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E
r sá fiskur sem fluttur er út 
frá Íslandi tilbúinn til mat
reiðslu og neyslu eða er hann 
endurunninn að einhverju 
leyti erlendis? Er íslenski 

fiskurinn merktur uppruna sínum? Er 
hægt að gera betur í vinnslu og kynn
ingu á íslenskum sjávarafurðum? 

Fiskréttaverksmiðjur erlendis
Á árum áður var algengt að framleiðend
um íslenskra sjávarafurða væri borið á 
brýn að þeir seldu fiskinn hálfunninn 
úr landi í stórum umbúðum til endur
vinnslu erlendis og gagnrýnt að þeir 
reistu fiskréttaverksmiðjur í útlöndum í 
stað Íslands. Þessar raddir eru að mestu 
hljóðnaðar en þær spurningar eru eigi 
að síður áhugaverðar að hve miklu leyti 
íslenski fiskurinn fari héðan tilbúinn 
í hendur neytandans og hvort einhver 
sóknarfæri séu í fullvinnslu og kynn
ingu íslenskra sjávarafurða. 

Til þess að fá svör við þessu sneru 
Fiskifréttir sér til Kristjáns Hjaltason
ar, ráðgjafa og formanns Sjávarútvegs

ráðstefnunnar, en hann  hefur áratuga 
reynslu af sölustarfi fyrir íslenska fisk
framleiðendur.

Vildu komast inn á markaðinn
,,Tilgangur íslenskra fiskframleiðenda 
með því að reisa verksmiðjur, bæði 
í Bandaríkjunum og Bretlandi, fyrir 
mörgum áratugum var sá að komast inn 

á markaðinn með fisk frá Íslandi. Síðan 
þróuðust mál á þann veg að fiskfram
boðið frá Íslandi var ekki nægilega mik
ið eða fjölbreytt til þess að hægt væri 
að  þjóna viðskiptavinunum, sem voru 
smásalar,  veitingahús og mötuneyti. Það 
þurfti því einnig að kaupa fisk frá öðrum 
löndum,  bæði sömu tegundir en einnig 
aðrar tegundir. Viðskiptavinurinn vildi 
ekki bara þorsk og ýsu heldur einnig til 
dæmis alaskaufsa, hokinhala, lýsing og 
fleiri tegundir. Upphaflega var fiskurinn 
sem unninn var í verksmiðjunum fyrst 
og fremst íslenskur en þegar á leið varð 
íslenskt hráefni orðið mjög lítill hluti af 
notkuninni,“ segir Kristján. 

,,Í öðru lagi er hráefnið sem notað er í 
afurðir úr fiski sem hjúpaður er deigi eða 
seldur með sósum ekki af hæstu gæðum. 
Í þessa vinnslu, sem byggist á fiskblokk
um sem sagaðar eru niður, er samþykkt 
meira los en í flakaafurðum þar sem 
mestu kröfurnar eru gerðar. Á síðustu 
1020 árum hefur blokkarvinnsla á Ís
landi snarminnkað enda er meira upp 
úr flakavinnslunni að hafa. Þar af leið
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Upphaflega 
var fiskurinn 

sem unninn var í 
verksmiðjunum fyrst og 
fremst íslenskur, en þegar 
á leið var íslenskt hráefni 
orðið mjög lítill hluti. 

Fjölbreytt úrval fullunninna sjávarafurða í neytendapakkningum í verslun á meginlandi Evrópu. 

kristján Hjaltason ráðgjafi: ,,Það er flókið og 
dýrt að hafa eigið vörumerki í smásölu.“
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andi voru fiskréttaverksmiðjur Icelandic 
í Bandaríkjunum og Bretlandi og verk-
smiðja Iceland Seafood í Bandaríkjunum 
farnar að skipta Íslendinga sífellt minna 
máli.“

Nálægð við markaðinn
Kristján bætti því við að fleiri atriði 
mæltu gegn því að fýsilegt væri að reisa 
fiskréttaverksmiðjur á Íslandi til þess að 
þjóna erlendum kaupendum. 

