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50 milljarða aukning á fimm árum? 
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Útflutningsverðmæti íslenskra sjávarafurða nam 214 milljörðum 
króna á síðasta ári. Það væri augljóslega til mikils að vinna ef unnt 
yrði að auka þessi verðmæti um fjórðung á skömmum tíma. Á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 2010, sem haldin var í Reykjavík í síðustu 
viku og bar yfirskriftina Hafsjór tækifæra, flutti Kristján Hjaltason 
ráðgjafi erindi, þar sem hann kvaðst sannfærður um að auka mætti 
útflutningstekjur sjávarútvegsins um 50 milljarða króna á fimm 
árum með ákveðnum aðgerðum sem hann tiltók.  
 
Ekki búist við mikilli aflaaukningu 
 
Kristján segir ólíklegt að afli Íslendinga aukist mikið á næstu árum 
og því verði aukin útflutningsverðmæti að byggjast á öðrum þáttum. 
Miðað við síðustu áratugi sé raunhæfast að reikna með svipuðum 
botnfiskafla eða 450-500 þúsund tonnum. Þótt þorskaflinn kunni að 
aukast um 10-15 þús. tonn á ári vegi það ekki upp  mögulegan 
samdrátt í ufsa-, karfa- og ýsuafla. Afli flatfisks hafi fallið og engar 
vísbendingar séu um aukningu þar á næstunni.  
 
Erfiðast sé að spá fyrir um horfur í veiðum uppsjávartegunda. 
Mikilvægustu tegundirnar sem Íslendingar ráði einir yfir séu síldin 
og loðnan. Mestu máli skipti að síldin nái sér af sýkingunni sem 
hana hrjáir nú og að loðnustofninn styrkist. Hvort kolmunni verði í 
miklum mæli við landið eða makríll hafist hér við lengi viti enginn. 
Hafandi þetta í huga megi gera ráð fyrir að uppsjávaraflinn verði 
áfram í kringum 600 þús. tonn á ári eins og hann var í fyrra, þótt 
samsetningin verði ólík og góð ár kunni að koma inn á milli. Þess 
má geta að þegar best lét komst uppsjávarafli Íslendinga upp í 1,8 
milljónir tonna en þá var loðnustofninn í hámarki.  
 
Óvissa ríkir einnig um veiðar á skel og krabbadýrum, þótt vonandi 
nái stofnar rækju og hörpuskeljar sér að nýju. Kristján nefnir einnig 
fiskeldið. Einhver aukning geti orðið í eldi á bleikju, laxi og 
kræklingi en stóra vonin sé þorskeldið.  
 
 



Verðmætaaukning – hráefni og úrvinnsla   
 
En hvað er þá til ráða ef aflinn stendur nokkurn veginn í stað? 
Kristján bendir á að ná megi fram verulegri verðmætaaukningu með 
ýmsum hætti.  
 
Svo fyrst sé vikið að útgerðinni, þá nefnir hann bættar aðferðir við 
veiðar á bolfiski og betri meðferð afla um borð. Þótt mikið hafi 
áunnist í því efni megi gera enn betur. Þá leggur hann til að hætt 
verði veiðum á síld, makríl og loðnu til bræðslu og þessar tegundir 
einungis unnar til manneldis. Jafnframt þurfi að stuðla að því að 
allur afli og allt hráefni verði annað hvort unnið um borð í skipunum 
eða flutt í land til vinnslu (þar með talið hausar, hryggir og slóg).  
 
Stóru tækifærin í fiskvinnslunni telur Kristján vera þau að auka enn 
vinnslu á ferskum afurðum, auka vinnslu á uppsjávarfiski til 
manneldis og byggja upp nýjar vinnslur og vinnslulínur fyrir hausa, 
hryggi og slóg, m.a. fyrir afurðir tengdar líftækni. Einnig skort 
nýjungar og vöruþróun hvað snertir loðnu, síld, hrogn, lifur og 
margt fleira.  
 
Sameiginlegt markaðsátak 
 
Kristján minnir á að rannsóknir, vöru- og vinnsluþróun og menntun 
fyrir öll svið sjávarútvegsins séu afar mikilvægur þættir til þess að 
ná markmiði um vöxt tekna. Jafnframt þurfi að efla 
markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum. Að hans mati þarf að 
standa sameiginlega að markaðssetningu á ímynd Íslands og 
sérstöðu íslenskra sjávarafurða. Byggja upp markaðsstöðu fyrir 
íslenskar afurðir á nýjum mörkuðum svo sem í Rússlandi og 
Afríkuríkjum. Efna til sameiginlegs átaks til þess að stækka markað 
fyrir ferskar íslenskar afurðir, m.a. tryggja gæðastaðla. Og loks að 
markaðssetja íslenskar afurðir sem náttúrulegar úr villtum veiðum í 
hæsta gæðaflokki.  
 
Dæmi um hugsanlegan tekjuauka 
 
En hvernig ætti nákvæmlega að auka útflutningsverðmætin um 50 
milljarða á fimm árum? Kristján gaf eftirfarandi dæmi um nokkur 
tækifæri til þess (tölurnar miðast við veiðiþyngd árið 2009):  
 

• 61.500 tonn af þorski voru fryst í landi í fyrra og 25.000 tonn 
fóru í ferskflakavinnslu. Ef magnið sem fer í fersk flök er 
tvöfaldað aukast útflutningstekjur um 8-10 milljarða króna.  

 



• 23.000 tonn af ýsu og 12.000 tonn af karfa voru seld óunnin 
úr landi á síðasta ári. Ef helmingur þessa magns er flakað og 
selt ferskt úr landi aukast tekjurnar um 2-3 milljarða kr. 

 
• Nokkur þúsund tonn (afurðaþyngd) af marningi eru 

framleidd. Ef þetta hráefni verður þess í stað að dýrum 
flökum með því að draga bein úr flökum aukast tekjurnar um 
1-2 milljarða kr.  

 
• 386.000 tonn af uppsjávarfiski fóru í bræðslu sem skiluðu 

17,5 milljörðum króna. Ef 200.000 tonn af þeim eru fryst í 
landi aukast tekjurnar um 13 milljarða  kr.  

 
• 73.000 tonn af þorski, ýsu og ufsa voru flökuð og sjófryst að 

verðmæti 16,7 milljarðar króna. Flakaskammtar eru mun 
dýrari afurð og skila hærri tekjum. Mögulegur tekjuauki 7 
milljarðar kr. 

 
• 18.000 tonn af bolfiskhausum (afurðaþyngd) voru þurrkuð 

en heildarveiði hefði skilað 100.000 tonnum af hráefni. Ef 
allt er þurrkað getur það skila 3 milljarða tekjuauka.  

 
• Neytendur greiða hærra verð fyrir vöru sem þeir þekkja, 

treysta og geta keypt reglulega. Tekjuauki ef séreinkenni 
íslenskra sjávarafurða eru markaðssett er 6-8 milljarðar kr.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


