt að sýna fram á að kaupendur á hráefnismarkaði 

hérlendis til útflutnings á ferskum fiski ráða miklu um verðþróun á að minnsta kosti ýsu og 

þorski.  Þessi verð lenda síðan inn í skiptaverði til sjómanna og ráða þar af leiðandi einnig 

miklu um hráefnisverð kvótaeiganda á eigin fiski. 

Þannig má leiða líkur að því að velgengni okkar á ferskfiskmörkuðum komi til með að hafa 

áhrif á allar aðrar vörur svo sem á frosinn fisk og saltfisk.. 

Stærsti kostur ferskfiskframleiðslu er að fiskurinn er framleiddur í dag og borðaður á morgun. 

Auðvelt er að taka púlsinn á því hvaða verð er gildandi á hverjum tíma, lítið sem ekkert 

birgðahald er til staðar og hann er kominn til neytenda erlendis jafnvel næsta dag og greitt 

fyrir hann á sem skemmstum tíma.  Þetta skapar honum forskot á aðrar vinnsluleiðir.   

Einnig hefur verið sýnt fram á hvernig fyrrgreind fyrirtæki á þessum markaði hafa með mikilli 

sérhæfingu náð að skapa umframverðmæti í greininni borið saman við aðrar afurðir.  

Vandamálið við þessa greiningu er kannski líka stærsti vandinn í greininni; fyrirtækin hafa 

unnið í mikilli samkeppni á sveltum hráefnismarkaði og hafa í raun yfirboðið hráefnisverð á 

fiski dag eftir dag.  Þetta er að hluta til heimatilbúið vandamál sem hefur nánast útrýmt allri 

framlegð í greininni, það er lítið sem ekkert samhengi á milli þróunar hráefnisverðs og 

afurðaverðs. 

Með tilkomu samtengds uppboðsmarkaðar á hráefni á sínum tíma opnaðist mjög mikilvæg 

leið fyrir nýja aðila í fiskvinnslu til að sérhæfa sig í kaupum á ákveðnum tegundum og stærð á 

fiski, þetta gerðist á sama tíma og fiskvinnslur kvótaeiganda fóru einnig að sérhæfa sig og 

vinna færri tegundir. Þannig varð til hagræðing þar sem kvótaeigendur seldu frá sér 

aukategundir og aðilar sem sérhæfðu sig í þeim keyptu þær.  Leiða má líkur að því að sá 

fiskur sem leitað hefur út í gámum (heill fiskur) hafi ekki náð til þessarar sérhæfingar 

hérlendis en markaður hefur verið til fyrir hann erlendis. 

Þannig að til að ítreka mikilvægi þessa þáttar, ferskfiskvinnslu innan íslensks sjávarútvegs, 

verðum við einnig að horfa til þeirrar verðmætasköpunar sem hefur náðst í aukategundum 

með tilkomu fiskmarkaðarins. 



 
 

Ein gagnrýnin á kvótakerfið hefur verið sú að kvótaeigendur geta komið inn á íslenska 

hráefnismarkaðinn og keypt fisk á „uppsprengdu“  verði til að klára hjá sér daginn eða vikuna 

en eru í raun að fá afslátt á þeim fiski í gegnum sitt eigið hráefnisverð.   

Höfundur telur að stærsta ógnun sjávarútvegsins í heild í dag sé sú óvissa sem hefur skapast 

frá stjórnvöldum.  Stjórnvöld hafa haft í hótunum um að þeir kvótaeigendur sem leigja frá sér 

kvóta og vinna hann  ekki sjálfir gætu misst hann, útfrá því hafa kvótaeigendur haldið að sér 

höndum og farið í auknum mæli að vinna fiskinn sjálfir. Það hefur svo gert aðilum sem eiga 

ekki kvóta erfiðara fyrir að ná sér í hráefni fyrir vinnslurnar. Höfundur telur að það sé mjög 

slæm þróun; sem sé að færa okkur aftur í tímann og bestu aðilarnir séu ekki að vinna fiskinn 

og selja hann á besta verðinu. Stöðugleiki í meginreglum af hálfu stjórnvalda er því mjög 

mikilvægur til að ná hámarksárangri í greininni og auka aðgengi þeirra kvótalausu en 

sérhæfðu fyrirtækja sem eru að skapa umfram verðmæti fyrir þjóðarbúið. 

En menn verða líka að gera sér grein fyrir að ekki er hægt að framleiða allan fisk ferskan og 

flytja hann út þannig,  það er ekki allur fiskur sem passar í þá framleiðslu;  hann getur t.d. 

verið of stór og hentar betur í söltun eða frystingu, hluti af fisknum er trollfiskur sem er oftast 

lakari að gæðum og flestir ferskfisksframleiðendur vinna eingöngu línuveiddan fisk. 

Ég tel að samfélagið ætti að meta að verðleikum og sjávarútvegurinn og taka sér jafnvel til 

fyrirmyndar mörg af þessum ferskfiskvinnslum, sem hafa náð með sérhæfingu sinni 

ótrúlegum árangri í meðhöndlun á ferskum fiski með því að einbeita sér eingöngu að því sem 

þeir eru góðir í og úthýsa þeim verkþáttum sem aðrir eru betri í. 

Tel ég að frekari rannsóknir megi gera á þessu viðfangsefni og skoða en þá betur þau fyrirtæki 

sem starfa í ferskfiskvinnslu. Þjóðarbúið getur nýtt mikið af þeiri þekkingu sem þessi 

fyrirtæki hafa. En þar sem þessi ritgerð einskorðaðist við eina rannsóknarspurningu er 

einungis hægt að rannsaka lítið brot af því. 

Þegar öllu er á botninn hvolft eru það þeir hæfustu sem lifa af.  
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