,,Flutningskostnaður er einn þátturinn. 
Það er ódýrara að flytja fiskblokk milli 
landa en að flytja fiskinn eftir að hann 
er kominn í smápakkningar. Jafnframt 
er erfitt að þjónusta smásölumarkað úr 
mikilli fjarlægð. Á hverjum og einum 
markaði ríkja ólíkar neysluvenjur og 
kröfur. Vinna þarf náið með kaupend-
unum í því að þróa rétt bragð, lit og áferð 
þegar um er að ræða hjúpaða vöru eða 
vöru með sósum. Þetta er flókið að gera 
langt frá markaðinum. Þegar ég starf-
aði hjá Icelandic Group og við vorum að 
selja afurðir frá Englandi til Frakklands 
tók nokkurn tíma að þróa sömu vöruna 
og seld var í Englandi fyrir Frakklands-
markað. Þar við bætast svo samningar 
um umbúðir, merkingar, birgðahald og 
önnur þjónusta,“ segir Kristján. 

- Þú nefndir áðan að mun meira en áður 
af íslenska fiskinum færi í dýr flök en í 
ódýrari blokk. Er það afleiðing bættra 
hráefnisgæða?

,,Já, það er náttúrlega að hluta til vegna 
þess. Ef horft er 30-40 ár aftur í tímann 
er öllum ljóst að mun betur er farið með 
hráefnið nú en þá. Í dag er fiskurinn 
ísaður í kassa eða kör og í flestum til-
fellum hugsað vel um hráefnið. Þar af 
leiðandi hentar það í ríkara mæli en áður 
í flaka- og bitavinnslu. Áður fyrr fór lak-
ara hráefnið í blokk en nú byggist blokk-
arvinnslan fyrst og fremst á afskurði eða 
marningi sem ekki er markaður fyrir í 
öðru formi.“

Hvar er fullvinnsla
- Hvernig skilgreinir þú fullvinnslu á 
fiski?

,,Fullvinnsla þýðir að sjávarafurðir eru 
unnar þannig að engrar frekari vinnslu 

er þörf þar til endanlegur kaupandi eða 
neytandi fær hana í hendur. Það þarf 
ekki endilega að vera fiskur hjúpaður 
deigi eða með sósu. Fiskur sem seldur er 
frá Íslandi sem fersk flök eða flakabitar 
er gott dæmi um fyrirtaks fullvinnslu 
í mínum huga. Það er ekki gert mikið 
frekar við þau hnakkastykki sem skilað 
er ferskum í 5 eða 10 kílóa kössum út 
á markaðinn eftir að þeim hefur verið 
pakkað á Íslandi. Verið getur að viðtak-
andinn skipti um umbúðir á fiskinum 
í einhverjum tilfellum en oft fer hann 
svona beint í verslanir þar sem honum er 
komið fyrir í söluborðinu. 

13-14% af þorskafla okkar eru unninn í 
flök og bita sem flutt eru fersk til útlanda. 
Þetta er sú vara sem hæst verð er greitt 
fyrir. Þess má geta að Icelandic, sem rek-
ur stóra fiskréttaverksmiðju í Bretlandi, 
hefur dregið mjög úr framleiðslu á fryst-
um, hjúpuðum vörum og snúið sér að því 
í ríkum mæli að vinna og dreifa ferskum 
flökum í smásöluverslanir. Ýmist eru 
pakkningarnar frá Íslandi sendar beint í 
búðirnar þar sem fiskurinn er settur á ís 
í söluborðunum eða honum er pakkað á 
litla bakka. Yfirleitt er fiskurinn seldur 
undir nafni búðarinnar en ekki merkjum 
framleiðandans.“

Tvískiptur markaður
- Er frystur fiskur frá Íslandi almennt full-
unninn líka eins og ferski fiskurinn?

,,Já, ég lít svo á þótt stundum sé fiskin-
um endurpakkað ytra. Þetta er tvískiptur 
markaður, annars vegar smásölumark-
aðurinn og hins vegar veitingahúsa-
markaðurinn. Að öllu jöfnu borgar sá 
síðarnefndi betur. Ástæðan er sú að veit-
ingahúsin eru reiðubúnari að virða upp-
runann, gæðin og afhendingarmöguleika 
íslenskra framleiðenda. Á smásölumark-
aðnum er hins vegar mikil harka. Þar eru 
gerðar kröfur um fast verð og magn í 6-12 
mánuði og mikla þjónustu. Í flestum til-
fellum er fiskurinn seldur undir merkj-
um smásölunnar og verðsamkeppnin 
hörð. Sem dæmi má nefna að Iceland 
Seafood í Þýskalandi hefur náð góðum 
tökum á því að þjónusta smásöluna þar í 
landi. Þeir pakka í poka eða öskjur fyrir 
smásöluverslunina. Þetta geta verið öskj-
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Á smásölu- 
markaðnum er 

hins vegar mikil harka. 
Þar eru gerðar kröfur um 
fast verð og magn í 6-12 
mánuði og mikla þjónustu. 

Fiskur sem seldur 
er frá Íslandi sem 

fersk flök eða flakabitar 
er gott dæmi um fyrirtaks 
fullvinnslu í mínum huga. 

Flakavinnsla í fiskiðjuveri HB granda í reykjavík.

Fiskborð í evrópskum stórmarkaði.

Framleiðsla á þorskhnökkum hefur aukist á síðustu árum enda er hnakkinn verðmætasti hluti fisksins. 



Góðir Íslendingar
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Tryggjum allan ferskan fisk á íslenska fiskmarkaði.

Vinnum bug á atvinnuleysinu með framleiðslu afurða á Íslandi. 

Tími sérhagsmunagæslu 
stjórnvalda í sjávarútvegi 

á að vera að baki.

Íslenskir sjómenn eiga það skilið 
að njóta jafnfræðis 

í störfum sínum.

Allan  ferskan  bolfisk 
á  íslenska  fiskmarkaði 

– Sköpum virka samkeppni í sjávarútvegi

– Samkeppni stuðlar að sátt í sjávarútvegi

Styðjum íslenska 

matvælaframleiðslu.

Tryggjum nýliðun í íslenska 

fiskvinnslu sem og jafna og 

heiðarlega samkeppni.
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ur niður í 250 grömm og pokar með 600-
1000 grömmum hver. Á þessum markaði 
eru tækifæri fyrir íslenskan fisk. 

Að hafa eigin vörumerki í smásölu er 
flókið og hefur orðið dýrara og dýrara 
með árunum. Annað hvort er fiskurinn 
seldur undir þekktum vörumerkjum, t.d. 
Iglo, Findus, Abba eða Pescanova, eða 
undir merkjum verslunarinnar. Eigin-
lega er ekki pláss fyrir neitt vörumerki 
þarna á milli. Íslendingar hafa í raun 
aldrei getað byggt upp vörumerki í smá-
sölu. Það er einfaldlega of dýrt. En þeim 
hefur tekist það á veitingahúsamarkaðn-
um, t.d. í Bandaríkjunum og á Spáni með 
Icelandic Brand.“

Fiskur úr Norður-Atlantshafi 
- Er fiskurinn þá ekki merktur Íslandi á 
neinn hátt?

,,Í einstaka tilvikum er það svo. Í Berlín 
er til dæmis verslun sem selur svokall-
aðar lífrænar afurðir og þar er á boðstól-
um fryst ýsa frá Íslandi sem merkt er sem 
slík. Þetta er algjör undantekning. Oft 
kemur fram að fiskurinn sé úr Norður-
Atlantshafinu en lengra nær það yfirleitt 
ekki. Mín skoðun er sú að fýsilegasti 
kosturinn fyrir íslenska framleiðendur 
sé sá að vinna saman að því að byggja 
upp ímynd Íslands úti á mörkuðunum 
með það að markmiði að fá það í gegn 
að á umbúðunum standi að fiskurinn sé 
íslenskur. Merkið ,,Iceland Responsible 
Fisheries“ gæti þar gegnt miklu hlut-
verki. Ég held að þetta sé það lengsta sem 
við gætum komist í þessum efnum. 

Þessi mál eru á ýmsan hátt flókin. 
Stundum vilja framleiðendur á Íslandi 
ekki binda sig við ákveðinn viðskiptavin 
erlendis og stundum vill erlendi kaup-
andinn ekki festa sig við Ísland heldur 

hafa sveigjanleika í innkaupum og geta 
keypt einnig frá t.d. frá Færeyjum, Nor-
egi eða Rússlandi. Ég kom inn í versl-
un stórmarkaðskeðjunnar Waitrose í 
Englandi nýlega en hún selur ferskan 
þorsk og ýsu frá Íslandi. Lengi vel voru 
þorskhnakkarnir kynntir á þann hátt í 
verslununum að þeir væru af línuveidd-
um þorski frá Íslandi. Það er ekki lengra 
síðan en í haust að fiskurinn var merktur 
á þennan hátt. Núna eru þeir hættir því. 
Núna stendur bara: Ferskur línuþorskur 
úr Norður-Atlantshafi. 

Veikleiki Íslendinga í markaðsstarfi 
á síðustu árum er sá að framleiðendur 
eru að vinna hver í sínu horni. Það hefur 
verið of lítil samvinna. Það væri mikill 
fengur í því ef Íslendingum tækist að fá 
erlenda kaupendur í lið með sér, til dæm-
is í sölu á ferskum þorski og ferskri ýsu 
í Bretlandi eða Frakklandi og ferskum 
karfa í Þýskalandi, og merkja vöruna 
Íslandi. Það kostar vinnu og einhverja 
fjármuni en það væri örugglega tilraun-
arinnar virði

Öflugt markaðsstarf Norðmanna
- Hvernig bera Norðmenn sig að í þessu 
efni úti á mörkuðunum?

,,Norðmenn hafa yfir gríðarlegu fjár-
magni að ráða í markaðsmálum og beita 
sér mikið úti á mörkuðunum. Þeir auð-
kenna vörur sínar með merkinu Seafood 

from Norway og nota norska fánann 
óspart í markaðsstarfi sínu. Norskur fisk-
ur sem seldur er ferskur í söluborðum 
verslana er kannski ekki merktur upp-
runalandinu en Norðmenn standa fyrir 
alls kyns sölukynningum í verslunum, 
bæði á þorski og laxi, dreifa bæklingum 
og auglýsa mikið. Nú stendur til dæm-
is fyrir dyrum stór herferð í Bretlandi 
á sjófrystum norskum fiski, í Portúgal 
kynna þeir saltfiskinn á sama hátt og 
sömuleiðis ufsann í Þýskalandi. Ég er 
ekki að segja að við höfum bolmagn til 
þess né að það sé skynsamlegt að standa 
fyrir eins öflugum kynningarherferð-
um og Norðmenn en við ættum eigi að 
síður að geta gert betur en við gerum nú. 
Staðreyndin er sú að við leggjum minna 
fé til kynningar- og sölumála í dag en 
við gerðum fyrir 20 árum. Við þurfum 
að kynna upprunalandið Ísland betur 
þannig að menn sækist sérstaklega eftir 
því að kaupa íslenskan fisk. Það færir 
framleiðendum til lengdar hærra verð og 
betri samningsstöðu.“
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Íslendingar 
hafa í raun 

aldrei getað byggt upp 
vörumerki í smásölu. Það 
er einfaldlega of dýrt.

Veikleiki 
Íslendinga 

í markaðsstarfi á 
síðustu árum er sá að 
framleiðendur eru að 
vinna hver í sínu horni.

Flök í söluborði í verslun í Frakklandi. Á miðunum stendur að fiskurinn sé veiddur í Norðaustur- 
atlantshafi. 

Léttsöltuð fryst flök hafa rutt sér til rúms á saltfiskmörkuðunum í Suður-Evrópu á síðustu árum. Hér koma flök út úr sprautusöltunarvél hjá Fiskkaupum 
ehf. í reykjavík. 

Fiskflök í bökkum. varan er yfirleitt aðeins merkt búðinni sjálfri. 
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Breytingar á saltfiskmarkaði 
- Óhætt er að segja að íslenskur saltfiskur 
hafi lengi haft sterka ímynd í Suður-Evr-
ópu. Hvernig hefur sú vara þróast á liðn-
um árum?

,,Þróunin hefur orðið sú að í stað full-
saltaða fisksins sem áður var ríkjandi 
vara eru nú í vaxandi mæli komin létt-
söltuð fryst flök sem neytandinn þíðir 
upp og matreiðir beint. Flökin eru ýmist 
sprautusöltuð eða látin liggja í saltlegi og 
svo fryst með roðinu. Einnig eru fram-
leiddir hnakkar og aðrir flakahlutar á 
sama hátt. Þá eru íslensk fyrirtæki með 
verksmiðjur á Spáni sem skera flökin í 
smærri hluta og pakkar fyrir neytenda- 
og veitingahúsamarkaðinn. Meðan SÍF 
var allsráðandi í saltfisksölu frá Íslandi 
var stunduð margvísleg vöruþróun á veg-
um félagsins. 

Ég held að skynsamlegt væri að salt-
fiskframleiðendur sameinuðust um 
vöruþróun á þessu sviði. Það verður 
alltaf að prófa eitthvað nýtt því mark-
aðurinn stendur ekki í stað. Mestu máli 
skiptir að fylgjast með hvernig neysla og 
dreifing breytist á markaðnum. Þróunin 
er stöðugt í þá átt að viðskiptavinurinn 
kaupir smærri einingar og meira tilbúið, 
hvort sem saltfiskurinn er frystur eða 
útvatnaður, og í þeim skömmtum sem 
hentar honum. Um saltfiskinn gildir 
að það er hægt að vinna hann meira í 
neytendapakkningar á Íslandi. Þar er 
hráefnið ferskast og þar eru mestu mögu-
leikarnir á að hafa áhrif á bitið, bragðið 
og gæðin. Að skera fiskinn niður í stykki 
eða skammta er ein leið til þess að kom-
ast dýpra inn í markaðinn og ná hærra 
verði.“

Aukin vinnsla uppsjávarfisks
- Uppsjávarfiskurinn hefur nokkra sér-
stöðu því  hann fer ýmist í fiskimjöl og 

lýsi eða er frystur til endurvinnslu er-
lendis, ekki satt? 

,,Jú, það er rétt. Sú ánægjulega breyting 
hefur orðið á síðustu árum að uppsjávar-
fiskurinn á Íslandi hefur í síauknum 
mæli verið unninn til manneldis í stað 
þess að fara í bræðslu. Þar með hafa 
verðmætin margfaldast. Síldin er nú að 
stærstum hluta seld fryst til útlanda þar 
sem hún er þídd upp og lögð í t.d saltlög. 
Makríllinn er líka fluttur út frystur og 
fer mikið af honum í reykingu. Enn er 
söltuð síld á Íslandi en aðeins í litlum 
mæli miðað við það sem áður var. Með 
stórauknum síldveiðum Íslendinga eftir 
að norsk-íslenski síldarstofninn rétti 
úr kútnum hefur þurft að koma miklu 
magni í gegnum vinnslu á skömmum 
tíma. Þá hefur þótt hagstæðast að frysta 
síldina fremur en að salta hana. 

Tæknilega séð getum við aukið salt-
síldarvinnslu á Íslandi. Minna má á að 
fyrirtæki í eigu Íslendinga, Fram Foods, 
rekur verksmiðjur í Svíþjóð og Finn-
landi sem vinna saltsíld í glerkrukkur 
og selja í smásölu. Ég er hins vegar efins 

um að það borgi sig að flytja krukkur til 
Íslands, setja í þær síld og flytja þær út 
aftur. 

Um makrílinn er það að segja að óvíst 
er hvort það borgi sig að reykja hann hér-
lendis. Gera þyrfti skoðun á því.“

Dreifa hefði átt aukningu ýsukvótans
- Að lokum komum við að gámafiskinum 
sem óumdeilanlega er fluttur út óunninn 
frá Íslandi. Hvert er þitt álit á því?

,,Ég er þeirrar skoðunar að í flestum 
tilfellum sé skynsamlegt að nýta þá 
markaði sem hafa þörf fyrir slægðan fisk 
og greiða hátt verð fyrir hann. Um 4-5% 
af þorskinum fara óunnin úr landi og 
sífellt minnkandi hluti af karfa. Hins 
vegar var það óskynsamlegt af stjórn-
völdum að úthluta 85-110.000 þúsund 
tonna ýsukvóta 2004-2009 sem leiddi 
til þess að útflutningur á óunninni ýsu 
jókst um 10-20 þúsund tonn á ári vegna 
þess að fiskvinnslan á Íslandi réði ekki 
við þetta mikla magn. Skynsamlegra 
hefði verið að dreifa þessari miklu kvóta-
aukningu á lengri tíma svo hægt væri að 
vinna meira af ýsunni hér á landi. Þetta 
er fróðlegt dæmi um það hvernig fisk-
veiðistjórnun tekur ekki mið af vinnslu-
getu innanlands. Jákvætt dæmi er hins 
vegar  úthlutun á karfakvóta sem byggist 
á að nýta góða árganga vel og í takt við 
vinnslugetu og þörf markaða.“

Samhæfing veiða og vinnslu  
,,Almennt séð hefur það kerfi á Íslandi að 
tengja saman veiðar og vinnslu reynst 
mjög vel,“ segir Kristján.  „Það er ekki 
verið að veiða fisk sem ekki er kaupandi 
að, og aldrei komið að landi með meira 
en fiskvinnslan ræður við og markaður 
er fyrir. Ef maður lítur til erlendra upp-
boðsmarkaða er verðið oft hátt einn dag-
inn en lágt annan. Ekki er gott fyrir fisk-

vinnslur að byggja aðföng sín á slíku. Ég 
óttast að ef allur fiskur færi á fiskmarkað 
á Íslandi myndi það fyrst og fremst leiða 
til hærra verðs fyrir sjómenn og útgerð 
til skamms tíma sem aftur yrði til þess 
að almenn fiskvinnsla drægist saman og 
meira yrði flutt út óunnið. 

Í Noregi er aðskilnaður milli útgerð-
ar   og fiskvinnslu. Sjómönnum er tryggt 
opinbert lágmarksverð. Um 65% af 
þorskinum eru veidd á fyrstu fjór-
um mánuðum kvótaársins. Norðmenn 
heilfrysta 40-50% af ýsunni úti á sjó 
og senda úr landi til vinnslu. Norskar  
útgerðir eru núna að láta smíða sex 
frystiskip. Fjögur þeirra munu eingöngu 
heilfrysta bolfisk úti á sjó. Sjófrysting í 
Noregi er í síauknum mæli að breytast 
í heilfrystingu á bolfiski. Þetta myndi 
okkur á Íslandi aldrei detta í hug. Norð-
menn leyfa sér það að mínu mati vegna 
þess að það er engin tenging milli veiða 
og vinnslu. Samt eru þeir með kvótakerfi 
og veiða úr takmarkaðri auðlind.“

Sóknarfærin
- Svo við drögum þetta saman að lokum. 
Eru einhver veruleg sóknarfæri í íslenskri 
fiskvinnslu eða er bætt kynning á Íslandi 
og íslenskum vörum meginmálið?

,,Sóknarfærin eru alltaf til staðar. 
Neysluvenjur eru stöðugt að breytast 
og ávallt tækifæri til þess að brydda 
upp á einhverju nýju. Jafnframt fleygir 
tækninni fram í vélum og hugbúnaði og 
flutningar verða tíðari sem hvort tveggja 
getur opnað nýja möguleika. Hitt atriðið 
er svo bætt kynning og meiri langtíma-
hugsun á nokkrum lykilmörkuðum sam-
fara aukinni vöruþróun. Ég hef þá trú að 
með auknu samstarfi íslenskra framleið-
enda og útflytjenda í því að kynna Ísland 
og íslenskan fisk megi ná mikilvægum 
árangri,“ sagði Kristján Hjaltason.
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Staðreyndin  
er sú að við 

leggjum minna fé til 
kynningar- og sölumála  
í dag en við gerðum  
fyrir 20 árum.


